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RESUMO 

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) se configura como possibilidade para que os sujeitos 

tenham o direito à educação garantido, mas na prática são evidenciados elevados índices de 

evasão no Segmento I da EJA e um número reduzido de jovens e adultos que dão 

continuidade aos estudos. O quadro de analfabetismo e de desigualdades sociais persiste, 

principalmente com os povos do campo. O objetivo do estudo é, deste modo, compreender as 

causas da evasão escolar e da permanência do jovem e do adulto nas turmas da EJA Segmento 

I no Distrito de São Sebastião, Vitória da Conquista- Bahia, de 2013 até 2016. Para tanto foi 

utilizado o método, materialismo histórico- dialético, para que fosse possível entender o 

fenômeno da evasão e da permanência escolar no campo. A pesquisa foi qualitativa 

documental e de campo, com realização de entrevistas com 16 (dezesseis) discentes entre 

evadidos e permanentes e com 02 (dois) docentes e empreendida a análise de conteúdo.  O 

estudo foi fundamentado com obras de autores como: Arroyo (2007; 2011), Caldart (2011), 

Di Pierro (2000; 2001; 2005; 2010; 2015), Freire (1987; 2016), Haddad (2000; 2015), entre 

outros. Na pesquisa ficou evidenciado que a EJA padece com a falta de políticas públicas, 

uma vez que são instituídas políticas de governo descontínuas e únicas (generalistas) para 

zona rural e urbana; além disso, há insuficiência de recursos, materiais adequados e de 

formação específica para o professor. Os docentes destacaram ser um desafio trabalhar com 

turmas multisseriadas e com jovens e adultos numa mesma sala. Observou-se que a evasão é 

mais acentuada com os educandos do sexo masculino e do módulo III. O trabalho foi 

considerado a principal causa da evasão e a segurança citada como fator que necessita de 

melhoria no noturno. A maioria dos alunos evadidos tem pretensão de retornar à escola e os 

permanentes de elevarem a escolaridade e continuarem os estudos. 

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Políticas Públicas. Evasão e Permanência 

escolar. 
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ABSTRACT 

 

 

Youth and Adult Education (EJA) is a possibility for individuals to have the right to 

guaranteed education, but in practice there are high levels of evasion in EJA Segment I and a 

small number of young people and adults who continue their studies. The scenario of 

illiteracy and social inequalities persists, especially with rural people. The main purpose of 

this study is to understand causes of school evasion and permanence of  youth and adult in  

classes of EJA Segment I at district of São Sebastião, Vitória da Conquista, Bahia, from 2013 

to 2016. For that, historical-dialectical materialism method has been used, so that it was 

possible to understand the phenomenon of evasion and school permanence in rural space. The 

research was qualitative, documental and field, with interviews of 16 (sixteen) students 

between evaded and permanent ones and with two (2) teachers and later, content analysis has  

used. The study has based on works by authors such as Arroyo (2007, 2011), Caldart (2011), 

Di Pierro (2000, 2001, 2005, 2010, 2015), Freire (1987, 2016), Haddad (2000); among others. 

It has evidenced in research that EJA suffers from lack of public policies, since discontinuous 

and unique (generalist) government policies are instituted for rural and urban areas; In 

addition, there are insufficient resources, inadequate materials and lack of specific training for  

teacher. Teachers have emphasized that is a challenge to work with mixed groups and with 

young people and adults in same room. It has observed that evasion is more related to males 

students and at module III. Work was considered the main cause of evasion and safety was 

cited as a factor that needs improvement in school night shift. Most of evaded students intend 

to return to school and permanent ones aim to increase schooling and to continue  studies. 

 

Keywords: Youth and Adult Education. Public policy. Evasion and School Continuity. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 No Brasil, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) constitui-se como fator importante 

para que os sujeitos tenham acesso1 à escola, sejam incluídos no processo educacional, 

ampliem a visão de mundo e passem a atuar de forma mais efetiva na sociedade. Entretanto, 

são evidenciados altos índices de evasão no Segmento I da EJA (equivalente do 1º ao 5º ano 

do Ensino Fundamental) e a não efetivação do direito a educação. 

 As desigualdades sociais no país persistem, principalmente com a população do 

campo.  Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Censo 

de 2010, o meio rural brasileiro apresenta a taxa de analfabetismo entre os adultos de 23,2 %, 

enquanto nas regiões urbanas chega a 7,3%, ou seja, no campo, a taxa de analfabetismo é três 

vezes maior. A escolaridade média das pessoas com mais de 15 anos no meio rural é de 4,5 

anos; no meio urbano, chega aos 7,8 anos. Ademais, as maiores taxas de analfabetismo estão 

em municípios do Norte e do Nordeste brasileiros. 

 Tendo em vista essa realidade a pesquisa foi desenvolvida na região Nordeste do país, 

especificamente no município de Vitória da Conquista, localizado no Sudoeste da Bahia com 

uma população de aproximadamente 306.866 habitantes, destes 274.739 residem na zona 

urbana e 32.127 na zona rural, de acordo com dados do IBGE, do Censo de 2010. Como 

forma de ter referência do universo da EJA e em especial a da zona rural no Brasil, o estudo 

foi direcionado para a população do Distrito rural de São Sebastião, localizado a 27 km do 

distrito sede do município, com uma população de 3.169 habitantes, destes 1.650 são homens 

e 1.519 são mulheres (IBGE, 2010). 

 A localidade de São Sebastião possui características muito próximas das regiões a 

serem assistidas por programas sociais e de resgate do ser humano como ser social, surgindo à 

seguinte questão de pesquisa: Quais os desafios da EJA no campo para o processo de inclusão 

social dos jovens e adultos? 

 Essa questão parte da experiência da pesquisadora que se dá inicialmente como 

professora no Segmento I da EJA do campo e posteriormente, na vice-direção do noturno, em 

escola do campo que atendia essa modalidade de ensino. 

 No ano de 2005, após aprovação em concurso público foi trabalhar em uma escola 

localizada na zona rural do município de Vitória da Conquista, na qual assumiu uma turma de 

EJA do Segmento I, multimodular. Desde quando assumiu a turma foi comunicada pela 

                                                 
1 Segundo a Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional (LDB) 9394/96 deverá ser garantida a conclusão do 

ensino fundamental, para os maiores de 15 anos e do ensino médio, para maiores de 18 anos. 
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direção da preocupação que se tinha em matricular muitos alunos por haver altos índices de 

evasão. Tendo em vista que, no início do ano letivo havia a superlotação da turma e a 

possibilidade de redução significativa do número de educandos, situação que causava muita 

angústia à pesquisadora; levando-a a buscar alternativas que pudessem dirimir o quadro 

existente. 

 Nos anos de 2006 e 2007 trabalhou novamente com turmas da EJA e enquanto 

professora sentia a necessidade de aprofundar os estudos sobre a EJA do campo. Nos anos 

seguintes por se mudar para outra localidade não pode mais atuar em turmas da EJA, devido à 

impossibilidade de deslocamento. Entretanto, o desejo em estudar a problemática da evasão, 

bem como de propor estratégias para permanência escolar dos jovens e adultos continuaram 

presentes; visto que se identificava com a EJA e com a Educação do Campo por ter nascido 

na zona rural e ter estudado o Ensino Fundamental I e II em escola do campo.  

 Assim, após ter vencido a eleição para direção escolar, nos anos de 2014 e 2015 

assumiu a vice-direção do noturno de uma escola do campo, apesar das dificuldades de 

deslocamento, durante esse período continuou a sentir a necessidade de entender a realidade 

histórica que se perpetua nas turmas da EJA. 

 Dessa forma, a pesquisa apresenta como objeto de estudo: evasão e permanência 

escolar nas turmas da EJA do Segmento I no Distrito de São Sebastião de 2013 a 2016. Para 

tanto, propõe como objetivo geral: compreender as causas da evasão escolar e da permanência 

do jovem e do adulto nas turmas da EJA Segmento I no Distrito de São Sebastião, Vitória da 

Conquista- Bahia, de 2013 até 2016 e como objetivos específicos: 

 a) Fazer um levantamento da produção do conhecimento sobre evasão e permanência 

escolar na EJA do Campo; 

 b) Identificar as políticas públicas educacionais brasileiras para EJA no campo; 

 c) Analisar as políticas públicas do município de Vitória da Conquista para EJA 

Segmento I no campo; 

 d) Verificar as práticas pedagógicas e as condições para escolarização dos jovens e 

adultos da EJA Segmento I no Distrito de São Sebastião - Vitória da Conquista- BA; 

 e) Identificar as causas da evasão e da permanência escolar para os alunos da EJA 

Segmento I no Distrito rural de São Sebastião- Vitória da Conquista- BA.  

 f) Analisar as taxas de evasão e permanência de 2013 até 2016 na EJA Segmento I, no 

Distrito de São Sebastião- Vitória da Conquista- BA. 

 g) Caracterizar o educando que se evade e o que permanece na EJA Segmento I no 

Distrito de São Sebastião; 



17 

 

 h) Traçar um paralelo da percepção que o estudante que se evade e do que permanece 

tem sobre a EJA; 

 O campo de pesquisa foi o Círculo escolar Integrado de São Sebastião composto pela 

Escola Municipal Euclides da Cunha na sede do Distrito de São Sebastião e da Escola 

Municipal Almerintina Costa, extensão localizada na Chácara Guarani, próximo ao bairro 

Lagoa das Flores.  

 A Escola Municipal Euclides da Cunha possuía em 2016 um total de 25 turmas e 

funcionava nos três turnos, atendia a demanda por Educação Infantil, Ensino Fundamental I e 

II e EJA Segmento I e II da sede do Distrito de São Sebastião e de outras localidades, como: 

Brejo, Caldeirãozinho e Morro. A Escola também recebia alunos das comunidades: São 

Domingos I e São Domingos II que iam ingressar na Educação Infantil, Ensino Fundamental 

II e EJA Segmento I e II. Localidades como: Volta Grande, Saquinho, Assentamento Cedro e 

Estiva também eram atendidas na referida escola, entretanto, apenas no que se refere ao 

Ensino Fundamental II e EJA Segmento I e II. A Escola Municipal Almerintina Costa possuía 

04 turmas e funcionava em dois turnos (matutino e vespertino), atendia a demanda por 

Educação Infantil e o Ensino Fundamental I. Deste modo, realizou-se a pesquisa na Euclides 

da Cunha por comportar alunos de diferentes localidades no atendimento da EJA Segmento I, 

possibilitando uma maior amplitude do estudo.  

 Para desenvolver este trabalho foi necessário um arcabouço teórico que possibilitasse 

o estudo do objeto: evasão e permanência escolar nas turmas da EJA Segmento I no Distrito 

de São Sebastião de 2013 a 2016. Por isso, empregou-se o método Materialismo Histórico-

Dialético, pois permitiu a compreensão das particularidades e do contexto em que o objeto 

está inserido, bem como da percepção do indivíduo enquanto ser histórico/social 

transformador da realidade.  

 Segundo Lessa e Tonet (2011, p.43) esse método:  

[...] caracteriza-se por conceber o mundo dos homens como a síntese da prévia-

ideação com a realidade material, típica e elementarmente por meio do trabalho. As 

dimensões ideal e material dos atos humanos são interligados, possibilitando tanto 

reconhecer a importância das idéias para a história quanto a sua impotência quando 

não encontram as condições históricas necessárias para que sejam traduzidas em 

prática (para que sejam objetivadas) por atos humanos concretos. 

 

 A pesquisa partiu deste modo, do entendimento da realidade em que o objeto está 

situado e do pressuposto de que os indivíduos inseridos em uma sociedade capitalista acabam 

sendo vítimas de um sistema de classes antagônicas. Neste a burguesia se mantém enquanto 

classe hegemônica (detentora dos meios de produção) e o proletariado subjugado aos 

interesses do capital. Sendo assim, nessa sociedade perpetua-se o analfabetismo no cenário 
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educacional e o jovem e adulto ao ingressar em Turmas de EJA Segmento I evadem-se em 

sua maioria não dando continuidade aos estudos. Esse é o quadro histórico de divisão de 

classes e de manutenção do poder, no qual inclusão é sinônimo de exclusão social. Destarte, 

tornou-se necessário o entendimento do processo de evasão e permanência escolar do jovem e 

adulto em turmas de EJA no Segmento I do campo, pois os moradores da zona rural são 

sobrepujados pelo sistema monopolista/capitalista. 

 A sociedade dualista impõe a submissão e a opressão da classe trabalhadora ao capital. 

“[...] a acumulação da riqueza num pólo é, portanto, ao mesmo tempo, a acumulação de 

miséria, tormento de trabalho, escravidão, ignorância, brutalização e degradação moral no 

pólo oposto, isto é, do lado da classe que produz seu próprio produto como capital” (MARX, 

1985, p. 210): 

 Nas palavras de Konder (2008, p. 66): 

O materialismo histórico de Marx e Engels é constatativo e não normativo: ele 

reconhece que, nas condições de insuficiente desenvolvimento das forças produtivas 

humanas e de divisão da sociedade em classes, a economia tem imposto, em última 

análise, opções estreitas aos homens que fazem a história. Isso não significa que a 

economia seja o sujeito da história, que a economia vai dominar eternamente os 

movimentos do sujeito humano. Ao contrário: a dialética aponta na direção de uma 

libertação o mais efetiva do ser humano em relação ao cerceamento de condições 

econômicas ainda desumanas. 
 

  No trabalho foi de fundamental importância entender a conjuntura na qual o objeto em 

estudo se encontra para percepção das causas do fenômeno em questão, pois o sujeito é 

influenciado por fatores econômicos, políticos e culturais e propulsor de mudanças sociais. 

Para Lombardi (2006, p. 200 – 201): 

[...] uma postura epistêmica que tome a realidade em sua totalidade como objeto de 

investigação: que sempre e necessariamente tome a rica articulação entre o universal 

e singular, entre particular e geral, mesmo quando se tratar de desvelar um objeto 

particular de investigação; que teoricamente busque a articulação entre infra e super-

estrutura, com todas as necessárias determinações e mediações. 

  

 Segundo Konder (2008), qualquer objeto que o sujeito perceba ou crie faz parte de um 

todo. Cada ação empreendida o conduz para que se defronte com problemas interligados. 

Assim, para encaminhar uma solução para os problemas é preciso que se tenha a visão de 

conjunto deles, pois a partir dessa visão pode-se avaliar a dimensão de cada elemento do 

quadro.  

 Verifica-se nas palavras de Marx e Engels (1998, p. 74) que dentro do contexto 

capitalista: 

[...] o Estado adquiriu uma existência particular ao lado da sociedade civil e fora 

dela, mas este Estado não é outra coisa senão a forma de organização que os 

burgueses dão a si mesmos por necessidade para garantir reciprocamente sua 

propriedade e os seus interesses, tanto externa quanto internamente [...] conclui-se 
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que todas as instituições comuns passam pela mediação do Estado e recebem uma 

forma política. Daí a ilusão de que a lei repousa na vontade, e, mais ainda, em uma 

vontade livre, destacada da sua base concreta. Da mesma maneira o direito por sua 

vez reduz-se à lei (Grifo do autor). 

 

 O Estado enquanto defensor da classe dominante manipula o proletariado a fim de 

manter a hegemonia burguesa. Propõe uma política que atende aos anseios do dominador, a 

qual se resume a leis que não garantem de fato os direitos da classe dominada. As instituições 

educacionais inseridas dentro desse ambiente são mediadas pelo Estado que adota políticas 

que beneficiam o capital. É necessário, portanto, uma educação para além do interesse 

capitalista, que promova transformações. Nesse ambiente, a classe proletária é a única capaz 

de promover as mudanças sociais.   

 Entende-se que no materialismo histórico-dialético: 

[...] o conhecimento é uma atividade da consciência que, por meio da construção de 

idéias, reflete as qualidades do real. Por outro lado, o real é um processo histórico. 

Uma realidade e uma consciência, ambas em movimento, não podem jamais resultar 

em um conhecimento absoluto, fixo, imutável. Por isso a reflexão da realidade pela 

consciência é um constante processo de aproximação das idéias em relação à 

realidade em permanente evolução (LESSA; TONET, 2011, p.48).  
 

 Já Lombardi (2006, p. 199) acrescenta que: “a consciência é diretamente ligada a um 

estado de coisas existentes e, ao mesmo tempo, que é condição para uma possível 

transformação desse mesmo estado de coisas”. Entende-se, portanto, que o conhecimento é a 

práxis transformadora dos indivíduos enquanto agentes históricos, pois o sujeito ao mesmo 

tempo em que cria a realidade social ele a modifica. A partir do momento em que se posiciona 

ativamente na sociedade, refletindo e entendendo a realidade que o cerca se torna um sujeito 

emancipado. 

 Ao adotar o método do materialismo histórico-dialético na pesquisa buscou-se a 

interpretação dos fenômenos sociais a partir de princípios, leis e categorias de análises. Sendo 

dois os princípios fundamentais: o primeiro foi o da conexão universal dos objetos e 

fenômenos e o segundo do movimento permanente e do desenvolvimento. Consideram-se três 

leis: a lei da unidade e luta dos contrários, ligada ao princípio da conexão universal, a lei da 

transformação da quantidade em qualidade e a terceira lei a negação da negação. Tal como 

seis categorias: a primeira é a do individual- particular- geral, a segunda da causa-efeito, a 

terceira da necessidade-causalidade, a quarta da essência- aparência, a quinta do conteúdo e 

forma e a sexta categoria da possibilidade e realidade (RICHARDSON, 2012). 

 Para o alcance dos objetivos propostos procurou-se no aporte teórico do Materialismo 

Histórico-Dialético situar o objeto na sociedade capitalista, entender as especificidades e o 

todo se utilizando da pesquisa qualitativa documental e de campo; pois segundo Richardson 
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(2012), a pesquisa qualitativa caracteriza-se por uma compreensão detalhada de significados e 

de características situacionais apresentadas. 

 Na pesquisa documental, os documentos possuem finalidades diversas, sendo capaz de 

comprovar fato ou acontecimento de qualquer objeto (GIL, 2010). Para Ludke e André (1986) 

os documentos são poderosas fontes de evidências, fundamentam afirmações e declarações do 

pesquisador. Representam uma fonte (natural) de informação e não apenas uma fonte de 

informação contextualizada, já que surge num determinado contexto fornecendo informações 

sobre ele.  

 Assim, a fim de identificar as políticas educacionais brasileiras em nível nacional e 

municipal (Vitória da Conquista - BA) para EJA no campo foram usados documentos de sites 

oficiais e da Secretaria Municipal de Educação de Vitória da Conquista. 

 Para obtenção de uma base de informações sobre evasão e permanência escolar dos 

educandos da Escola Municipal Euclides da Cunha foram usados documentos da secretaria 

dessa escola, cadernetas de 2013 até 2016 e a pasta dos alunos matriculados nesses anos, a 

fim de obter informações iniciais que permitissem caracterizar o estudante que se evade e o 

que permanece na EJA Segmento I dessa Escola. 

 As informações colhidas serviram também para obtenção de informações pertinentes 

para o estabelecimento de contato com os sujeitos, tais como: endereço e telefone 

disponibilizados no ato da matrícula. Já que os educandos são oriundos de diversas 

localidades e no caso específico dos evadidos poderia ocorrer de estarem morando ou 

trabalhando em outra localidade que impedisse o contato. Segundo Bauer e Gaskell (2003, p. 

70): 

[...] O objetivo da pesquisa qualitativa é apresentar uma amostra do espectro dos 

pontos de vista [...] Em algumas circunstâncias, a pesquisa pode assumir um 

procedimento por fases. Nesse caso, a primeira fase pode empregar um 

delineamento da amostra baseado em todas as informações acessíveis anteriores a 

investigação do tema. Tendo avaliado as informações desta fase, a segunda fase 

pode, então enfocar categorias específicas de entrevistados que pareçam ser 

particularmente interessantes. Finalmente, sejam quais forem os critérios para 

seleção dos entrevistados, os procedimentos e as escolhas devem ser detalhados e 

justificados [...].    

 

 Deste modo, após o levantamento das informações sobre os evadidos e permanentes 

no Segmento I da EJA, do Distrito de São Sebastião de 2013 até 2016, como mostra a Tabela 

01, foi estabelecida como amostra um percentual de 10% sobre o total de evadidos e 

permanentes em cada ano, considerando uma aproximação para o maior número de sujeitos, 

como pode ser observado na Tabela 02.  
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Tabela 01- Universo da pesquisa por ano 

Ano Evadidos Permanentes Total 

2013 17 13 30 

2014 22 14 36 

2015 18 14 32 

2016 12 06 18 

Fonte: Elaboração da autora, segundo informações documentais da Escola Euclides da Cunha. 

 

Tabela 02- Amostra da pesquisa por ano 

Ano 10% Evadidos 10% Permanentes  Evadidos Permanentes Amostra 

2013 1,7 1,3 02 02 04 

2014 2,2 1,4 03 02 05 

2015 1,8 1,4 02 02 04 

2016 1,2 0,6 02 01 03 

Fonte: Elaboração da autora, com base em dados da pesquisa. 

 

 À vista disso, após a aproximação do percentual de 10% dentre evadidos e 

permanentes, foi obtido um percentual de 13,67% sobre o universo de 116 alunos, um total de 

16 (dezesseis) alunos para serem entrevistados nos quatro anos. Posteriormente, verificou-se a 

pasta arquivo dos alunos evadidos que é separada por letra, entretanto, apesar de conter o 

nome do aluno na lista da pasta, muitas vezes a documentação não era encontrada. Além de 

que, na maioria das matrículas constava apenas o nome da localidade; não havia a 

especificação da rua, número da casa do aluno e nem do número telefônico. Percebeu-se a 

necessidade de uma melhor organização documental e do preenchimento de informações 

relevantes, como endereço, entre outros; para facilitar o estabelecimento de contato e a 

realização de pesquisas sobre os educandos. 

 Por conseguinte, na amostra por ano foram priorizados documentos que tivessem o 

número do telefone do discente e abrangesse localidades diferenciadas; bem como distintas 

faixas etárias e gêneros. Entretanto, mesmo nas documentações que constavam o telefone do 

aluno, na maioria das vezes não se conseguia a efetivação do contato por serem números de 

celulares, já que grande parte das localidades rurais não tem cobertura de sinal telefônico e 

quando há, ocorrem oscilações devido à baixa freqüência do sinal. Logo, foi necessário ir à 

localidade e perguntar aos moradores se conheciam a pessoa para que fosse possível encontrá-

la, mas na maioria das vezes não reconheciam pelo nome ficando inviável a entrevista com 
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alguns; porque a cultura brasileira tem como marca o uso de apelidos, principalmente na 

região Nordeste do Brasil havendo a intensificação do uso no interior e em localidades rurais 

devido à proximidade das relações sociais, assim os apelidos passam a serem considerados os 

nomes sociais dos sujeitos. 

 Para seleção dos docentes levou-se em consideração à atuação nas turmas da EJA 

Segmento I do Distrito de São Sebastião de 2013 até 2016, um total de 02 (dois) professores, 

sendo estabelecido o contato telefônico com o professor para marcar a entrevista. 

 Com o intuito de caracterizar o educando de forma mais específica, traçar um paralelo 

da percepção que o estudante que se evade e o que permanece tem sobre a EJA e de verificar 

as práticas pedagógicas e as condições para escolarização dos jovens e adultos no Segmento I 

da EJA no Distrito de São Sebastião- Vitória da Conquista- BA; assim como, identificar as 

causas da evasão e da permanência escolar na EJA Segmento I do Distrito de São Sebastião 

realizou-se a pesquisa de campo. 

 A pesquisa de campo aconteceu em janeiro de 2017, utilizando-se da entrevista 

semiestruturada como instrumento para apreensão de informações históricas, sociais, 

econômicas e culturais. As entrevistas foram gravadas para que nenhuma informação fosse 

desconsiderada e posteriormente foram realizadas as transcrições das falas. 

 As entrevistas aconteceram com 16 alunos dentre estes evadidos e permanentes de 

2013 até 2016 e com 02 professores da EJA Segmento I que lecionaram nesses anos em São 

Sebastião. Segundo Marconi e Lakatos (2003) a entrevista permite a obtenção de elementos 

que não se encontram em fontes documentais, possibilita a aquisição de informações mais 

precisas, podendo ser comprovada de imediato e oferece maior oportunidade para avaliar 

atitudes e condutas. 

 Nas palavras de Triviños (1987, p.146) verifica-se que: 

Podemos entender por entrevista semi-estruturada, em geral, aquela que parte de 

certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à 

pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de 

novas hipóteses que vão surgindo à medida que recebem as respostas do informante. 

Desta maneira, o informante, seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento 

e de suas experiências dentro do foco principal colocado pelo investigador, começa a 

participar na elaboração do conteúdo da pesquisa (Grifo do autor). 

 

 As perguntas fundamentais que formam, parcialmente, a entrevista semiestruturada, no 

enfoque qualitativo, são resultados não só da teoria que alimenta a ação; mas também de toda 

informação recolhida sobre o fenômeno social que seja interessante (TRIVIÑOS, 1987). 

Dessa forma, tomando-se como base a teoria adotada na pesquisa e o objeto: “Evasão e 

permanência escolar nas turmas da EJA Segmento I no Distrito de São Sebastião de 2013 a 



23 

 

2016” foram elaboradas questões norteadoras para as entrevistas (Apêndices: IV, V e VI); que 

permitiram compreender as causas da evasão escolar e da permanência do jovem e do adulto 

nas turmas da EJA no Distrito de São Sebastião, em Vitória da Conquista- Bahia, de 2013 até 

2016. 

 Na pesquisa se empregou a análise de conteúdo, pois conforme Richardson (2012) faz 

o uso de material de qualquer comunicação, usualmente documentos, periódicos, entre outros, 

para se realizar estudos comparativos. Numa dimensão geral descreve o texto segundo a 

forma e o fundo. Na análise da forma estuda os símbolos empregados, freqüência em que 

aparecem, no caso dos temas torna-se necessário interpretar frases classificando em 

categorias. Na análise de fundo estuda as referências dos símbolos, tendência do conteúdo e 

verifica a adequação da comunicação. Para Bardin (2011, p. 125): “As diferentes fases da 

análise de conteúdo, tal como o inquérito sociológico ou a experimentação organizam-se em 

torno de três pólos cronológicos: 1) a pré- análise; 2) a exploração do material; 3) o 

tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação.” 

 A pré-análise é a fase de organização, período de intuições, mas com objetivo de 

tornar operacionais e sistematizar as ideias iniciais, conduzindo a um esquema preciso do 

desenvolvimento das operações sucessivas, num plano de análise. A exploração do material 

consiste em operações de codificação, decomposição ou enumeração, em função de regras 

previamente formuladas. Para o alcance dos objetivos propostos os resultados foram tratados 

de maneira a se tornarem significativos e válidos. No trabalho foi usada a análise categorial 

para as informações obtidas nas entrevistas, pois a mesma funciona por operações de 

desmembramento do texto em unidades, em categorias de reagrupamentos analógicos 

(BARDIN, 2011). 

 Assim, em janeiro e fevereiro de 2017 realizaram-se as análises das informações 

obtidas nas entrevistas, utilizando-se categorias de análise para falas dos sujeitos contrapondo-

se com legislações e o referencial teórico para que fosse possível a realização de 

considerações sobre o trabalho e levantamento de questões para pesquisas futuras. 

 No trabalho foram utilizadas obras de autores, como: Arroyo (2007; 2011), Caldart 

(2011), Freire (1987; 2016), Haddad (2000; 2015), Di Pierro (2000; 2001; 2005; 2010; 2015); 

entre outros, que fundamentaram a pesquisa possibilitando uma discussão teórica sobre a 

temática da evasão e da permanência escolar na EJA do campo. 

 Este trabalho está estruturado em seis capítulos, sendo eles a introdução, quatro 

capítulos de desenvolvimento e as considerações finais. Os capítulos que compõem o 

desenvolvimento estão ordenados da seguinte forma: 
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 No capítulo 2: “Um estudo sobre a produção do conhecimento acerca de evasão e 

permanência escolar na EJA do campo (2010- 2015)”, mostra-se um banco de informações 

sobre teses e dissertações que tratam da temática da evasão e permanência escolar na EJA do 

campo. 

 No capítulo 3: “Educação de Jovens e Adultos e as políticas educacionais”, apresenta-

se o contexto histórico da EJA no Brasil, as legislações atuais e a EJA no plano internacional; 

assim como as políticas educacionais para EJA no município de Vitória da Conquista- Bahia. 

 No capítulo 4: “A zona rural e a zona urbana”, realiza-se uma abordagem sobre o rural 

e o urbano, o município de Vitória da Conquista e o Distrito de São Sebastião; resgata-se a 

história da educação e da EJA no Distrito e discute-se sobre o processo educacional da EJA 

no campo.  

 No capítulo 5: “A EJA Segmento I no Distrito de São Sebastião- Vitória da Conquista- 

Bahia (2013 até 2016)”, apresenta-se o quadro educacional da EJA Segmento I no Distrito de 

São Sebastião trazendo relatos dos docentes que atuaram nas turmas da EJA Segmento I nos 

últimos quatro anos e dos alunos evadidos e permanentes que estudaram nos referidos anos.  

 Por fim, são realizadas considerações finais sobre o trabalho e levantadas questões 

para estudos futuros. 

 A seguir no capítulo 2: “Um estudo sobre a produção do conhecimento acerca de 

evasão e permanência escolar na EJA do campo (2010- 2015)”, apresenta-se um levantamento 

da produção do conhecimento sobre evasão e permanência escolar na EJA do campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

2 UM ESTUDO SOBRE A PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO ACERCA DE 

EVASÃO E PERMANÊNCIA ESCOLAR NA EJA DO CAMPO (2010- 2015) 

 

 A fim de possibilitar um levantamento da produção do conhecimento sobre Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) do Campo, especificamente do objeto evasão e permanência 

escolar, foi realizado um mapeamento das publicações científicas. Neste capítulo apresenta-se 

um conjunto de teses e dissertações defendidas em programas de pós-graduação em educação 

e áreas afins que tratam sobre a temática. Esses trabalhos estão disponibilizados no Banco de 

Teses e Dissertações da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações do Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) do período de 2010 até 2015. 

 Para realização dessa pesquisa foi realizado um levantamento por assunto dos 

trabalhos, com utilização dos descritores: Educação de Jovens e Adultos e Educação do 

Campo e empreendido um recorte nas produções que tratam sobre evasão e permanência 

escolar. Na base de dados, o estado do conhecimento acerca de Educação de Jovens e Adultos 

do Campo, com o descritor: Educação de Jovens e Adultos teve um contingente de 71 teses e 

226 dissertações, ou seja, 297 trabalhos. No entanto, as que contemplam o objeto em estudo 

formam um total de 07 teses e 19 dissertações. Com o descritor: Educação do Campo foram 

43 teses e 134 dissertações, perfazendo um total de 177 trabalhos. Mas, apenas 04 

dissertações contemplaram a pesquisa, já que nenhuma tese falava sobre a temática proposta. 

Assim, de um contingente de 474 trabalhos, foram considerados apenas 30 neste trabalho. 

 O estudo representou uma fonte de informações, que concluído o levantamento 

materializa e agrega um banco de dados sobre a EJA do Campo, especificamente de sua 

evasão e permanência escolar. Além de possibilitará a atualização de informações e análise do 

conjunto das produções científicas que reafirmam a relevância desta pesquisa. 

 Conforme as informações obtidas no IBICT, verificou-se que das teses analisadas 

utilizando o descritor: Educação de Jovens e Adultos, no ano de 2010 havia 11 teses e em 

2011 um total de 09, entretanto, nenhum trabalho focou a evasão e permanência escolar. 

Destarte, as apresentações das informações se dão a partir de 2012, ano em que são 

disponibilizados 15 trabalhos; porém apenas 02 falam sobre a temática, em 2013 de 12, foram 

selecionados 02; no ano de 2014 dos 15 apenas 02 e em 2015 tinha 09 constando 01 que se 

refere ao assunto, um total de 07 trabalhos como pode ser observado nos Quadros: 01, 02, 03 

e 04. Destes, apenas o de Silva (2012), no Quadro 01 e o de Rodrigues (2013), no Quadro 02, 

tem relação com o campo. Por conseguinte, abaixo dos Quadros 01 e 02 foram realizadas 

algumas considerações sobre os referidos trabalhos. 
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Quadro 01- Teses sobre Educação de Jovens e Adultos produzidas no ano de 2012 

Nº REFERÊNCIA PALAVRAS-CHAVE OBJETIVO GERAL 

01 SILVA, Francisco Cláudio de 

Sousa. Realidades da 

Educação de Jovens e 

Adultos no ensino 

fundamental-presencial no 

município de Itaituba (PA): 
Desafios da gestão, do 

planejamento e das políticas 

educacionais na efetivação do 

direito á educação em escolas 

da cidade e do campo. 342 f. 

Tese (Doutorado em 

Educação). Universidade 

Estadual de Campinas, 

Campinas- SP, 2012. 

Disponível em:< 

http://bdtd.ibict.br>. Acesso 

em: 08 de abr. 2016. 

 

Educação de Jovens e 

Adultos. Direito à 

Educação. Educação - 

Municipalização. Gestão 

Educacional. Políticas 

Educacionais. 

 

Identificar, analisar, 

compreender a realidade 

da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) no nível 

Fundamental presencial 

em dois contextos 

educacionais do 

Município de Itaituba 

(PA) isto é, o das 

escolas urbanas e o das 

escolas rurais. 

02 SANTOS, Sônia de Fátima 

Rodrigues Santos. O desafio 

para integrar a educação 

profissional à educação básica 

de jovens e adultos. 192 f. Tese 

(Doutorado em Educação 

Brasileira). Universidade 

Federal do Ceará, Fortaleza, 

2012. Disponível em:< 

http://bdtd.ibict.br>. Acesso 

em: 08 de abr. 2016. 

 

 

PROEJA. Integração dos 

conhecimentos. Prática 

Pedagógica. 

Identificar, por meio de 

interpretações pautadas 

nos relatos dos 

professores sobre suas 

práticas pedagógicas e 

nos documentos de 

institucionalização do 

PROEJA no IFPA, se 

acontece à articulação e 

a interlocução entre os 

contextos da Educação 

Básica e Profissional na 

formatação de 

integração do ensino. 

Fonte: Elaboração da autora, conforme as bases de dados do IBICT. 
 

 No trabalho de Silva (2012) intitulado: “Realidades da Educação de Jovens e Adultos 

no ensino fundamental-presencial no município de Itaituba (PA): Desafios da gestão, do 

planejamento e das políticas educacionais na efetivação do direito á educação em escolas da 

cidade e do campo”; vêm falando que os docentes apontam ser um desafio lecionar em classes 

de EJA com adolescentes, jovens, adultos e idosos. Além de que, os livros didáticos não 

atendem as necessidades dos docentes e discentes e falta formação específica para os 

professores. Ficou evidenciado que a merenda escolar é de extrema importância, 

principalmente nas escolas do campo em que os alunos têm que percorrer longas distâncias 

http://bdtd.ibict.br/
http://bdtd.ibict.br/
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até a escola. Acrescenta ainda a necessidade da gestão e do planejamento das políticas 

educacionais para EJA, a fim de atender as singularidades do contexto local. 

 

Quadro 02- Teses sobre Educação de Jovens e Adultos produzidas no ano de 2013 

Nº REFERÊNCIA PALAVRAS-CHAVE OBJETIVO GERAL 

01 FURTADO, Quezia Vila Flor. 

Jovens e o espaço escolar em 

fracasso: táticas de resistência 

no processo de escolarização. 

156 f. Tese (Doutorado em 

Educação). Universidade 

Federal da Paraíba, João 

Pessoa, 2013. Disponível em:< 

http://bdtd.ibict.br>. Acesso 

em: 25 de abr. 2016. 

 

Prática educativa. 

Fracasso escolar. 

Educação popular. 

Educação de Jovens e 

Adultos EJA. 

Analisar a escolarização 

dos jovens e adultos em 

situação de fracasso 

escolar; refletir sobre a 

entrada crescente dos 

jovens na Educação de 

Jovens e Adultos e sua 

relação com o contexto 

político, social e 

educacional de fracasso 

escolar e reconhecer e 

analisar as táticas 

utilizadas pelos jovens e 

professores no processo 

de escolarização em 

fracasso. 

02 RODRIGUES, Ana Cláudia da 

Silva. O curso PROEJA e a 

formação do educando 

camponês: identidades e 

reconhecimento. 167 f. Tese 

(Doutorado em Educação). 

Universidade Federal da 

Paraíba, João Pessoa- PB, 

2013. Disponível em:< 

http://bdtd.ibict.br>. Acesso 

em: 20 de mai. 2016. 

 

Identidade. 

Reconhecimento. Jovens 

e Adultos. Camponeses 

 

Analisar se o curso 

Técnico de Nível Médio 

Agrícola na modalidade 

Jovens e Adultos 

(PROEJA) destinado a 

formação profissional de 

jovens do campo, está 

tratando a especificidade 

e problemática desses 

jovens no sentido de 

consolidar o 

fortalecimento das suas 

identidades 

Fonte: Elaboração da autora, conforme as bases de dados do IBICT. 

 

 Na tese de Rodrigues (2013): “O curso PROEJA e a formação do educando camponês: 

identidades e reconhecimento” verifica-se que o retorno a escola para os jovens e adultos foi à 

possibilidade de reconquista da autoconfiança e aquisição de conhecimentos para entrada e 

permanência no mercado formal. Além disso, os sujeitos tiveram a possibilidade de 

reelaborarem a percepção sobre a terra, passando a demonstrarem respeito e tratamento 

sustentável as ações agrícolas. Segundo Rodrigues (2013), o PROEJA pode trazer benefícios 

à medida que oportuniza formação que articula conhecimentos gerais e profissionais ao 

mesmo tempo em que possibilita a entrada no mercado de trabalho formal.  

http://tede.biblioteca.ufpb.br:8080/browse?type=author&value=Furtado%2C+Quezia+Vila+Flor
http://bdtd.ibict.br/
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Rodrigues%2C+Ana+Cl%C3%A1udia+da+Silva
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Rodrigues%2C+Ana+Cl%C3%A1udia+da+Silva
http://bdtd.ibict.br/
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Quadro 03- Teses sobre Educação de Jovens e Adultos produzidas no ano de 2014 

Nº REFERÊNCIA PALAVRAS-CHAVE OBJETIVO GERAL 

01 COSTA, Nivia Maria Vieira A 

qualificação profissional e a 

elevação da escolaridade dos 

cursos do PROEJA FIC, em 

Tucuruí - PA. 118 f. Tese 

(Educação Brasileira). 

Universidade Federal do Ceará, 

Fortaleza- Ceára, 2014. 

Disponível em:< 

http://bdtd.ibict.br>. Acesso 

em: 25 de abr. 2016. 

 

PROEJA FIC. Educação 

Profissional. Educação de 

Jovens e Adultos. 

Escolarização. 

Qualificação Profissional. 

Investigar quais as 

contribuições do 

Programa Nacional de 

Integração da Educação 

Profissional com a 

Educação Básica, na 

modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos, na 

Formação Inicial e 

Continuada com Ensino 

Fundamental - PROEJA 

FIC, para a qualificação 

profissional e elevação 

da escolaridade dos 

alunos do IFPA/Campus 

Tucuruí, bem como a 

atuação docente presente 

nestes cursos ofertados 

02 COSTA, Elisangela André da 

Silva. A educação de jovens e 

adultos e o direito a 

educação: concepções e 

olhares de educadores e 

gestores escolares a partir das 

políticas educacionais do 

município de Horizonte / Ceará 

. 201 f. Universidade Federal 

do Ceará, Fortaleza, 2014. 

Disponível em: < 

http://bdtd.ibict.br>. Acesso 

em: 25 de abr. 2016. 

 

Educação. Educação de 

Jovens e Adultos. 

Políticas Educacionais. 

Escola. 

 

Compreender de que 

forma as concepções e 

olhares de educadores 

interferem na dinâmica 

de afirmação da EJA 

como um direito no 

contexto escolar no 

município de Horizonte / 

Ceará. 

Fonte: Elaboração da autora, conforme as bases de dados do IBICT. 

 
 

Quadro 04 - Tese sobre Educação de Jovens e Adultos produzida no ano de 2015 

Nº REFERÊNCIA PALAVRAS-CHAVE OBJETIVO GERAL 

01 PETRÓ, Vanessa. Educação 

de Jovens e Adultos: como se 

constitui a influência das redes 

sociais no acesso e/ou na 

permanência dos jovens na 

escola? 2015. 211 f. Tese 

(Doutorado em Sociologia). 

Universidade Federal do Rio 

Socialização. Redes de 

relações sociais. 

Juventude. Educação de 

Jovens e Adultos. 

Escolarização. 

 

Compreender como as 

redes sociais operam 

sobre a trajetória de vida 

dos jovens, 

influenciando a 

continuidade dos 

estudos na modalidade 

de Educação de Jovens e 

http://bdtd.ibict.br/
http://bdtd.ibict.br/
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Grande do Sul, Porto Alegre, 

2015. Disponível em:< 

http://bdtd.ibict.br>. Acesso 

em: 25 de abr. 2016 

 

Adultos. 

 Fonte: Elaboração da autora, conforme as bases de dados do IBICT. 
 

 No que se refere às dissertações, utilizando-se o descritor: Educação de Jovens e 

Adultos, no ano de 2010 tinham 42 trabalhos, destes 02 foram usados na pesquisa; em 2011 

constavam 49 e foram selecionados apenas 05. Em 2012 registrou-se 40, destes 02 falam 

sobre a temática. No ano de 2013 de 46 apenas 05 e em 2014 de um total de 38 dissertações 

03 contemplaram, bem como em 2015 de 11; foram selecionados 02. Obteve-se, deste modo, 

um total de 19 dissertações como pode ser averiguado nos Quadros: 05, 06, 07, 08, 09 e 10; 

no entanto, apenas a obra de Souza (2014), Quadro 09, tem relação com a Educação do 

campo. Assim, logo abaixo do Quadro 09 foram realizadas algumas considerações sobre essa 

obra. 

 

Quadro 05- Dissertações sobre Educação de Jovens e Adultos produzidas no ano de 2010 

Nº REFERÊNCIA PALAVRAS-CHAVE OBJETIVO GERAL 

01 ALMEIDA, Juliana Nobrega 

de. Da escola negada ao 

trabalho necessário: um olhar 

sobre a Educação de Jovens e 

Adultos no bairro de 

Bodocongó em Campina 

Grande-PB. 2010. 122 f. 

Dissertação (Mestrado em 

Geografia). Universidade 

Federal da Paraíba, João Pessoa 

– PB, 2010. Disponível Em:< 

http://bdtd.ibict.br>. Acesso 

em: 26 de mai. 2016. 

 

Bodocongó. Escola. 

Trabalho e Educação de 

Jovens e Adultos 

 

Compreender como se 

estabelece a atual 

relação entre a escola e o 

trabalho no bairro de 

Bodocongó em Campina 

Grande-PB, por meio do 

cotidiano dos alunos/as 

trabalhadores/as da EJA 

da Escola Estadual 

Professor Itan Pereira. 

 

02 LIMA, Jacilene Fiúza de. O 

PROEJA, seus beneficiários e 

as baixas taxas de conclusão 

em um dos cursos do 

Programa. 116 f. Dissertação 

(Mestrado em Educação). 

Universidade Federal da Bahia, 

Salvador, 2010. Disponível 

em:< http://bdtd.ibict.br>. 

 

Educação profissional.  

EJA. Formação integrada. 

 

Estudar os reais 

beneficiários do 

PROEJA e as razões das 

baixas taxas de 

conclusão do curso 

ofertado pelo Instituto 

Federal da Bahia-IFBA, 

unidade salvador, para 

esse programa. 

http://bdtd.ibict.br/
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Almeida%2C+Juliana+Nobrega+de
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Almeida%2C+Juliana+Nobrega+de
http://bdtd.ibict.br/
http://bdtd.ibict.br/
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Acesso em: 9 de mai. 2016. 

Fonte: Elaboração da autora, conforme as bases de dados do IBICT. 

 

 

Quadro 06- Dissertações sobre Educação de Jovens e Adultos produzidas no ano de 2011. 

Nº REFERÊNCIA PALAVRAS-CHAVE OBJETIVO GERAL 

 

01 SANTANA, Verônica de 

Souza. Estratégias para 

permanência - percepções dos 

jovens e adultos sobre 

abandono no processo de 

escolarização na Rede 

Municipal de Educação de 

Salvador. 2011. 130 f. 

Dissertação (Mestrado em 

Educação) Universidade 

Federal da Bahia, Salvador, 

2011. Disponível em: < 

http://bdtd.ibict.br>. Acesso 

em: 10 de mai. 2016 

 

Abandono. Permanência. 

Estratégias. Jovens e 

adultos 

 

Contribuir para 

avaliação da Política de 

Educação de Jovens e 

Adultos, bem como 

instigar para o debate 

conjunto entre órgãos 

públicos sobre as ações 

articuladas que visem à 

permanência dos 

educandos no processo 

de escolarização dos 

jovens, adultos e idosos 

que procuram a Rede 

Municipal de Educação. 

02 LARA, Pedro José de. 

Educação de Jovens e 

Adultos: perspectivas e evasão 

no município de Cárceres- MT. 

Presidente Prudente,SP, 2011. 

98 f . Dissertação (Mestrado 

em Educação). Universidade do 

Oeste Paulista,Presidente 

Prudente- São Paulo,  2011. 

Disponível em: 

<http://bdtd.ibict.br>. Acesso: 

10 de mai. 2016. 

 

Educação de Jovens e 

Adultos. Perspectivas de 

ingresso. Causas de 

Evasão Escolar. 

Entender os fatores que 

promoveram a evasão 

escolar, os motivos de 

regresso e as 

expectativas originadas 

desse processo na vida 

de estudantes de uma 

escola pública no 

interior do estado de São 

Paulo. 

 

03 NORO, Margarete Maria 

Chiapinotto. Gestão de 

processos Pedagógicos no 

PROEJA: razão de acesso e 

permanência. 177 f. 

Dissertação (Mestrado em 

Educação). Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. 

Porto Alegre, 2011. Disponível 

em:< http://bdtd.ibict.br>. 

Acesso em: 10 de mai. 2016. 

 

Acesso. Permanência. 

Sucesso escolar. 

PROEJA. Educação 

profissional. Educação de 

Jovens e Adultos. 

 

Problematizar a gestão 

pedagógica vinculada 

aos processos de acesso, 

permanência e sucesso 

escolar de estudantes no 

PROEJA (Programa 

Nacional de Integração 

da Educação 

Profissional com a 

Educação Básica na 

Modalidade de 

Educação de Jovens e 

Adultos) 

http://bdtd.ibict.br/
http://bdtd.ibict.br/
http://bdtd.ibict.br/


31 

 

04 PUPO. Vanessa de Oliveira . 

Disposições culturais e 

analfabetismo no Brasil: 

histórias de exclusão 

educacional. 112 f. Dissertação 

(Mestrado em Educação). 

Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2011. Disponível em:< 

http://bdtd.ibict.br>. Acesso 

em: 10 de mai. 2016 

 

Educação de Jovens e 

Adultos. Exclusão. 

Desigualdade 

educacional. 

Analfabetismo. 

Disposições culturais. 

Capital cultural. 

Investigar os 

condicionantes que 

determinaram o fracasso 

escolar e, supostamente, 

social, de um conjunto 

de jovens e adultos 

inseridos em salas de 

alfabetização das escolas 

municipais de 

Piracicaba, estado de 

São Paulo. 

05 PEREIRA, Mônica. 

Trajetórias de exclusão e 

novas expectativas: um estudo 

sobre jovens e adultos em 

processo de alfabetização no 

município de Araraquara – SP.  

Dissertação (Mestrado em 

Educação). 2011. 166 f. 

Universidade Federal de São 

Carlos, São Carlos- SP, 2011. 

Disponível em: < 

http://bdtd.ibict.br>.  Acesso 

em: 10 de mai. 2016. 

 

Educação de Jovens e 

Adultos. Trajetórias 

escolares. Expectativas 

educacionais. Capital 

Cultural. Habitus. 

Estudar as trajetórias 

escolar, familiar e 

profissional de jovens e 

adultos em processo de 

alfabetização, identificar 

os principais fatores que 

os impediram de 

freqüentar a escola na 

idade escolar, 

compreender os motivos 

que condicionaram o 

retorno aos estudos e 

analisar as expectativas 

dos alunos frente à 

escolarização. 

 

Fonte: Elaboração da autora, conforme as bases de dados do IBICT. 

 

Quadro 07- Dissertações sobre Educação de Jovens e Adultos produzidas no ano de 2012. 

Nº REFERÊNCIA PALAVRAS-CHAVE OBJETIVO GERAL 

 

01 CAVALCANTE, Arilú da 

Silva. Egressos do Programa 

Brasil Alfabetizado: desafios 

sobre continuidade de 

escolarização em EJA no 

Município de Conde/PB. 162 f. 

Dissertação (Mestrado em 

Educação). Universidade 

Federal da Paraíba.  João 

Pessoa- PB, 2012. Disponível 

em: < http://bdtd.ibict.br>. 

Acesso em: 11 de mai. 2016. 

 

Programa Brasil 

Alfabetizado. 

Alfabetização de Jovens e 

Adultos. Motivos dos 

alfabetizandos. 

Continuidade nos 

estudos. 

 

Investigar os motivos 

que levam as alunas 

egressas do Programa 

Brasil Alfabetizado 

PBA, do município de 

Conde/PB, a 

continuarem (ou não) os 

estudos na EJA 

02 NOGUEIRA, Anete Alves da 

Silva. Educação de Jovens e 

Educação de Jovens e 

Adultos. Aprovação. 

Pesquisar o insucesso e 

o sucesso na Educação 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Vanessa+de+Oliveira+Pupo
http://bdtd.ibict.br/
http://bdtd.ibict.br/
http://tede.biblioteca.ufpb.br:8080/browse?type=author&value=Cavalcante%2C+Aril%C3%BA+da+Silva
http://tede.biblioteca.ufpb.br:8080/browse?type=author&value=Cavalcante%2C+Aril%C3%BA+da+Silva
http://bdtd.ibict.br/
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Adultos na cidade do Natal: 
uma reflexão sobre sucesso e 

insucesso. 2012.168 f. 

Dissertação (Mestrado em 

Educação). Universidade 

Federal do Rio Grande do 

Norte. Natal, 2012. Disponível 

em: < http://bdtd.ibict.br>. 

Acesso em: 19 de mai. 2016. 

Evasão. Reprovação. de Jovens e Adultos 

(EJA), com base nos 

índices de aprovação, 

reprovação e evasão das 

escolas do Município de 

Natal/RN. 

 

Fonte: Elaboração da autora, conforme as bases de dados do IBICT. 

 

Quadro 08- Dissertações sobre Educação de Jovens e Adultos produzidas no ano de 2013. 

Nº REFERÊNCIA PALAVRAS-CHAVE OBJETIVO GERAL 

 

01 FRANCO, Valdiná. Educação 

de Jovens e Adultos: uma 

análise das expectativas dos 

alunos finalistas da escola 

Monteiro Lobato em Roraima 

no ano de 2012, quanto à 

continuidade dos estudos na 

educação superior. 130 f. 

Dissertação (Mestrado em 

Sociedade e Cultura na 

Amazônia). Universidade 

Federal do Amazonas. Manaus- 

AM, 2013. Disponível em:< 

http://bdtd.ibict.br>.  Acesso 

em: 19 de mai. 2016. 

 

Educação. Trabalho. 

Cultura. 

 

Analisar as expectativas 

dos alunos que 

concluíram o Ensino 

Médio pela modalidade 

de Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) e os 

motivos que os levaram 

a não continuidade dos 

estudos na educação 

superior. 

02 FERREIRA, Andresa 

Aparecida. Desempenho 

escolar e autoconceito de 

estudantes da educação de 

jovens e adultos. 77 f. 

Dissertação (Mestrado em 

Universidade Estadual de 

Campinas. Campinas, SP, 

2013. Disponível em: < 

http://bdtd.ibict.br>. Acesso 

em: 19 de mai. 2016. 

Alfabetização. 

Autopercepções. 

Desempenho acadêmico. 

Autoconceito. Educação 

de Jovens e Adultos. 

 

Investigar o desempenho 

escolar e o autoconceito 

de jovens e adultos que 

estão sendo submetidos 

ao processo de 

alfabetização 

 

03 JESUS FILHO, Rubem 

Teixeira de. Contrariando a 

sina – da educação de jovens 

e adultos ao Ensino Superior: 
escolaridades exitosas de 

alunas trabalhadoras. 131 f. 

Dissertação (Mestrado em 

 

Educação de Jovens e 

Adultos. Aluno-

trabalhador. Ensino 

Superior 

 

Identificar quais 

fenômenos presentes nas 

trajetórias escolares e de 

vida destes sujeitos, ex-

alunos da EJA na 

educação básica, 

possibilitaram esta 

http://bdtd.ibict.br/
http://bdtd.ibict.br/
http://bdtd.ibict.br/
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Educação). Universidade 

Federal de Goiás, Faculdade de 

Educação, 2013. Disponível 

em: < http://bdtd.ibict.br>. 

Acesso em: 23 de mai. 2016. 

escolarização 

prolongada e exitosa, tão 

diferenciada, até o 

ingresso em um curso 

superior na UFG. 

 

04 FARIA, Roselita Soares de. 

Evasão e permanência na 

EJA: por um trabalho de 

qualidade na gestão de uma 

escola da rede municipal de 

Belo Horizonte. 117 f. 

Dissertação (Mestrado 

Profissional em Gestão e 

Avaliação da Escola Pública). 

Universidade Federal de Juiz 

de Fora. Juiz de Fora, 2013. 

Disponível em:< 

http://bdtd.ibict.br>. Acesso 

em: 23 de mai. 2016. 

Gestão escolar. Educação 

de Jovens e Adultos- 

EJA. Evasão e 

permanência escolar. 

Discutir a evasão e 

permanência na 

educação de jovens e 

adultos em uma escola 

pública da rede 

municipal de Belo 

Horizonte e analisar 

como a gestão escolar 

pode contribuir para a 

identificação dos fatores 

que levam à evasão, bem 

como atuar para a sua 

diminuição elevando os 

índices de permanência 

e conclusão dos 

estudantes nessa 

modalidade. 

05 SOUZA, Marcio Rocha de . A 

Educação de Jovens e 

Adultos: Um estudo a partir 

das quedas nas matrículas 

iniciais no período de 2000 a 

2012. 189 f. Dissertação 

(Mestrado em Geografia 

Humana). Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2013. 

Disponível em: < 

http://bdtd.ibict.br>. Acesso 

em: 23 de mai. 2016. 

Educação de Jovens e 

Adultos. Carteira de 

trabalho Assinada. 

Matrículas iniciais. 

Escola Municipal Zona 

Sul da cidade de São 

Paulo. 

Analisar os índices de 

queda nas matrículas 

iniciais nos cursos de 

Educação de Jovens e 

Adultos no Brasil entre 

2000 a 2012, com ênfase 

a partir do ano de 2008 

após reorganização 

destes cursos na cidade 

de São Paulo, 

promovida pela 

Secretaria Municipal de 

Educação. 

Fonte: Elaboração da autora, conforme as bases de dados do IBICT. 

 

 

Quadro 09- Dissertações sobre Educação de Jovens e Adultos produzidas no ano de 2014. 

Nº REFERÊNCIA PALAVRAS-CHAVE OBJETIVO GERAL 

 

01 

 

FERREIRA, Rejane Gomes. 

Os estudantes do PROEJA no 

IFRN: a contribuição de seus 

arranjos culturais para a 

permanência no curso técnico 

de Nível Médio integrado em 

alimentos. 140 f. Dissertação 

 

Educação de Jovens e 

Adultos. Permanência 

escolar. Educação 

Profissional. 

 

Identificar, a partir da 

compreensão de 

estudantes, os indícios 

que contribuem 

concretamente para 

permanência deles como 

sucesso no Curso 

http://bdtd.ibict.br/
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Faria%2C+Roselita+Soares+de
http://bdtd.ibict.br/
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Marcio+Rocha+de+Souza
http://bdtd.ibict.br/
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Ferreira%2C+Rejane+Gomes
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Ferreira%2C+Rejane+Gomes
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(Mestrado em Educação). 

Universidade Federal da 

Paraíba. João Pessoa- PB, 

2014. Disponível em :< 

http://bdtd.ibict.br>. Acesso 

em: 23 de mai. 2016. 

Técnico de Nível Médio 

Integrado em Alimentos 

na modalidade de 

Educação de Jovens e 

Adultos (PROEJA), no 

Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 

Tecnologia- IFRN- 

Campus Currais Novos. 

 

02 SOUZA, Aneuzimira Caldeira. 

Alfabetização de jovens e 

adultos do campo no norte de 

Minas, limites e possibilidades 

do programa de alfabetização 

Travessia Nota Dez. 164 f. 

Dissertação (Mestrado em 

Educação). Universidade 

Federal de Viçosa. Viçosa, 

Minas Gerais, 2014. Disponível 

em: < http://bdtd.ibict.br>. 

Acesso em: 21 de mai. 2016. 

Educação de jovens e 

adultos. Educação do 

campo. Programa de 

Alfabetização Travessia 

Nota Dez. Ideologia. 

Educação e Estado. 

Cidadania. Educação 

Identificar os limites e 

as possibilidades do 

desenvolvimento do 

Programa nas turmas da 

EJA, e, ainda, analisar a 

concepção político-

pedagógica do PTND e 

as contradições entre a 

realidade do 

Assentamento e as 

particularidades dos 

sujeitos do campo 

03 AQUINO, Allen Lopes de. O 

PROEJA: Avanços e 

retrocessos entre a lei e os 

resultados vivenciados na 

atualidade, no IFCE - campus 

Fortaleza. 118 f. Dissertação 

(Mestrado em Educação 

Brasileira). Universidade 

Federal do Ceará, Fortaleza, 

2014. Disponível em:<  

http://bdtd.ibict.br>. Acesso 

em: 21 de mai. 2016. 

 

EJA. PROEJA. Políticas 

Públicas. Formação 

Profissional. 

Investigar a relação 

entre a legislação e 

como o PROEJA se 

concretiza hoje no IFCE 

o Campus Fortaleza, de 

2007 a 2012. 

Fonte: Elaboração da autora, conforme as bases de dados do IBICT. 

 

 Souza (2014) na sua dissertação: “Alfabetização de jovens e adultos do campo no 

norte de Minas, limites e possibilidades do programa de alfabetização Travessia Nota Dez”, 

procura identificar os limites e possibilidades do desenvolvimento do programa em turmas de 

EJA. Verifica-se que há contradições entre a realidade dos assentamentos, as particularidades 

dos sujeitos do campo e a concepção político pedagógica. A autora cita que os princípios 

teóricos e políticos do programa foram construídos sem a participação dos trabalhadores, não 

viabilizando o diálogo com as perspectivas de lutas dos movimentos sociais. Observa-se a 

dificuldade para superação do analfabetismo, pois uma pequena quantidade de alfabetizandos 

dá continuidade aos estudos nas turmas da EJA nas redes municipais e estaduais, falta 

http://bdtd.ibict.br/
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Souza%2C+Aneuzimira+Caldeira
http://bdtd.ibict.br/
http://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?lookfor=%22Educa%C3%A7%C3%A3o+de+jovens+e+adultos%22&type=Subject
http://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?lookfor=%22Educa%C3%A7%C3%A3o+de+jovens+e+adultos%22&type=Subject
http://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?lookfor=%22Educa%C3%A7%C3%A3o+do+campo%22&type=Subject
http://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?lookfor=%22Educa%C3%A7%C3%A3o+do+campo%22&type=Subject
http://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?lookfor=%22Programa+de+Alfabetiza%C3%A7%C3%A3o+Travessia+Nota+Dez%22&type=Subject
http://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?lookfor=%22Programa+de+Alfabetiza%C3%A7%C3%A3o+Travessia+Nota+Dez%22&type=Subject
http://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?lookfor=%22Programa+de+Alfabetiza%C3%A7%C3%A3o+Travessia+Nota+Dez%22&type=Subject
http://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?lookfor=%22Ideologia%22&type=Subject
http://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?lookfor=%22Educa%C3%A7%C3%A3o+e+Estado%22&type=Subject
http://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?lookfor=%22Cidadania%22&type=Subject
http://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?lookfor=%22Educa%C3%A7%C3%A3o%22&type=Subject
http://bdtd.ibict.br/
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financiamento, formação dos educadores, condições infraestruturais adequadas e espaços. 

Além de que, ocorrem mudanças no programa para atender interesses políticos, gerando 

descontinuidade de turmas, o comprometimento de aspectos pedagógicos e administrativos. A 

inadequação do calendário escolar também compromete a freqüência e permanência dos 

alunos, falta articulação nos níveis federais, estaduais e municipais e faltam práticas políticas 

comprometidas com a classe trabalhadora e com os educadores.  

 

Quadro 10- Dissertações sobre Educação de Jovens e Adultos produzidas no ano de 2015. 

Nº REFERÊNCIA PALAVRAS-CHAVE OBJETIVO GERAL 

01 GOMES, Valesca dos Santos. 

Reconhecimento social e 

permanência na EJA. 76 f. 

Dissertação (Mestrado em 

Educação). Pontifícia 

Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul. Porto Alegre- 

RS, 2015. Disponível em:< 

http://bdtd.ibict.br>. Acesso 

em: 21 de mai. 2016. 

EJA. Permanência. 

Teoria do 

reconhecimento. 

Reconhecimento social. 

Analisar, da perspectiva 

da teoria do 

reconhecimento social 

de Axel Honneth, a 

permanência de 

adolescentes 

escolarizados e assíduos 

na EJA. Pretendeu-se, 

através do estudo, 

compreender de que 

modo os pressupostos 

formativos implicados 

na formação desses 

alunos estão envolvidos 

no estabelecimento das 

relações que propiciam o 

reconhecimento. 

 

02 ZORRER , Lígia Doriana. A 

inclusão escolar e o estudante 

de EJA: Um estudo de caso. 

182 f. Dissertação (Mestrado 

em Educação). Universidade 

Regional de Blumenau. 

Blumenau, 2015. Disponível 

em:< http://bdtd.ibict.br>. 

Acesso em: 21 de mai. 2016. 

 Educação de Jovens e 

Adultos. Educação 

Inclusiva. Fracasso 

Escolar. Dificuldades de 

Aprendizagem. Evasão 

Escolar. 

Compreender, do ponto 

de vista dos estudantes, 

as causas do fracasso 

escolar do CEJA. 

Fonte: Elaboração da autora, conforme as bases de dados do IBICT. 

 

 

 Utilizando o descritor: Educação do Campo, observa-se que no ano de 2010 haviam 06 

teses registradas, em 2011 um total de 03, no ano 2012, 05, em 2013, 06, em 2014 registrou-

se 12 e no ano de 2015, 11. Porém de um total de 43 teses, nenhuma contemplou a temática 

proposta. No que se refere às dissertações utilizando-se esse mesmo descritor, em 2010 

http://bdtd.ibict.br/
http://bdtd.ibict.br/
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registrou-se 14 estudos e nenhum atendeu a proposta. No ano de 2011, 21, sendo utilizada 

apenas 01 nesse trabalho. No ano de 2012, 15, e nenhuma foi utilizada no estudo. Em 2013, 

36 e 2014 registrou-se 30, mas em 2013 nenhuma dissertação contemplou a temática; somente 

em 2014 é que 02 foram consideradas e no ano 2015 de 18; 01 atendeu a proposta. Uma das 

dissertações já apresentadas com o descritor: Educação de Jovens e Adultos foi contemplada 

novamente com o descritor: Educação do Campo ficaram assim, apenas 04 trabalhos que 

possuem relação com o campo; são os estudos de: Queiroz (2011), Quadro 11, Lima (2014) e 

Souza (2014), Quadro 12 e Fernandes (2015), Quadro 13. Sendo assim, abaixo dos Quadros: 

11, 12 e 13 foram realizadas algumas considerações sobre os referidos estudos. 

 

Quadro 11- Dissertação sobre Educação do campo produzida no ano de 2011 

Nº REFERÊNCIA PALAVRAS-CHAVE OBJETIVO GERAL 

01 QUEIROZ, Sicleide 

Gonçalves. Jovens do campo 

baiano: o lugar da 

escolarização e do trabalho nas 

trajetórias e projetos de futuro. 

126 f. Dissertação (Mestrado 

em Educação). Universidade 

Federal de Sergipe, São 

Cristóvão- SE, 2011. 

Disponível em: < 

http://bdtd.ibict.br>. Acesso 

em: 22 de mai. 2016. 

Juventude do campo. 

Escolarização. Trabalho. 

Projeto de vida. 

Analisar qual o lugar da 

escolarização e do 

trabalho nos projetos de 

vida desses sujeitos, 

buscando identificar as 

relações que se 

estabelecem entre as 

perspectivas de 

permanência no campo e 

migração para a cidade 

Fonte: Elaboração da autora, conforme as bases de dados do IBICT. 

 

 No trabalho de Queiroz (2011), denominado: “Jovens do campo baiano: o lugar da 

escolarização e do trabalho nas trajetórias e projetos de futuro” ficou evidenciado a 

dificuldade dos jovens em conciliar o trabalho com a escolarização, devido à necessidade de 

sobrevivência pessoal e/ou familiar, levando ao abandono escolar, principalmente dos jovens 

do sexo masculino. Assim, as atribuições dos jovens à escolarização e ao trabalho, bem como 

às relações afetivas com lugar e pessoas que nele vivem, mesmo se constituindo como 

motivos do desejo de permanecer, são insuficientes à garantia da permanência no campo 

devido à carência de políticas públicas nas comunidades onde moram.  

 

 

 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Queiroz%2C+Sicleide+Gon%C3%A7alves
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Queiroz%2C+Sicleide+Gon%C3%A7alves
http://bdtd.ibict.br/
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Quadro 12- Dissertações sobre Educação do campo produzidas no ano de 2014. 

Nº REFERÊNCIA PALAVRAS-CHAVE OBJETIVO GERAL 

01 LIMA, Nara Lucia Gomes.  A 

educação de Jovens e Adultos 

do campo e a permanência 

escolar: o caso do 

Assentamento 25 de maio, 

Madalena, Ceará. 2014.115 f. 

Dissertação (Mestrado em 

Educação Brasileira). 

Universidade Federal do Ceará, 

Fortaleza, 2014. Disponível 

em: <http://bdtd.ibict.br>.  

Acesso em: 21 de mai. 2016. 

EJA. Educação do 

Campo. Permanência. 

Assentamento rural. 

Estudar quais os 

aspectos da escola de 

Ensino Fundamental 25 

de Maio II 

influenciavam a 

permanência escolar na 

turma de EJA da Vila do 

Quieto, assentamento 25 

de Maio, cidade de 

Madalena, Ceará. 

02 SOUZA, Karla Tereza Amélia 

Fornari de. Educação do 

campo e emancipação 

humana: contribuições do 

projovem campo - saberes da 

terra (edição 2008) em 

Pernambuco. 150 f. Dissertação 

(Mestrado em Educação). 

Universidade Federal da Paraí-

ba, João Pessoa, 2014. 

Disponível em: 

<http://bdtd.ibict.br>. Acesso 

em: 23 de mai. 2016. 

Educação popular. 

Educação do Campo. 

Emancipação. 

Campesinato. 

Comunidade. 

 

Analisar as 

contribuições das 

experiências do 

Programa Projovem 

Campo- Saberes da 

Terra (edição 2008) em 

Pernambuco, para a vida 

e o trabalho dos 

Educadores do Campo e 

Agricultores Familiares 

(educandos e educandas) 

envolvidos, na 

perspectiva da 

Emancipação humana. 

Fonte: Elaboração da autora, conforme as bases de dados do IBICT. 

 

 Lima (2014) na sua dissertação: “A Educação de Jovens e Adultos do campo e a 

permanência escolar: o caso do Assentamento 25 de maio, Madalena, Ceará” destaca que os 

fatores internos a escola como: gestão e prática pedagógica têm influenciado negativamente a 

permanência escolar, que um dos grandes dilemas da escola do campo é o fato de ser regida 

pela Secretaria Municipal de Educação e situar-se num assentamento, devido à exigência de 

uma concepção de Educação do Campo. Ficou evidenciado ainda que a EJA no nível 

Fundamental não tem garantido a permanência escolar no campo, porque ocorre de forma 

pontual e descontínua; sendo necessária a oferta da EJA em todos os níveis do conhecimento 

de forma permanente e contínua e de maneira que seja contemplada no Projeto Político 

Pedagógico da escola.  

 O trabalho de Souza (2014) fala sobre o ProJovem campo- Saberes da terra, na sua 

dissertação, intitulada “Educação do campo e emancipação humana: contribuições do 

http://bdtd.ibict.br/
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Souza%2C+Karla+Tereza+Am%C3%A9lia+Fornari+de
http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Souza%2C+Karla+Tereza+Am%C3%A9lia+Fornari+de
http://bdtd.ibict.br/
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ProJovem campo - Saberes da terra (edição 2008) em Pernambuco”, verifica-se que o 

programa proporciona indícios de reinvenções nos modos de ver dos sujeitos da comunidade; 

a valorização da escolarização, geração de novos conhecimentos e transformações nos modos 

e relações de trabalho, bem como de pertencimento ao território onde vivem e trabalham e o 

desejo de mudança para o enfrentamento dos problemas da comunidade. 

 

Quadro 13- Dissertação sobre Educação do campo produzida no ano de 2015 

Nº REFERÊNCIA PALAVRAS-CHAVE OBJETIVO GERAL 

01 FERNANDES, Luciana Pinto. 

ProJovem campo saberes da 

terra: um olhar crítico sobre a 

contribuição do programa para 

a permanência dos jovens no 

meio campesino. 210 f. 

Dissertação (Mestrado em 

Educação). Universidade 

Federal de Santa Maria, Santa 

Maria-RS, 2015. Disponível 

em: <http://bdtd.ibict.br>. 

Acesso em: 21 de mai. 2016. 

 

Questão agrária. Política 

Pública educacional. 

Educação do Campo. 

Jovens. 

 

Compreender o papel 

das políticas públicas 

educacionais voltadas 

para o campo na 

contribuição da 

promoção da qualidade 

de vida de suas 

comunidades e na 

permanência do jovem 

no meio rural 

Fonte: Elaboração da autora, conforme as bases de dados do IBICT. 

 

 Fernandes (2015) em sua dissertação: “ProJovem campo- Saberes da terra: um olhar 

crítico sobre a contribuição do programa para a permanência dos jovens no meio campesino”, 

analisa o ProJovem campo- Saberes da terra, cujos princípios são baseados na Educação do 

Campo, uma educação de nível fundamental integrada a qualificação profissional; através do 

Curso de Agricultura familiar e Sustentabilidade. A autora percebeu nesse trabalho que a 

partir do Programa, os jovens campesinos passaram a ter um vínculo de pertencimento, 

reconhecimento e valorização em relação ao campo; a acreditar na formação intelectual, 

social e política. Os jovens egressos relacionam seu sucesso, as oportunidades conquistadas a 

partir da educação, houve a geração de expectativa de trabalho e renda contribuindo para 

permanência dos jovens em suas comunidades. Entretanto, a autora fala que para que haja o 

sucesso do Programa e a permanência dos estudantes no curso é necessário o 

desenvolvimento de um conjunto de ações internas e externas. Internamente, em relação à 

rotina de ensino e aprendizagem dos envolvidos, externamente, principalmente com relação à 

infraestrutura e repasse de verbas. Bem como, apoio das representações públicas, dos 

http://bdtd.ibict.br/vufind/Author/Home?author=Luciana+Pinto+Fernandes
http://bdtd.ibict.br/
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movimentos sociais na luta pela Educação do Campo e de políticas públicas voltadas para o 

campo. 

 No Gráfico I é possível verificar o número de teses e no Gráfico II o das dissertações 

encontradas por ano utilizando os descritores: Educação de Jovens e Jovens e Adultos e 

Educação do Campo, assim como o quantitativo de trabalhos que foram incluídos e excluídos 

no estudo e o total de trabalhos por ano. Veja essas informações a seguir: 

 

 

             Fonte: Elaboração da autora, conforme as bases de dados do IBICT. 

 

   
                   Fonte: Elaboração da autora, conforme as bases de dados do IBICT. 

 

 Foi perceptível no gráfico I que há um aumento, depois uma queda nas produções por 

ano e que em 2012 até 2014 mantiveram-se constantes o número de teses selecionadas, 
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havendo uma queda em 2015. Observa-se ainda que o ano 2014 foi o de maior número de 

produções. No gráfico II também há um aumento e depois uma queda no quantitativo por ano, 

sendo o ano de 2013 com maior número de produções; contudo, o ano com maior número de 

teses selecionadas foi o de 2011.  

 No gráfico III visualiza-se o percentual de teses e dissertações selecionadas na 

pesquisa, como pode ser verificado a seguir: 

 

 
              Fonte: Elaboração da autora, conforme as bases de dados do IBICT. 

 

 Constata-se no gráfico III que o número de dissertações selecionadas na pesquisa é 

superior ao de teses, contudo, deve-se levar em consideração que o número dessa produção é 

bem maior do que o de teses como foi mostrado nos gráficos I e II. 

 Dos 30 trabalhos selecionados aproximadamente 50% são de pesquisas de 

universidades situadas na região Nordeste, 27% na Sudeste, 17% na região sul e nas regiões 

Centro- oeste e Norte 3% respectivamente. Além de que, 30% das pesquisas apresentam 

relação da EJA com a Educação profissional. 

 Verifica-se que a maioria dos autores retratam problemáticas da região Nordeste, 

dentre estes: (ALMEIDA, 2010; AQUINO, 2014; CAVALCANTE, 2012; COSTA, 2014; 

FERREIRA, 2014; FURTADO, 2013; LIMA, 2010; NOGUEIRA, 2012; QUEIROZ, 2011; 

SANTANA, 2011; SOUZA, 2014; LIMA, 2014), ou seja, 40% das pesquisas. 

 Levando-se em consideração as palavras-chave: evasão, exclusão e fracasso escolar; 

05 trabalhos contemplaram uma dessas palavras ou mais de uma. Ao considerar as palavras-

chave: Permanência e continuidade nos estudos, 05 trabalhos também consideraram uma 

dessas palavras. Porém, apenas 02 trabalhos contemplaram os dois eixos, um trazendo as 
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palavras-chave abandono e permanência e outro as palavras evasão e permanência escolar; 

mesmo assim nenhum desses dois se refere à EJA do Campo. O primeiro é a dissertação: 

Estratégias para permanência - percepções dos jovens e adultos sobre abandono no processo 

de escolarização na Rede Municipal de Educação de Salvador (SANTANA, 2011) e o 

segundo a dissertação: Evasão e permanência na EJA: por um trabalho de qualidade na gestão 

de uma escola da rede municipal de Belo Horizonte (FARIA, 2013). 

 Dos 30 trabalhos estudados apenas 07 (sete) têm relação com o campo, são as 

pesquisas de: (QUEIROZ, 2011; SILVA, 2012; RODRIGUES, 2013; LIMA, 2014; SOUZA 

2014; KARLA DE SOUZA, 2014 e FERNANDES, 2015), ou seja, 23%, o que reforça ainda 

mais a necessidade de pesquisas sobre esta temática. Destes, 04 (quatro) trabalhos são de 

pesquisas na região Nordeste, 02 (dois) na região Norte e 01 (um) na região Sudeste.  

 A pesquisa realizada no IBICT agregou, portanto, uma variedade de informações no 

que tange a Educação de Jovens e Adultos do Campo, especificamente sobre o objeto evasão 

e permanência escolar. Através do levantamento realizado evidenciou-se a necessidade de 

realização de pesquisas que tratem sobre a temática, pois em nenhuma das produções 

consideradas se estudou a evasão e a permanência escolar na EJA do Campo. Desta maneira, 

torna-se pertinente a discussão sobre essa temática e relevante a realização de estudos nessa 

área. 

 Averiguou-se que a região que mais se destaca em produções referentes à EJA, 

especificamente no que tange evasão e permanência escolar é a Nordeste. O número de teses e 

dissertações com o descritor: Educação de Jovens e Adultos também é maior do que com o de 

Educação do Campo, verificando-se que ainda são poucas as produções que discutem sobre a 

Educação do Campo e em nenhuma se têm a discussão integrada dos dois eixos- evasão e 

permanência escolar na EJA do Campo, o que reforça ainda mais a relevância da pesquisa. 

 Ficou evidenciado nos trabalhos que falam sobre a EJA do campo que são fatores que 

contribuem para evasão: turmas com adolescentes, jovens, adultos e idosos; a falta de 

materiais específicos e condições infraestruturais; a necessidade de formação adequada para o 

professor, inadequação do calendário escolar, a gestão e as práticas educacionais, o trabalho, a 

descontinuidade das políticas educacionais e à falta de políticas para EJA voltadas para o 

campo. Além de que, programas como o ProJovem campo - Saberes da terra e o PROEJA 

apesar de necessitarem de mudanças, vem possibilitando a formação intelectual, social, 

política e expectativa de trabalho e renda; tal qual, a mudança na percepção sobre a terra para 

os educandos do campo. 
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 A seguir no capítulo 3: “Educação de Jovens e Adultos e as políticas educacionais”, 

apresenta-se o contexto histórico da EJA no Brasil, as legislações atuais e a EJA no plano 

internacional; assim como, as políticas educacionais para EJA no município de Vitória da 

Conquista- Bahia. 
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3 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS 

 

 Neste capítulo apresenta-se o contexto histórico das políticas educacionais brasileiras e 

as principais políticas públicas e legislações que regulamentam a EJA no país, bem como a 

EJA no plano internacional; com o intuito de possibilitar a compreensão do quadro 

educacional vigente e das principais políticas educacionais para EJA no município de Vitória 

da Conquista- BA.  

 

3.1 CONTEXTO HISTÓRICO DA EJA NO BRASIL 

 

 A chegada dos portugueses ao Brasil no ano de 1500 foi marcada por disputas na 

hegemonia burguesa. No primeiro momento a dominação das terras habitadas pelos indígenas 

não se dá de forma harmoniosa, acontecem batalhas. Contudo, os índios acabam sendo 

dominados e transformados em mão-de-obra escrava dos portugueses para exploração dos 

recursos naturais existentes. A dominação efetiva-se, principalmente, por meio da 

catequização que se configura como o primeiro indício de ação educativa no país. 

 Apesar de não haver nenhum direito legal no atendimento a educação de pessoas 

jovens e adultas no período colonial, verifica-se nas palavras de Haddad e Di Pierro (2000, 

p.108-109) que: 

A ação educativa junto a adolescentes e adultos no Brasil não é nova. Sabe-se que já 

no período colonial os religiosos exerciam sua ação educativa missionária em 

grande parte com adultos. Além de difundir o evangelho, tais educadores 

transmitiam normas de comportamento e ensinavam os ofícios necessários ao 

funcionamento da economia colonial, inicialmente aos indígenas e, posteriormente, 

aos escravos negros. Mais tarde, se encarregaram das escolas de humanidades para 

os colonizadores e seus filhos. 

 

 No ano de 1549 chegaram os primeiros jesuítas com a missão de difundir a fé católica, 

em conformidade com as orientações do Regimento de D. João III. A intenção era de 

converter os indígenas através da catequese e instrução. Nesse período o trabalho dos jesuítas 

se dá em duas fases distintas, na primeira orienta-se pelo plano de estudos de Manoel da 

Nóbrega voltado às primeiras letras, catequese, música e alguma iniciação profissional. Na 

segunda inspiram-se nos princípios do Ratio Studiorum que se centralizam no ensino de 

Humanidades, Filosofia e Teologia. Os colégios jesuítas formavam assim a elite colonial, cuja 

formação era marcada pela rigidez nas formas de pensar e interpretar a realidade e por censura 

de livros. A educação era, sobretudo, religiosa com utilização do método da imitação 

(VIEIRA & FARIAS, 2007). 
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 Em 1759 os jesuítas são expulsos, se fazendo presente o período Pombalino com a 

demarcação da entrada do poder público estatal na educação brasileira. Pombal se contrapõe a 

visão religiosa, como tentativa de instituir o Estado laico. Segundo Haddad e Di Pierro (2000) 

com a expulsão dos jesuítas há uma desorganização da educação e apenas no império é que 

volta- se a ter informações sobre ações educativas para adultos. 

 No Primeiro Reinado tem-se o primeiro marco dos direitos legais com a constituição 

de 25 de março de 1983, que traz “a instrução primaria e gratuita a todos os Cidadãos”. Dessa 

forma, entende-se que a educação também seria extensiva aos adultos. O ato adicional de 

1834 delega a responsabilidade pela educação básica para as províncias reservando ao 

governo imperial direitos sobre a educação das elites e a instância administrativa, com menos 

recursos, a educação da maioria da população carente.  

 Nota-se apenas no Segundo Reinado as primeiras iniciativas com relação à Educação 

de Adultos, conforme Vieira e Farias (2007, p.63): 

Anos mais tarde (1878 e 1879), novas intenções de reforma seriam registradas, 

através do projeto de criação de cursos noturnos para adultos analfabetos nas escolas 

públicas de instrução primária no Município da Corte (Decreto nº 7031 A, de 6 de 

setembro de 1878) e da reforma do ensino primário e secundário no Município da 

corte e do superior em todo o império (Decreto nº 7.247, de 19 de abril de 1879). 

Tais proposições se tornariam conhecidas pelo nome de Reforma Leôncio de 

Carvalho. 

 

 Segundo esse mesmo autor apenas 10% da população tinha acesso à escola, 

constituindo-se em um privilégio da nobreza. Nas palavras de Haddad e Di Pierro (2000, 

p.109): “A implantação de uma escola de qualidade para todos avançou lentamente ao longo 

da nossa história. É verdade, também, que tem sido interpretada como direito apenas para as 

crianças”. 

 A Constituição de 1891 foi o primeiro marco legal da República brasileira, a qual com 

relação à educação descentralizou a responsabilidade pelo ensino básico, para Províncias e 

Municípios; passando a União a assumir apenas o ensino secundário e superior. Dessa forma, 

a União garantia à formação das elites em detrimento da educação das camadas sociais 

marginalizadas que ficavam dependentes da fragilidade financeira das Províncias e dos 

interesses das oligarquias regionais. A Constituição estabeleceu ainda a exclusão dos adultos 

analfabetos da participação pelo voto, sendo que a maioria da população adulta era iletrada. 

Porém, apesar do descompromisso da União com relação ao ensino elementar, a Primeira 

República se caracterizou por grande quantidade de reformas educacionais (HADDAD & DI 

PIERRO, 2000). Segundo Sales (2008, p. 26), constata-se que: 

Nesse período, várias reformas surgiram na educação, entre elas a Reforma 

Rivadávia Correa (1911), considerada muito desastrosa pelos estudiosos; a Reforma 
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Carlos Maximiliano (1915) e a Reforma João Luiz Alves da Rocha Vaz (1925). A 

década seguinte também foi marcada por diversos fatos relevantes: o Movimento 

dos 18 do Forte (1922); a Semana de Arte Moderna (1922); a fundação do Partido 

Comunista (1922); a Revolta Tenentista (1924) e a Coluna Prestes (1924 a 1927). 

Especificamente na educação, ocorreram: a Reforma de Lourenço Filho, no Ceará, 

em 1923; a de Anísio Teixeira, na Bahia, em 1925; a de Francisco Campos e Mário 

Casassanta, em Minas Gerais, em 1927; a de Fernando Azevedo, no Rio de Janeiro, 

em 1928; e a de Carneiro Leão, em Pernambuco em 1928. 

 

 O período republicano veio com o discurso do novo, de superação do rural que ainda 

era muito presente e do escravagismo. Tentava-se construir uma nova sociedade, implantar a 

modernidade de forma que fosse disseminada por todo o país. A educação deveria atender ao 

projeto de modernização, servindo de instrumento e saída para tal fim. A escola teria, 

portanto, papel importantíssimo no projeto civilizador. 

 Dessa forma, neste momento também são criadas escolas noturnas para os adultos. 

Segundo Souza (1998, p. 29-30): 

[...] A atuação dos republicanos no campo educacional não se reduziu às escolas 

particulares mas, sobretudo, na implantação de iniciativas em prol da educação 

popular de grande repercussão política e social para época. Em várias cidades 

dedicaram-se à promoção de conferências educacionais, criação de escolas 

populares, cursos noturnos para adultos e fundação de escolas profissionais. Nesse 

esboço impetuoso de iniciativa popular, os republicanos fizeram da educação 

popular um meio de propaganda dos ideais liberais republicanos e reafirmaram a 

escola como instituição fundamental para o novo regime e para reforma da 

sociedade. 

 

 A busca por este projeto de nação acabou reverberando na ampliação do acesso a 

escola primária também para os adultos. Segundo Souza (1998, p. 27): “A exigência da 

alfabetização para participação política (eleições diretas), tornava a difusão da instrução 

primária indispensável para a consolidação do regime republicano”. Passou a ter uma 

estrutura graduada de ensino, a idéia de classe e série, organização administrativa e 

pedagógica, bem como a obrigação da progressão. Entretanto, mesmo com os avanços, a 

progressão ocasionava a repetência e se tinha também elevados índices de analfabetismo; 

visto que a educação na prática privilegiava aos interesses da elite dominante da época e havia 

uma transposição do modelo de educação de São Paulo para o país, o qual era elaborado para 

atender a classe média. Ainda para Souza (1998, p.29): 

[...] a escola primária foi ‘(re) inventada’ novas finalidades, outra concepção 

educacional e organização de ensino. O método individual cedeu lugar ao ensino 

simultâneo; a escola unitária foi, paulatinamente, substituída pela escola de várias 

classes e vários professores, o método tradicional dá lugar ao método intuitivo, a 

mulher encontrou no magistério primário uma profissão, os professores e 

professoras tornaram-se profissionais da educação. 

   

 A escola teria que atender uma grande quantidade de alunos de forma a cumprir as 

finalidades da educação popular.  Neste momento, verifica-se a perspectiva de formação do 
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professor. No método intuitivo tem-se a idéia abstrata através do concreto, associando sempre 

o concreto para abstrair na alfabetização. Assim como, a necessidade de pessoas 

especializadas para atender as novas exigências e com esse processo acontece a feminilização 

do ensino, tendo em vista o envolvimento de baixos salários. Além disso, tornar-se obrigatória 

a freqüência escolar. 

 No ano de 1932 é elaborado o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, por 

educadores liberais, o qual representava uma tomada de posicionamento em relação ao 

contexto do período; repercutindo nas idéias pedagógicas e contraponto ao pensamento 

conservador (pensamento católico e governo autoritário), trouxe questões importantíssimas 

que tem relação direta com a educação de jovens e adultos, como: obrigatoriedade da 

educação para todos. 

 O Manifesto de 1932 propunha que a educação ainda não tinha se organizado (estava 

inorganizada) e teria que ser tratada como assunto sério, ou seja, a ciência da educação tinha 

que evoluir e encontrar o seu espaço. Seus princípios, valores e propostas propunham o 

rompimento com a estrutura de ensino elitista e descolada do meio social que era proposta 

pela escola tradicional. Preconizava-se: 

A educação nova, alargando a sua finalidade para além dos limites das classes, 

assume, com uma feição mais humana, a sua verdadeira função social, preparando-

se para formar ‘a hierarquia democrática’ pela ‘hierarquia das capacidades’, 

recrutadas em todos os grupos sociais, a que se abrem as mesmas oportunidades de 

educação. Ela tem por objeto, organizar e desenvolver os meios de ação durável com 

o fim de ‘dirigir o desenvolvimento natural e integral do ser humano em cada uma 

das etapas de seu crescimento’, de acordo com uma certa concepção do mundo 
(MANIFESTO DOS PIONEIROS DA EDUCAÇÃO NOVA, 2006, p.191- Grifo 

dos autores).  

  

 A educação seria um bem universal, em uma sociedade que precisava progredir. 

Pensava na educação biológica, como um direito de todos; contrapondo diferenças de classes 

por capacidades biológicas.  A educação era um direito e um dever do Estado (quem devia 

custear), de forma que as aptidões tinham que ser desenvolvidas; independente da classe 

social. 

 Ressalta-se a necessidade de um sistema nacional de ensino, a vinculação de recursos 

para educação, valorização dos professores, profissionalização docente, plano de carreira, piso 

salarial único para que os professores recebessem os mesmos salários e a necessidade de uma 

escola única, mas não uniforme. No manifesto de 1932 falava-se em uma educação que fosse 

capaz de formar o cidadão, assim como seus valores e acrescentava:  

É certo que é preciso fazer homens, antes de fazer instrumentos de produção. Mas, o 

trabalho que foi e sempre a maior escola de formação de personalidade moral, não 

apenas o método que realiza o acréscimo da produção social, é o único método 
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susceptível de fazer homens cultivados e úteis sob todos os aspectos (MANIFESTO 

DOS PIONEIROS DA EDUCAÇÃO NOVA, 2006, p.192).  

 

 À vista disso, seria no trabalho, na atividade prática que o homem iria aprender; sendo 

responsável pela sua formação moral. No manifesto de 1932 é enfatizado que:  

A escola nova, que tem que obedecer a esta lei, deve ser reorganizada de maneira 

que o trabalho seja seu elemento formador, favorecendo a expansão das energias 

criadoras do educando, procurando estimular-lhe o próprio esforço como elemento 

mais eficiente em sua educação preparando-o, com o trabalho em grupos e todas as 

atividades pedagógicas e sociais, para fazê-lo penetrar na corrente do progresso 

material e espiritual da sociedade de que proveio e em que vai viver e lutar 

(MANIFESTO DOS PIONEIROS DA EDUCAÇÃO NOVA, 2006, p.196). 

 

  

 A educação tinha a função de desenvolver a nação, colocando-a nos trilhos do 

urbanismo, preparando as pessoas para uma prática de trabalho moderna.  O Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova de 1932 vai ser de fundamental importância para a discussão de 

questões educacionais extremamente pertinentes que se aplicam também a educação de jovens 

e adultos, pois se propõe uma educação que não seja fragmentária, nem desarticulada e atenda 

a todos independente de classes sociais; assim como mudanças pedagógicas que rompessem 

com o modelo tradicional de educação. 

 Constata-se, no entanto, que apesar das propostas de reformas, o Estado não tinha a 

preocupação com uma educação para inclusão, mas apenas como instrumento de dominação e 

de manutenção hegemônica do poder burguês sobre as camadas menos favorecidas. De 

acordo Haddad e Di Pierro (2000, p. 110): “O censo de 1920, realizado 30 anos após o 

estabelecimento da República no país, indicou que 72% da população acima de cinco anos 

permanecia analfabeta”. A Educação de Jovens e Adultos praticamente não se distinguia 

enquanto fonte do pensamento pedagógico ou de políticas educacionais específicas; isso só 

veio ocorrer em meados da década de 1940. Apesar de a Constituição de 1934 trazer no artigo 

150, parágrafo único, alínea a, “o ensino primário integral e gratuito e de freqüência extensiva 

aos adultos”; pois, a preocupação com a educação das camadas populares, geralmente era 

interpretada como instrução elementar das crianças.  

 Nas palavras de Di Pierro, Joia e Ribeiro (2001), a educação de adultos, no Brasil, se 

constitui enquanto tema da política educacional, sobretudo a partir dos anos 1940. A alusão à 

necessidade de oferecer educação aos adultos já aparecia em textos normativos anteriores, 

como na pouco duradoura Constituição de 1934. Mas, é na década seguinte que começaria a 

tomar corpo, em iniciativas concretas, a preocupação de oferecer os benefícios da 

escolarização a amplas camadas da população até então excluídas da escola. Essa tendência se 

expressou em várias ações e programas governamentais, nos anos 1940 e 1950. Além de 
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iniciativas nos níveis estaduais e locais, merecem ser citadas, em razão de sua amplitude 

nacional: a criação do Fundo Nacional de Ensino Primário em 1942, do Serviço de Educação 

de Adultos e da Campanha de Educação de Adultos, ambos em 1947, da Campanha de 

Educação Rural iniciada em 1952 e da Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo 

em 1958.  

 O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1959 veio, porém, denunciar as 

arbitrariedades ainda presentes na educação, destacando que: “O que era antes um plano de 

ação para o futuro, tornou-se matéria inadiável como programa de realizações práticas, por 

cuja execução esperamos inutilmente, durante um quarto de século de avanços e recuos, de 

perplexidades e hesitações” (MANIFESTO DOS PIONEIROS DA EDUCAÇÃO NOVA, 

2006, p.205). 

 Esse Manifesto criticava a organização do ensino, como arcaico e deficiente; o curso 

primário em quatro turnos e o técnico como insuficiente para demanda. Bem como, o 

despreparo dos professores leigos, mal remunerados e desatualizados e a precariedade das 

instalações escolares. Acusavam os políticos de falta de consciência da importância da 

educação, já que faltava espírito público e investimento na educação e sobrava partidarismo. 

O que se aplicava também a educação de adultos. 

 Para Di Pierro (2005), no início da década de 1960, movimentos de educação e cultura 

popular ligados a organizações sociais, Igreja Católica e governos desenvolveram 

experiências de alfabetização de adultos para conscientização dos seus direitos, analise critica 

da realidade, intervenção e transformação das estruturas sociais injustas. Segundo Haddad e 

Di Pierro (2000): 

 

[...] devemos considerar os vários acontecimentos, campanhas e programas no 

campo da educação de adultos, no período que vai de 1959 até 1964. Foram eles, 

entre outros: o Movimento de Educação de Base, da Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil, estabelecido em 1961, com o patrocínio do governo federal; o 

Movimento de Cultura Popular do Recife, a partir de 1961; os Centros Populares de 

Cultura, órgãos culturais da UNE; a Campanha De Pé no Chão Também se Aprende 

a Ler, da Secretaria Municipal de Educação de Natal; o Movimento de Cultura 

Popular do Recife; e, finalmente, em 1964, o Programa Nacional de Alfabetização 

do Ministério da Educação e Cultura, que contou com a presença do professor Paulo 

Freire. Grande parte desses programas estava funcionando no âmbito do Estado ou 

sob seu patrocínio. Apoiavam-se no movimento de democratização de oportunidades 

de escolarização básica dos adultos, mas também representavam a luta política dos 

grupos que disputavam o aparelho do Estado em suas várias instâncias por 

legitimação de ideais via prática educacional (HADDAD e DI PIERRO, 2000, 

p.113). 

  

 No início de 1963, Paulo Freire começou a torna-se conhecido devido à divulgação do 

seu método de alfabetização de adultos em ampla campanha publicitária promovida pela 
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Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Norte. O governo do estado empregara o 

método no movimento de educação de adultos analfabetos, iniciado na experiência-piloto 

realizada em Angicos. Inicialmente o governo realizou uma campanha de educação com o 

novo método, que alfabetizava jovens e adultos em quarenta horas. Posteriormente, percebeu-

se que o método era muito mais do que isso, o autor propunha uma educação para 

conscientização e transformações sociais. No entanto, em 1964, devido à repressão civil e 

militar Paulo Freire foi exilado do país por um longo período e passou a atuar e tornar-se 

conhecido mundialmente, retornando para o Brasil apenas em 1980 (BEISIEGEL, 2010). 

 O Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) conduzido pelo regime militar 

na década de 1970 se deu, contudo, em sentido contrário a educação para conscientização e 

mudanças sociais. O sistema educacional foi direcionado ao atendimento das necessidades de 

recursos humanos do modelo econômico, que buscava concentrar riqueza. Assim, a 

escolarização básica para jovens e adultos adquiriu institucionalidade nas redes de ensino: a 

Lei 5.692 de 1971 reformou o ensino de 1º e 2º graus e regulamentou o ensino supletivo, que 

tinha a função de repor a escolaridade não realizada na infância e adolescência (DI PIERRO, 

2005). 

 Para Gadotti (2011, p. 43): “A história da educação de adultos propriamente dita, no 

Brasil, poderia ser dividida em três períodos”, são esses: 

1º De 1946 a 1958, em que foram realizadas grandes campanhas nacionais de 

iniciativa oficial, chamadas de ‘cruzadas’, sobretudo para ‘erradicar o 

analfabetismo’, entendido como uma ‘chaga’, uma doença como a malária. Por isso 

se falava em ‘zonas negras de analfabetismo’. 

 

2º De 1958 a 1964. Em 1958 foi realizado o 2º Congresso Nacional de Educação de 

Adultos, que contou com a participação de Paulo Freire. Partiu daí a idéia de um 

programa permanente de enfrentamento do problema da alfabetização de Adultos 

que desembocou no Plano Nacional de Alfabetização de Adultos, dirigido por Paulo 

Freire e extinto pelo Golpe Militar de 1964, depois de um ano de funcionamento. A 

educação de adultos era entendida a partir de uma visão das causas do 

analfabetismo, como uma educação de base, articulada com as ‘reformas de base’, 

defendidas pelo governo popular/populista de João Goulart. Os CPCs (Centros 

populares de Cultura), extintos logo depois do golpe militar de 1964, e o MEB 

(Movimento de Educação de Base), apoiado pela igreja e cuja duração foi até 1969, 

foram profundamente influenciados por essas idéias. 

 

3º O governo militar insistia em campanhas como a ‘Cruzada do ABC’ (Ação 

Básica Cristã) e posteriormente, com o MOBRAL. 

  

 O MOBRAL era um sistema que visava o controle da população (sobretudo rural). Em 

1985 acontece à “redemocratização”, a “Nova República”, sem consultar seus 300 mil 

educadores extingue o MOBRAL e cria a Fundação Educar, que tinha objetivos mais 

democráticos; entretanto, com menos recursos que o MOBRAL. Na “Nova República” a 

educação de jovens e adultos é soterrada e o autodenominado “Brasil Novo”,em 1990, criou o 
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PNAC (Plano Nacional de Alfabetização e Cidadania), sendo logo extinto no ano seguinte 

sem qualquer justificativa. Ainda em 1989 a fim de preparar o Ano Internacional de 

Alfabetização em 1990, foi criada a Comissão Nacional de Alfabetização, coordenada 

inicialmente por Paulo Freire e passa ser assumida por Eustáquio Romão (GADOTTI, 2011). 

Ainda segundo Di Pierro e Haddad (2015, p.198-199). 

No Brasil, o reconhecimento do direito dos jovens e adultos à educação foi 

consequência do processo de democratização na transição dos anos 1980 e 1990, 

após 20 anos de ditadura militar, que produziu em 1988 uma Constituição avançada 

na garantia dos direitos sociais. Como em outras partes do mundo, a realização 

desses direitos foi limitada pelas políticas de ajuste macroeconômico e redefinição 

do papel do Estado. 

  

 A educação de jovens e adultos é marcada por interesses restritos de uma classe 

dominante que pleiteia a manutenção da hegemonia política e do capital. Para isso contribui 

diretamente para a elaboração de políticas educacionais de governo, as quais são 

fragmentárias, descontínuas e que desconsideram a zona rural, indo assim na contramão de 

uma educação que propicie de fato o pleno exercício da cidadania e a inclusão.  

 Segundo Haddad e Di Pierro (2000), em março de 1990, quando iniciou o governo 

Fernando Collor de Mello, foi extinta a Fundação Educar a fim de enxugar a máquina 

administrativa, retirados subsídios estatais, e implementado um plano heterodoxo de ajuste 

das contas públicas e controle da inflação. Conforme Di Pierro (2005) na segunda metade dos 

anos de 1990 a Educação de Jovens e Adultos ocupou lugar marginal na reforma educacional, 

as políticas neoliberais e de reforma do Estado restringiram os gastos públicos, houve a 

desconcentração, focalização e redefinição das atribuições dos setores públicos e privados. 

Dessa zona de conflito emergiu fóruns de educação de jovens e adultos, enquanto espaços 

públicos de expressão e legitimação de reivindicações, diálogo e negociação. 

 Nas palavras de Prado (2012, p. 84- 88), durante o governo de Fernando Henrique 

Cardoso (1995- 1999; 1999- 2003) houve a criação dos seguintes programas:  

 

O Programa de Alfabetização Solidária foi uma iniciativa do governo federal 

idealizado pelo Ministério da Educação- MEC e implementado pelo Programa 

Comunidade Solidária. O projeto piloto teve inicio em 1997 nas regiões Norte e 

Nordeste do país e destinava-se à alfabetização inicial da população, em regime de 

parceria entre o próprio MEC, empresas, universidades e governos municipais. A 

partir de 1998, além da alfabetização inicial, definiu-se como uma ação que visava 

desencandear processos de alfabetização e fomentar a incorporação da educação de 

jovens e adultos aos sistemas municipais de ensino e, a partir do segundo semestre 

de 1999, atingiu as regiões metropolitanas de outros estados.  Entre os principais 

objetivos [...] implementação de programas que visassem à geração de emprego e 

renda em nível rural e urbano. 

O PRONERA- Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária, apesar de 

ser um projeto federal, foi pensado e gestado fora do cenário governamental. Ele 

surgiu em 1998, de uma articulação do CRUB (Conselho de Reitores das 
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Universidades Brasileiras) e o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra) e objetivava a educação de jovens e adultos no meio rural. Definiu-se durante 

o governo de FHC como uma política federal coordenada pelo INCRA (Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária) que visava ações educativas em 

assentamentos da Reforma Agrária, respondendo ao desafio de analfabetismo entre 

os assentados. [...] apresenta um amplo objetivo de fortalecimento do meio rural em 

todas as suas dimensões, ou seja, em seus aspectos econômicos, sociais, políticos, 

culturais e éticos [...]. 

O PLANFOR- Plano Nacional de Formação e Qualificação do Trabalhador, 

coordenado pela SEFOR/MTb (Secretaria de Formação e Desenvolvimento 

Profissional do Ministério do Trabalho) iniciou-se em 1996, embora suas bases 

tenham sido elaboradas um ano antes. O PLANFOR é um programa voltado a 

qualificação profissional do trabalhador, estruturado a partir da relação de parcerias 

com várias instituições da sociedade civil, entre as quais se encontram vários 

sindicatos de trabalhadores e patronais, cooperativas de trabalhadores, secretarias de 

educação municipais e estaduais, escolas e fundações de empresas, organismos do 

chamado ‘Sistema S’ (SEBRAE, SENAC, SENAI, SENAR, SENAT, SESC, SESI e 

SEST), organizações não- governamentais, universidades e institutos de pesquisa. 

Desenvolvido, em março de 2001, pelo governo federal em conjunto com os 

governos estaduais e municipais e organizações não governamentais o Recomeço – 

Programa Supletivo proporcionava a transferência, em caráter suplementar, de 

recursos administrados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação- 

FNDE aos municípios de menor Índice de Desenvolvimento Humano de acordo com 

o número de alunos jovens e adultos inscritos no ensino presencial, na modalidade 

suplência. A aplicação dos recursos do Programa Recomeço destinava-se, 

exclusivamente, a assistência financeira para aquisição de material didático e 

pedagógico, à ampliação do quadro de professores atuantes e a um programa 

suplementar de alimentação (merenda escolar). [...] caracterizou-se como uma 

política de alcance regional, atendendo basicamente as Regiões Norte e Nordeste 

(Grifo do autor). 

   

 Os programas estavam pautados no atendimento dos interesses do mercado, no 

contexto neoliberal vigente. Nesse o governo se exime das responsabilidades para com a 

garantia do direito a educação para todos, transferindo-as para outras instancias como as 

municipais, além de firmar acordos e parcerias com o objetivo de salvaguardar a hegemonia 

política. 

 No governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003- 2011) houve a substituição de 

programas. Em 2003 substituiu os programas Recomeço pelo Programa Fazendo Escola e 

Alfabetização Solidária, pelo Plano de Qualificação Profissional (PNQ - 2003- 2007) que se 

fundamenta nas dimensões: política, ética, conceitual, institucional, pedagógica e operacional; 

o Programa Alfabetização Solidária continuou suas atividades, mas, sem o apoio do federal. O 

PRONERA é o único a manter as orientações e características da gestão de Fernando 

Henrique. Além disso, a ONG Alfabetização Solidária passa a desenvolver seus trabalhos 

prioritariamente em municípios considerados pobres e com elevados índices de analfabetismo 

(PRADO, 2012). 

 Nesse referido governo criou-se o Programa Brasil Alfabetizado (PBA) e através da 

Medida Provisória 411/2007 que dispõe sobre o Projeto de Lei 11.129/2005; o Programa 
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Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, Qualificação e Ação Comunitária (ProJovem) o 

qual está dividido em quatro modalidades: O ProJovem Adolescente  (destinado aos jovens de 

15 a 17 anos); o ProJovem Urbano (jovens de 18 a 29 anos); O ProJovem Campo “Saberes da 

Terra”, (destina-se a jovens agricultores excluídos do sistema de ensino) e o ProJovem 

Trabalhador (para jovens de 18 a 29 anos que ganham no máximo um salário mínimo).  Além 

da criação da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD). 

Segundo Di Pierro e Haddad (2015) no governo de Luiz Inácio:  

[...] o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera) continuou a 

ser conduzido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra); 

constituída em 2005, a Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) criou, em caráter 

experimental, o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (Projovem Urbano), 

destinado à conclusão do Ensino Fundamental por jovens de baixa renda e precária 

inserção no mundo do trabalho, assumindo sua gestão até 2011, quando foi 

transferido para o MEC. A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

(Setec) do MEC, por sua vez, deu início em 2006 ao Programa Nacional de 

Integração da Educação Básica com a Educação Profissional na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos (Proeja), que oferece cursos integrados de elevação 

de escolaridade (fundamental ou média) e formação profissional (inicial ou técnica) 

na rede federal de educação profissional e tecnológica (DI PIERRO & HADDAD, 

2015, p. 208). 

 

 Conforme Prado (2012), o Programa Brasil Alfabetizado da SEEA/MEC (Secretaria 

Extraordinária de Erradicação do Analfabetismo) foi lançado em dezembro de 2003, com a 

meta de alfabetizar 20 milhões de brasileiros até 2006. O MEC repassa recursos federais às 

instituições conveniadas mediante aprovação de projetos enviados ao SEEA/ MEC e o 

FNDE/MEC; são firmadas parcerias com sociedade civil, governos, empresas, entre outras. O 

Programa Fazendo Escola financia apoio financeiro e técnico aos governos estaduais e 

municipais; tem o objetivo de contribuir com a diminuição das taxas de analfabetismo e 

reverter o quadro da baixa escolaridade. Nas palavras de Dias (2015) a alfabetização do 

programa é organizado não como ação compensatória, mas integrado as políticas de inclusão 

social, havendo a preocupação com a continuidade dos estudos e o incentivo a leitura. 

Contudo, mesmo com o elevado número de matriculas não há o correspondente resultado na 

redução do analfabetismo. 

 Os programas federais de Educação de Jovens e Adultos carecem, portanto, de uma 

atuação efetiva do Estado nessa modalidade de ensino; pois o governo continua delegando 

para outras instâncias representadas por municípios, sociedade civil e setores privados o 

atendimento ao jovem e o adulto. Os atuais programas mantêm parcerias entre agentes 

governamentais e não- governamentais, com a atuação de novos sujeitos da sociedade civil, 

como: sindicatos de trabalhadores e patronais, fundações empresariais, igrejas, entre outros; 

reduzindo significativamente os gastos públicos com a EJA.  
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 As políticas públicas para alfabetização de jovens e adultos se caracterizam pelo 

processo de continuidade e descontinuidade em âmbito nacional trazendo implicações para as 

políticas na esfera municipal e estadual (PRADO, 2012). Oliveira (2015) ressalta que: 

As políticas da EJA apresentam como princípios norteadores; a equidade, a 

diversidade, a inclusão e a qualidade social, que dimensionam uma educação que 

possibilite a superação das desigualdades sociais, o respeito às diferenças estarias, 

de gênero, étnico–raciais, das necessidades especiais, entre outras, bem como a 

inclusão educacional e social da população de jovens e adultos (OLIVEIRA, 2015 p. 

28). 

 

 Na prática as políticas para EJA não estão alcançando os princípios propostos, já que a 

descontinuidades das políticas educacionais se fazem presente, recursos financeiros 

insuficientes e falta de condições infraestruturais e pedagógicas. 

 No ano de 2010, foi ofertada a EJA para os sujeitos em Situação de Privação de 

Liberdade nos Estabelecimentos Penais, sendo reforçado no ano seguinte pelo Congresso ao 

modificar a Lei de Execução Penal, admitindo remição de pena pelo estudo. Assim, quando 

assume o mandado em 2011 a presidenta Dilma institui no final deste mesmo ano o Plano 

Estratégico de Educação no âmbito do Sistema Prisional (PEESP), uma assistência da União 

aos Estados para alinhamento às novas Diretrizes (DI PIERRO & HADDAD, 2015). Observa-

se ainda que: 

Embora fosse um governo de continuidade, a primeira gestão da Presidenta Dilma 

Roussef, iniciada em 2011, conferiu tonalidade própria à política federal de EJA, a 

começar pela adoção de um novo arranjo institucional que ampliou a abrangência da 

Secad, trazendo para seu interior a gestão do Projovem Urbano e da Educação 

Especial, razão pela qual foi acrescentada a palavra Inclusão ao nome da Secretaria, 

cuja nova sigla passou a ser Secadi. A marca distintiva de sua gestão, entretanto, foi 

a criação em 2011 do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(Pronatec), justificada pela demanda por mão de obra qualificada em um momento 

de expansão da economia, que crescera 7,5% em 2010 (DI PIERRO & HADDAD, 

2015, p. 211). 

 

 Ainda segundo Di Pierro e Haddad (2015) o Pronatec vem sendo criticado por 

pesquisadores e educadores do campo devido seu viés privatizante, pois se configura na 

transferência significativa de recursos públicos ao Sistema S e a instituições privadas. Além 

disso, a oferta de cursos de curta duração é voltada à qualificação pontual para postos de 

trabalho, em desarticulação com a educação básica, rompendo com a perspectiva de educação 

integrada ensaiada em outros programas da gestão anterior, como o Projovem e, 

principalmente, o Proeja. No Pronatec há ausência de mecanismos de gestão democrática e de 

instrumentos de avaliação de resultados.  
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 No governo ainda interino de Michel Temer em 2016 é extinta a Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), que é responsável 

pela Educação do Campo e Educação de Jovens e Adultos, entre outras políticas públicas.  

 Os governos brasileiros de maneira geral procuram resolver problemas pontuais na 

EJA, adotando políticas de governo, através de programas passageiros sem continuidade. 

Ademais, buscam se eximir das responsabilidades para com a educação; transferindo-as para 

os municípios. Verifica-se ainda a insuficiência dos recursos financeiros que acabam por 

dificultar a efetivação das políticas públicas e legislações que respaldam a EJA, havendo a 

restrição no campo teórico sem efetivação prática, especificamente no que tange a EJA do 

Campo. 

 

3.2 A EJA E AS LEGISLAÇÕES ATUAIS 

  

 A Constituição Federal de 1998 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) 9.394/96 caracterizam a EJA enquanto modalidade de ensino que garante o acesso e a 

permanência do jovem e do adulto na escola. Deste modo, o Estado deve promover a 

efetivação desse direito para todos indistintamente. Observa-se, entretanto, que o Estado se 

exime dessa responsabilidade, além de adotar políticas fragmentárias e únicas para EJA na 

zona rural e urbana que colaboram para manutenção da exclusão social dos sujeitos. Nas 

palavras de Arroyo (2007, p. 161- 162): 

Em nome de formar um profissional único de educação, um sistema único, com 

currículos e materiais únicos, orientados por políticas únicas, os direitos dos 

coletivos nas suas diferenças continuam não garantidos. Os piores índices de 

escolarização se dão nos “outros”, nos coletivos do campo, indígenas, pobres 

trabalhadores, negros. Essa perversa realidade, tão constante quanto excludente, 

interroga a tradição de políticas e normas generalistas, pretensamente universalistas. 

Conseqüentemente, a defesa da igualdade de direitos exige políticas focadas, 

afirmativas para coletivos específicos, neste caso, os povos do campo. 

  

 A EJA acaba não contemplando as necessidades dos sujeitos do campo, mas interesses 

privados em prol do capital.  A Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/1996 apresenta no artigo 37 

nos parágrafos 1º e 2º: 

§ 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 de trabalho, mediante cursos e exames. 

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 

trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. 

  

 A LDB nº 9.394/1996 mesmo mencionando a necessidade de oportunidades 

educacionais ajustadas aos interesses dos jovens e adultos, segundo suas características, 
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interesses, condições de vida e trabalho; bem como o acesso e a permanência da classe 

trabalhadora na escola, se constitui como utopia na prática. Nas palavras de Arroyo (2007, 

p.158) “A formulação de políticas educativas e públicas, em geral, pensa na cidade e nos 

cidadãos urbanos como o protótipo de sujeitos de direitos”. Percebe-se ainda a desconstrução 

da escola do Campo com a nucleação e transporte dos alunos para cidade (ARROYO, 2007). 

 A disponibilização dos recursos financeiros insuficientes para EJA dificulta a 

efetivação do direito a educação para todos. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) apesar de ter 

avançado com relação à abrangência de todas as etapas da educação básica que passaram a 

contar com mecanismo de financiamento, limitou a EJA quando fixou um percentual máximo 

de 15% dos recursos para essa modalidade de ensino (SENA, 2008). 

 Dessa forma, o direito e a luta por uma educação de qualidade são desafios 

permanentes; já que faltam recursos, assim como o uso indevido dos recursos públicos, gestão 

ineficiente, falta de planejamento, corrupção e clientelismo. Mesmo com o avanço de algumas 

questões como: universalismo do direito ao acesso pelo Ensino Fundamental, ampliação da 

escolaridade obrigatória na faixa dos 4 aos 17 anos, abrangência da pré-escola, Ensino 

Fundamental e o Médio, expresso na emenda  59/09 à Constituição Federal; continua grave o 

problema da baixa escolaridade média da população e desigualdade permanente. Mantêm-se, 

deste modo, discussões sobre a necessidade da universalização da educação básica e a 

melhoria da qualidade da educação, como também da eliminação do analfabetismo, com 

inevitáveis impactos de longo prazo para área (MAFASSIOL & MARCHAND, 2011). 

 O Plano Nacional de Educação (PNE) 2, Lei n° 10.172/2001, reconhece a desigualdade 

regional na oferta de oportunidades educacionais e a concentração da população analfabeta 

nos bolsões de pobreza existentes nas periferias urbanas e áreas rurais. Para Di Pierro (2010, 

p.944): 

Nas diretrizes, o PNE aderiu à concepção de educação continuada ao longo da vida, 

mas priorizou a atenção ao direito público subjetivo dos jovens e adultos ao ensino 

fundamental público e gratuito. O capítulo sobre EJA enunciou 26 metas, dentre as 

quais se destacavam cinco objetivos: 1) alfabetizar, em cinco anos, dez milhões de 

pessoas, de modo a erradicar o analfabetismo em uma década; 2) assegurar, em 

cinco anos, a oferta do primeiro ciclo do ensino fundamental a metade da população 

jovem e adulta que não tenha atingido esse nível de escolaridade; 3) oferecer, até o 

final da década, cursos do segundo ciclo do ensino fundamental para toda a 

população de 15 anos ou mais que concluiu as séries iniciais; 4) dobrar, em cinco 

anos, e quadruplicar, em dez anos, a capacidade de atendimento nos cursos de EJA 

de nível médio; 5) implantar ensino básico e profissionalizante em todas as unidades 

                                                 
2 Segundo o Ministério da Educação (MEC), o PNE determina diretrizes, metas e estratégias para a política 

educacional dos próximos dez anos. 

. 
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prisionais e estabelecimentos que atendem a adolescentes infratores (DI PIERRO, 

2010, p.944). 

  

 O monitoramento dos progressos em relação às metas do PNE é, em certa medida, 

uma avaliação do governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pois seus dois mandatos 

transcorreram em oito dos dez anos de vigência da Lei n. 10.172/2001. Contudo, mesmo com 

o ativismo desse governo no campo da EJA não foi possível reverter tendências anteriormente 

instaladas, de modo que nenhuma das cinco metas prioritárias do PNE a esse campo educativo 

foi alcançada, a começar pela superação do analfabetismo (DI PIERRO, 2010).  

 O PNE, Lei nº 13.005/2014, em relação à lei anterior não sofreu muitas mudanças. 

Deixou de existir um diagnóstico, diretrizes para cada setor e redução do número de metas. 

Porém, a falta de diagnóstico torna o plano frágil e com algumas metas arbitrárias (SAVIANI, 

2014).   O PNE (2014) nas metas 8, 9 e 10, trata especificamente sobre a EJA:  

 

Meta 8: elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e 

nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano 

de vigência deste Plano, para as populações do campo, da região de menor 

escolaridade no País e dos 25% dos mais pobres, e igualar a escolaridade média 

entre negros declarados à Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

–IBGE. 

Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais 

para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final 

da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% 

(cinqüenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. 

Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas da 

educação de jovens e adultos, nos ensino fundamental e médio, na forma integrada à 

educação profissional. 

 

 As metas 8 e 9 são praticamente inviáveis de serem alcançadas, não estão sendo 

desenvolvidas ações concretas para que se consiga a efetivação prática e nem estabelecidas 

diretrizes a serem seguidas. Em nenhum momento fala-se em propostas para o campo, a fim 

de que se alcancem as metas 8, 9 e nem a meta 10. Além disso, o financiamento incipiente e 

as políticas descontínuas e únicas para campo e cidade não estão promovendo condições para 

que se efetive o acesso e a permanência do jovem e do adulto na escola.  

 Segundo Saviani (2014) a descontinuidade na política educacional está vigente na 

prorrogada meta de combate ao analfabetismo e universalização do Ensino Fundamental. Para 

enfrentar o problema a constituição de 1998 nas disposições transitórias previu que a União, 

os estados e os municípios deveriam nos dez anos seguintes destinar 50% do orçamento com 

essa dupla finalidade; contudo não foi cumprido e vem sendo adiado. Foi estabelecido em 

2007 o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) com um novo prazo, desta vez de 15 

anos projetando-se para 2022 a solução para o problema. Ainda conforme Saviani (2014, p. 
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37) “a política educacional brasileira até os dias de hoje se apresenta com características 

condensadas nas seguintes palavras: filantropia, protelação, fragmentação e improvisação”. 

 O Estado se exime das responsabilidades com relação à educação transferindo-as para 

sociedade, não soluciona os problemas, mas busca prorrogá-los; deste modo ocorre à 

degradação da educação. Conforme Peroni (2003, p. 33), o Estado torna-se “Estado mínimo 

para as políticas sociais e de distribuição de renda, configura-se como Estado máximo para o 

grande capital”. A política educacional demonstra um processo de centralização do governo 

federal, controle ideológico da educação por meio dos parâmetros curriculares e avaliação 

institucional; assim como a descentralização da oferta e dos recursos da educação, inclusive 

desobrigando a União do financiamento da educação básica (PERONI, 2003). 

 Para Brasil (2004) a EJA ocupa um lugar secundário nas políticas educacionais e na 

Educação Fundamental. Não possui prioridade em âmbito federal, demais esferas do governo 

e na sociedade o que acaba conduzindo à fragmentação, dispersão e descontinuidade dos 

programas. A modalidade de ensino mostra-se vulnerável à descontinuidade político-

administrativa, a ausência de profissionais capacitados, materiais didáticos e espaços físicos 

adequados. Verifica-se, entretanto, que: 

As políticas da EJA apresentam como princípios norteadores; a equidade, a 

diversidade, a inclusão e a qualidade social, que dimensionam uma educação que 

possibilite a superação das desigualdades sociais, o respeito às diferenças etárias, de 

gênero, étnico-raciais, de necessidades especiais, entre outras, bem como a inclusão 

educacional e social da população de jovens e adultos (OLIVEIRA, 2015 p. 28). 

 

 Ainda para Oliveira (2015), a educação de qualidade está relacionada à inclusão 

escolar, redução da pobreza, a fim de dirimir desigualdades históricas; garantindo o ingresso, 

permanência e sucesso de todos, porém, são necessárias mudanças estruturais nos sistemas de 

ensino e a superação de práticas discriminatórias. 

 A Resolução CNE/CEB nº 1, de 5 de julho de 2000, estabelece as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação e Jovens e Adultos, que segundo Oliveira (2015) 

institui à educação como direito e o acesso à educação escolar através da universalização dos 

ensinos Fundamental e Médio, para que a leitura e a escrita sejam um bem social. 

 Constata-se, contudo, que em meio a uma sociedade desigual que privilegia os 

interesses e a supremacia de uma minoria, o combate ao analfabetismo e a elevação da 

escolaridade, se configuram como utopia; pois há o uso do discurso da inclusão como forma 

de camuflar a exclusão social. De acordo Barroso (2005, p. 746):  

Por um lado, falta ao mercado (entre outras coisas) a sensibilidade social que 

permita atender aos que, pelas mais diversas razões, exigem mais tempo, mais 

dinheiro e melhores recursos para obterem o sucesso educativo a que têm direito. 

Por outro, o Estado social não pode estar limitado (como querem os defensores de 
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políticas neoliberais neste domínio) a cumprir as funções de “carro-vassoura” dos 

excluídos que o mercado enjeita (por questões de rentabilidade e eficácia). E, aqui, o 

recurso à metáfora do “carro-vassoura” justifica-se plenamente se nos recordarmos 

que esta designação é dada, nas corridas de ciclismo, ao carro que vai na cauda do 

pelotão para recolher os ciclistas que são obrigados a desistir, por não conseguirem 

acompanhar o andamento dos outros corredores. 

  

 A efetivação de um serviço público que garanta o direito à educação para crianças e 

jovens em condições de igualdade de oportunidade e de justiça social é uma necessidade 

(BARROSO, 2005). Na prática ainda existe uma discrepância entre o que é direito e o que é 

garantia, uma vez que o Estado atua em favor do capitalismo e não se propõe a uma educação 

para inclusão, que seja capaz de promover alfabetização, transformações sociais e a atuação 

crítica dos sujeitos na sociedade. 

 O desafio econômico ligado ao financiamento, a descontinuidade das políticas, as 

disputas político partidárias nas instâncias federal, estadual e municipal. Assim como, 

questões ideológicas que persistem sobre a idéia de Sistema Nacional de Educação, interferem 

legalmente para normatização do mesmo no país; pois se configura como unidade de aspectos 

ou serviços educacionais, intencionalmente reunidos para formar um conjunto coerente que 

opera eficazmente no processo educacional da população do país (SAVIANI, 2014). Dessa 

forma, como no Brasil esses obstáculos não foram superados torna-se impossível a existência 

de um Sistema Nacional de Educação e a resolução de problemas educacionais como o da 

evasão. 

 

3. 3 A EJA NO PLANO INTERNACIONAL 

 

 O mundo tornou-se globalizado, as relações comerciais ultrapassam fronteiras, são 

firmados acordos e debatidos direitos humanos em nível mundial, dentre estes, o da educação; 

logo o da EJA. Nesse contexto o Brasil recebe influências e acaba por ressignificá-las 

localmente, ademais, utiliza-se de financiamentos de bancos estrangeiros, como o do Banco 

Mundial, que levam a um jogo de interesses em prol das políticas de mercado. 

 Os temas indicados para elaboração das políticas por parte dos estados signatários 

resultantes dos encontros internacionais giram em torno da inseparável relação entre educação 

e desenvolvimento econômico e social. A educação é vista como instrumento de inclusão e de 

combate das desigualdades sociais. Entretanto, o movimento de reforma educacional em curso 

no mundo, encontra-se sob pressões de novas configurações do mercado capitalista neoliberal.  

O apelo por uma educação para todos, ao longo da vida, está atrelada a uma instituição 
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educacional que deve zelar pelo convívio social; adaptação ordeira dos sujeitos ao mercado, 

como solução dos conflitos em profusão. Dessa forma, há um distanciamento entre educação 

e ciência e o atrelamento entre escola e mercado capitalista neoliberal (DIAS, 2015, p.38-39). 

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) estabelece a educação como 

direito humano fundamental a todos os sujeitos, logo reafirma a EJA, enquanto direito e assim 

a necessidade de condições para que este seja efetivado. A declaração de Hamburgo (1997), 

documento da V conferencia Internacional sobre EJA- V CONFITEA, enfatiza que a 

Educação de adultos: 

[...] é a chave para o século XXI, é tanto conseqüência do exercício da cidadania 

como condição para uma plena participação na sociedade. Além do mais, é um 

poderoso argumento em favor do desenvolvimento ecológico sustentável da 

democracia, da justiça, da igualdade entre os sexos, do desenvolvimento 

socioeconômico e cientifico, além de ser um requisito fundamental para construção 

de um mundo onde a violência sede lugar ao dialogo e a cultura de paz baseada na 

justiça. [...] (UNESCO, 1997 p.19)  

 

 A EJA seria, portanto, condição para enfrentar desafios, como “coragem, criatividade 

e conhecimentos necessários”, verifica-se a exaltação de responsabilidades voltadas aos 

indivíduos como atributos próprios, não citam contextos e relações políticas em curso. Assim, 

o sujeito é responsável pelo cultivo de habilidades em si mesmo e as transformações sócias 

sob o crivo da generalidade. As especificidades não são colocadas em questão, o sujeito deve 

adéqua-se. O sentido de participação ativa do cidadão se desliza do sentido de pertencimento 

a uma comunidade, para um de adequação a sociedade (DIAS, 2015). 

 Nas palavras de Oliveira (2015) o documento Marco da Ação de Belém em 2010 que 

resultou na Conferência Internacional de Educação de Adultos – CONFITEA VI, reconhece 

que a alfabetização de adultos continua sendo um desafio, em virtude dos limites encontrados 

pelos sistemas de ensino para redução dos níveis de analfabetismo no mundo. A autora fala 

ainda que o debate sobre o direito a educação constitui-se num campo de luta, disputa 

hegemônica e de forças políticas. 

 

3.4 POLÍTICAS EDUCACIONAIS PARA EJA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA 

CONQUISTA- BAHIA 

 

 O governo do estado da Bahia iniciou no ano de 1993 a implantação de programas 

para o jovem e adulto com defasagem idade/série. No âmbito nacional programas como: 

PLANFOR, PAS e PRONERA estavam sendo implantados como conseqüência do Plano 

Nacional de Educação para Todos e da Conferência Nacional de Educação para Todos. 
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Programas, como: Suplência da Educação Básica, o Programa de Alfabetização de Jovens e 

Adultos (AJA) Bahia e outros; vinham atendendo à clientela do município de Vitória da 

Conquista junto às iniciativas da Secretaria Municipal em instalar salas para alfabetizar jovens 

e adultos. No entanto, antes de 1997, o poder público municipal de Vitória da Conquista não 

chegou a promover programas para atender à modalidade de educação de jovens e adultos 

(SALES, 2008). 

 No decorrer do ano de 1997 devido aos elevados índices de analfabetismo e a 

necessidade de aumento da escolarização de jovens e adultos do município, foi organizado e 

legalizado o Programa Repensando a Educação de Adolescentes Jovens e Adultos (REAJA). 

Assim, no final do ano de 1997 o programa foi aprovado pelo Conselho Municipal de 

Educação e regimentado pela Resolução nº 016/98. Sendo implantado na gestão do primeiro 

governo municipal de esquerda de Vitória da Conquista – formado pela coligação do PT 

(Partido dos Trabalhadores) com os demais partidos de oposição daquela época: PC do B, 

PDT e PV. O Programa iniciou com 15 classes, distribuídas na zona rural e urbana, atendendo 

um total de 1.032 alunos (SALES, 2008). O programa REAJA: 

[...] tinha como principal referencial em sua proposta pedagógica as idéias do 

educador Paulo Freire e, por isso, uma ênfase muito grande na necessidade de uma 

prática e uma relação entre docente, jovens e adultos envolvidos no processo ensino-

aprendizagem que priorizasse a questão da conscientização, tão enfatizada e 

discutida por Freire, inclusive título de uma de suas obras: Conscientização – Teoria 

e Prática da Libertação, uma introdução ao pensamento de Paulo Freire, publicado 

em 1978, enquanto ele ainda se encontrava no exílio (SALES, 2008, p.78- Grifo da 

autora). 

  

 O REAJA passou por três fases, sendo a primeira a de maior entusiasmo. A segunda 

fase foi marcada por dificuldades não só pedagógicas; mas de reestruturação constante do 

Programa, uma vez que assume um novo Secretário com uma nova equipe de Coordenação 

Geral. A terceira fase começa com a posse da nova equipe na Secretaria, assim como na fase 

anterior, o Programa não retoma seu status na Secretaria (SALES, 2008). 

 A aprovação da Resolução nº 015/2000 alterou a Resolução 016/1998, instituindo na 

Rede Municipal a segmentação acompanhada de modulação. O Município passou a oferecer 

as séries finais do Ensino Fundamental anteriormente conhecida como ginásio. No ano de 

2007 foi apresentada uma nova Proposta Pedagógica para a Educação de Jovens e Adultos, 

com uma matriz curricular que levava em conta a faixa etária e o perfil cultural e 

socioeconômico dos alunos. Apesar da aprovação da LDB 9394/96 e do FUNDEF, inserindo 

a EJA como modalidade de ensino e não mais um programa. Somente no ano de 2007 que a 
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educação de pessoas jovens e adultas passou a ser tratada como uma modalidade de ensino 

regida por uma Proposta Política Pedagógica, no Município de Vitória da Conquista.  

 Em 2009 e 2010 ainda com a nomenclatura de EJA foi elaborada uma proposta 

preliminar para Educação de Pessoas Jovens Adultas e Idosas (EPJAI) pelos Coordenadores 

do Núcleo Pedagógico e os professores. Assim, a partir dessa proposta, do I Círculo de 

Debates sobre Educação de Pessoas Jovens Adultas e Idosas (EPJAI) em 2009, bem como, de 

uma conferência realizada em setembro de 2014 e do Plano Municipal de Educação – PME3, 

Lei Municipal n° 2042/2015; elaborou-se uma proposta com as orientações curriculares para 

EPJAI para o Segmento I (referente: 1º a 5º anos) e o Segmento II (referente: 6º ao 9º ano). 

Porém, não foi aprovada pelo Conselho Municipal de Educação e com a saída do grupo de 

coordenação anterior, apenas no final de março de 2016 uma nova coordenação da EPJAI 

tomou posse; o grupo era composto por três pessoas (duas coordenadoras com 20 horas e uma 

com 40 horas). No ano de 2012, o Conselho Municipal de Educação aprovou a Resolução 

039/2012 que estabelecia normas complementares para as Diretrizes Gerais e Operacionais 

para a EPJAI. Nessa resolução instituiu-se, em caráter experimental, a bi/modulação tanto 

para o Segmento I quanto para o Segmento II. Assim, no Segmento I, o Módulo I era 

equivalente ao 1º ano; o Módulo II (2º e 3º anos) e o Módulo III (4º e 5º anos) e no Segmento 

II, o Módulo I correspondente aos 6º e 7º anos e o Módulo II (8º e 9º anos) do Ensino 

Fundamental, organizados em quatro unidades letivas e para algumas escolas, em regime 

experimental, em 03 (três) unidades. A enturmação seria de 15 a 18 anos, de 18 anos 

completos até 25 anos e acima de 25 anos. 

 Em 30 de dezembro de 2013, o Conselho Municipal de Educação aprovou a Resolução 

nº 018/2013, no seu artigo 8º, que também estabeleceu normas complementares para as 

Diretrizes Gerais e Operacionais para a EPJAI mantendo a mesma forma de organização da 

Resolução anterior 039/2012, porém, houve modificação nas faixas etárias para a enturmação, 

ficando de 15 a 18 anos incompletos, 18 anos completos até 29 anos e acima de 30 anos. O 

ano letivo passou a ser dividido em quatro unidades letivas. Em relação ao avanço no 

Segmento I ocorreria o exame do aproveitamento de estudos anteriores até 30 dias após o 

início das aulas, havendo a possibilidade de circulação de estudos para que os alunos 

                                                 
3 O Plano Municipal de Educação – PME, com vigência de 10 (dez) anos, a contar da publicação da lei, com 

vistas ao cumprimento do disposto no art. 214 da Constituição Federal de 1988, no inciso I, do art. 11, da Lei 

Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no art. 8º, da Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014, no 

§3º, do art. 164, arts. 165 e 166, da Lei Orgânica do Município, no inciso II, do art. 2º, inciso IV, do art. 5º e arts. 

37 e 38 da Lei Municipal 1.885, de 10 de abril de 2013. 
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pudessem movimentar-se para os cursos regulares, obedecendo à faixa etária. Permitiu ao 

aluno do Segmento II transitar de uma modalidade para outra após o 1º bimestre. Sendo a 

avaliação de forma contínua e paralela durante as quatro unidades letivas.  

 O Plano Municipal de Educação (PME), do ano de 2015 no município de Vitória da 

Conquista- BA vem tratando nas metas 8, 9 e 10 sobre a Educação de Jovens e Adultos, como 

pode ser observado a seguir:  

META 8- Assegurar a elevação da escolaridade média da população, considerando 

os diferentes segmentos populacionais, com vistas à redução e/ou superação da 

desigualdade educacional presente no contexto conquistense, até penúltimo ano de 

vigência do Plano. 

META 9- Garantir a universalização da alfabetização e da educação básica para a 

população de pessoas jovens, adultas e idosas até 2024, até o penúltimo ano de 

vigência deste plano. 

META 10- Garantir a integração da educação profissional na modalidade Educação 

de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas - EPJAI, em nível fundamental e médio, 

ampliando progressivamente em, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das 

matrículas no penúltimo ano de vigência do PME (PMVC, 2015). 

  

 Constatam-se no PME do município, metas generalistas para EJA no que tange zona 

rural e urbana, não são trazidos dados sobre o Campo e nem políticas educacionais que 

atendam as especificidades do campo; não se fala em EJA do Campo; ou seja, em uma 

educação que considera a cultura e dá “voz” aos sujeitos. Observa-se a proposição da 

integração da EJA com a educação profissional, conquanto, em nenhum momento é citada a 

implantação de programas profissionalizantes no Campo que atendam as necessidades destes 

sujeitos. Dessa forma, fica evidente a carência de políticas públicas de Estado para a 

população do campo. 

 Segundo dados da Secretaria Municipal de Educação (SMED), do ano de 2016, no 

município de Vitória da Conquista, havia um total de 16 escolas na zona urbana que possuía a 

modalidade de ensino EJA, sendo 26 turmas de Segmento I e 32 de Segmento II; totalizando 

2.001 alunos. Na zona rural eram 12 escolas, sendo 14 turmas de Segmento I e 31 de 

Segmento II, com um total de 1.418 alunos.   

 A coordenação da EJA que tomou posse no final de março de 2016 desenvolveu um 

trabalho de formação com os professores nas Atividades Complementares (ACs), no AC 

mensal era trabalhada uma temática, como pode ser visto no Quadro 14 a seguir: 
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Quadro 14- Planejamento anual das atividades complementares de 2016 

MÊS TEMÁTICA 

Abril O desafio de ler e compreender em todas as disciplinas. 

Maio O currículo da Educação de Jovens e Adultos e sua articulação com a 

formação profissional. 

Junho Procedimentos avaliativos na Educação de Jovens e Adultos. 

Julho O planejamento interdisciplinar: Oficinas de planejamentos de projetos 

de trabalho a partir da seleção de gêneros textuais para cada disciplina. 

Agosto A produção escrita e a reescrita: compromisso de todas as áreas. 

Setembro Os multiletramentos e o letramento digital para os alunos da EJA. 

Outubro Arte, diversidade e manifestações culturais nos projetos de trabalho da 

EJA. 

Novembro Avaliação do trabalho anual e projetos para o planejamento de 2017. 

Fonte: Elaboração da autora, conforme informações da SMED de Vitória da Conquista- BA. 

 

 A partir das discussões realizadas nas ACs com os professores e  coordenadores da 

SMED elaborou-se o projeto - “Trabalho: Mecanismo de inclusão e empoderamento social”. 

Conforme consta no corpo do projeto, constatou-se nas ACs que o currículo e praticas 

adotadas não estavam adequadas para público da EJA e que houve uma mudança no perfil das 

turmas, antes compostas por adultos e idosos. No ano de 2016, entretanto, a maioria das 

unidades escolares, principalmente no Segmento II, estava composta por adolescentes; sendo 

um novo desafio para professores e gestores. Foi verificada a dificuldade com relação ao 

currículo da EJA, pois muitas vezes os planos de curso eram uma junção de conteúdos 

anos/séries diferentes, aplicados para cada módulo; não sendo “flexível, diversificado e 

participativo” e sem considerar o interesse, a realidade e o saber do aluno. Outra dificuldade 

era o planejamento, não havia aplicação de atividades pensadas para esse público e problemas 

de acesso no noturno a alguns espaços das unidades escolares. Assim, a partir das discussões 

construiu-se um projeto interdisciplinar com seqüência de atividades contextualizadas 

articulando-se com a realidade do educando. 

 O projeto tinha 05 eixos como sugestões para o trabalho: 01- Meio ambiente e 

trabalho, 02- Globalização e trabalho, 03- Trabalho no campo, 04- Diversidades e trabalho e 

05- Juventude e trabalho. À vista disso, a unidade escolar escolhia um eixo que melhor se 

adequava e montava um planejamento para o desenvolvimento do trabalho interdisciplinar. 
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Não havia o desenvolvimento de um trabalho específico para zona rural e os livros adotados 

na EJA eram os mesmos para zona rural e urbana.  

 A seguir no capítulo 4: “A zona rural e a zona urbana”, apresenta-se uma abordagem 

sobre o rural e o urbano, o município de Vitória da Conquista e o Distrito de São Sebastião; 

resgata-se a história da educação e da EJA no distrito e discute-se sobre o processo 

educacional da EJA no campo. 
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4 A ZONA RURAL E A ZONA URBANA 

 

 Neste capítulo são apresentadas algumas considerações sobre o espaço rural e o 

urbano. Num segundo momento realiza-se uma breve explanação sobre o município de 

Vitória da Conquista e o distrito de São Sebastião, a fim de situar o objeto evasão e 

permanência escolar nas turmas da EJA Segmento I no distrito de São Sebastião de 2013 até 

2016. Para um melhor entendimento sobre a educação do distrito são apresentados alguns 

relatos sobre a história da educação e da EJA no distrito, bem como realizada uma explanação 

sobre o processo educacional da EJA no campo e a educação que ali ocorre.  

 

4.1 O RURAL E O URBANO 

 

 A distinção normativa de espaços rural e urbano no Brasil se dá a partir do Decreto-lei 

nº 311, de 2 de março de 1938, que tinha a intenção de demarcar de maneira uniforme as 

circunscrições territoriais da República por meio de uma delimitação administrativa, 

definindo-se em seu artigo 3º que: “A sede do município tem a categoria de cidade e lhe dá o 

nome” e em seu artigo 4º “O distrito se designará pelo nome da respectiva sede, a qual, 

enquanto não for erigida em cidade, terá, a categoria de vila”. Essa normativa atribuiu desta 

forma, a sede municipal e distrital a condição de urbana. Nas palavras de Bispo e Mendes 

(2010) além da abordagem normativa, observam-se abordagens analíticas nas quais se 

destacam dois indicativos no pensamento cientifico, como pode ser visto a seguir: 

[...] O primeiro indicativo defende que no Brasil encontra-se cada vez mais indícios 

do desaparecimento das sociedades rurais e, portanto, da sujeição desse espaço 

social à hegemonia da industrialização e da urbanização. O segundo indicativo 

identifica as transformações profundas por que passa a modernidade, mas entende 

que o rural não se “perde” nesse processo, ao contrário, reafirma sua importância e 

particularidade [...] (BISPO & MENDES, 2010, p.1). 

 

 Verifica-se, entretanto, segundo Oliveira e Mendes (2012), que o campo e a cidade são 

parte do concreto, do material no espaço, enquanto o rural e o urbano são à construção social 

no espaço. Assim, há uma imprecisão na definição do espaço como rural ou urbano, pois pode 

haver ruralidade na cidade, como urbanidade no campo. Segundo Arroyo, Caldart e Molina 

(2011), a relação campo e cidade perpassam as reflexões da Educação do Campo e que na 

sociedade por muito tempo considerou-se o campo como lugar atrasado, inferior e arcaico. 

Sendo que nas ultimas décadas houve a projeção do espaço urbano como caminho natural 

único do desenvolvimento, progresso e do sucesso econômico para indivíduos e sociedade. 
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Sendo de certa forma a “visão-suporte” para o processo de modernização da agricultura no 

país. 

 Nas palavras de Bispo e Mendes (2010), o rural e o urbano excedem limites espaciais 

tradicionais, pois nem sempre, os territórios e as territorialidades são construídos respeitando 

limites tradicionais de configuração espacial. O território não cabe dentro de uma divisão 

político-administrativa, contudo deve ser entendido como espaço socialmente construído por 

um determinado grupo social na produção e reprodução de sua existência. Assim, para 

compreender a realidade brasileira torna-se necessário uma visão mais integradora das 

territorialidades em que o urbano e o rural se mesclam, definindo particularidades e 

singularidades que marcam cada localidade. Não havendo concordância, portanto, de que o 

rural brasileiro é um continuum do urbano, mas se configura como espaço que influencia e é 

influenciado pelo urbano, que incorpora valores urbanos, porém mantém seus valores rurais. 

 Segundo de Leite (2002, p.81-82): 

Historicamente é inegável a interferência da cidade no campo, como inegáveis 

também são as transformações pelas quais os rurícolas estão passando, através da 

urbanização do meio rural e da absorção de novos elementos sócio-culturais em sua 

prática produtiva e em seu modo de vida. Percebe-se que paralelamente aos projetos 

econômicos e produtivos desenvolvidos no campo, há uma projeção de novas 

formas de relações e de desenvolvimento social, de modo a criar bases diferenciadas 

de comportamento entre rurícolas enquanto reprodutores de um processo social e 

político urbano industrial. 

  

 Conforme Oliveira e Mendes (2012, p. 7), o “Rural e urbano devem ser vistos como 

modos de vida, tipo de representação e, principalmente, a nível cultural, condicionados pela 

economia de determinada localidade”. Ainda nas palavras destes autores:  

A ideologia de uma total urbanização significa levar ao esquecimento raízes 

formadas no cotidiano de indivíduos e grupos que se veem sufocados pelo intenso 

processo de urbanização, industrialização e modernização, ao maquiar que 

determinado município ou vila são em si mais rurais que urbanos. O modo de vida 

pertencente à determinada localidade também é moldado quanto aos seus princípios 

ideológicos e culturais (OLIVEIRA & MENDES, 2012, p. 7). 

 

 Nas palavras de Silva (1997), a diferença entre rural e urbano está se tornando cada 

vez menos importante. Já que o rural hoje só pode ser entendido como um “continuum” do 

urbano do ponto de vista espacial; e com relação à organização da atividade econômica, as 

cidades não podem ser mais identificadas somente com a atividade industrial, nem os campos 

com a agricultura e a pecuária. O meio rural brasileiro se urbanizou nas duas últimas décadas, 

resultado do processo de industrialização da agricultura e do transbordamento do mundo 

urbano no espaço tradicionalmente definido como rural. O duplo processo de transformação, 

fez com que a agricultura que antes podia ser caracterizada como um setor produtivo 

relativamente autárquico, com o próprio mercado de trabalho e equilíbrio interno se integrasse 
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ao restante da economia a ponto de não mais poder ser separada dos setores que lhe fornecem 

insumos e ou compram seus produtos. 

 Para Silva e Hespanhol (2011), as relações campo/cidade, urbano/rural se 

complexificam com o avanço do capitalismo e da mundialização. Assim, estas categorias 

podem ser definidas, como interpretação das dimensões econômica, social e espacial da 

realidade material; não havendo em alguns dos casos correspondência entre conteúdos sociais 

e formas espaciais. 

 

4.2 O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA- BA 

 

 O município de Vitória da Conquista está localizado no sudoeste da Bahia a 509 km 

da capital Salvador, tendo como vias de acesso a BR-116, BA-262, BA-263 e BA-265, possui 

uma superfície de 3.204,5 km², tem como relevo predominante o planalto, o bioma de 

caatinga e mata atlântica e possui um clima subúmido a seco (PMVC, 2016).  

 O município possui 11 distritos: Bate-Pé, Cabeceira da Jibóia, Cercadinho, 

Dantelândia, Iguá, Inhobim, José Gonçalves, Pradoso, São João da Vitória, São Sebastião e 

Veredinha, como consta na Figura 01.  

 

Figura 01- Mapa do município de Vitória da Conquista- BA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, 2016. 
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 O município possui atualmente a 6ª maior economia da Bahia, com participação de 

2,29% no Produto Interno Bruto (PIB) estadual.  No ano de 2009, as riquezas produzidas 

geraram R$ 3,142 bilhões, um aumento de 18,5% em relação ao ano de 2008. Em dez anos, 

de 1999 a 2009, o PIB municipal apresentou crescimento superior a 340%. Conforme consta, 

esse crescimento se baseia na expansão de um grande conjunto de atividades; com destaque 

para o setor de serviços, responsável por mais de 70% do PIB do município. O município 

ocupa a 6ª posição no Estado, com R$ 2,224 bilhões acumulados em 2009 nessa área (PMVC, 

2016).  

 O comércio, os serviços educacionais, de saúde e a construção civil são vetores do 

crescimento; sendo o setor de serviços contribuinte fundamental na geração de empregos e no 

fortalecimento do mercado local. 

 

4.2.1 O Distrito de São Sebastião- Vitória da Conquista- Ba 

 

 O Distrito de São Sebastião está localizado a 27 Km da sede do município de Vitória 

da Conquista, possui o clima Semiárido e a vegetação de Mata- Cipó. Segundo dados do 

censo do IBGE (2010) o distrito possui uma população de 3.169 habitantes, destes 1650 

homens e 1.519 mulheres. Tem uma média de 917 domicílios particulares ocupados com uma 

média de 3,46 moradores por domicílio. 

 Segundo uma das moradoras mais antigas do distrito conhecida como “Dona Lica”, no 

ano de 1932 quando tinha 07 (sete) anos veio morar no povoado, na época a localidade tinha o 

nome de Cachorro. Essa moradora conta que havia poucas casas no lugar, que a diversão das 

crianças era brincar de roda na rua. Como não havia energia elétrica os moradores não tinham 

televisão e nem rádio; a noite utilizava-se o “fifó” (pequeno lampião de querosene), para 

iluminação. Na localidade havia uma nascente chamada “Olho d’água” em que os moradores 

pegavam água para o consumo e também usavam dessa água para lavar a roupa no local. 

Entretanto, atualmente em virtude da poluição do local e desmatamento ambiental o Olho 

d’água praticamente secou. 

 Ainda segundo a moradora, nessa época o povoado chamava-se “Cachorro”, porque 

tinha um morador que criava cinco cachorros muito bravos e as pessoas que vinham para o 

povoado tinham muito medo. Os moradores da Fazenda Brejo traziam “paus” para se 

defenderem com medo dos cachorros. Na documentação da fazenda que o pai de “Dona Lica” 

comprou já constava esse nome.  

 No ano de 1943, ano em que “Dona Lica” se casou veio um padre celebrar uma missa 

numa Capela construída por um dos moradores, em sua fazenda, o dono da fazenda chamava 
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Idalício e esta ficava localizada nas proximidades da sede, num local chamado de Lagoinha. 

Idalício trouxe o santo chamado de São Sebastião e colocou na capela e convidou o padre 

para celebrar uma missa, o padre se chamava “Opolônio”, o mesmo achou inapropriado o 

nome do povoado. Assim, sugeriu a comunidade que mudasse o nome do lugar para São 

Sebastião e este contínua até os dias atuais. Depois o padre pediu para os moradores 

construírem uma igreja, esta igreja foi construída na sede do distrito, mas era pequena; assim 

tempos depois foi construída uma igreja maior em outro local também na sede, a qual 

permanece até os dias atuais como uma das igrejas católicas do distrito, a mesma passou por 

uma reforma recentemente e ficou ainda mais ampla.  

 Conforme essa mesma moradora havia a utilização de cavalo ou carro de boi como 

meio de transporte para se deslocarem até a cidade de Vitória da Conquista, se lembra que 

saia de madrugada com os pais e chegavam à tarde em Vitória da Conquista; como tinham 

parentes na cidade chegavam a ficar lá até uma semana para depois retornarem, pois a viagem 

era muito demorada. 

 “Dona Lica” não se recorda o ano em que passou a ter energia a motor no distrito, mas 

que o motor ficava no local onde funciona uma academia atualmente, na sede no distrito. No 

ano de 1980 passou a ter energia elétrica, porém, apenas para os moradores da sede. Conta 

que seus pais criavam bois e porcos, tinha plantações de mandioca e todos os moradores 

trabalhavam na roça.  

 Com lei estadual nº 4567, de 05-11-1985, é criado o distrito de São Sebastião e 

anexado ao município de Vitória da Conquista. O distrito é composto das localidades: 

Caldeirão, Brejo, Caldeirãozinho, Choça, São Domingos I e São Domingos II, Assentamento 

Cedro Agrovila 1, Assentamento Cedro, Malvinas, Estácio, Saquinho e várias fazendas, como 

mostra a Figura 02 a seguir. 

. 
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Figura 02- Mapa do Distrito de São Sebastião 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, 2016. 
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 Atualmente na sede do Distrito há lojas, supermercados, bares, açougues, trailers de 

lanches, quadra poliesportiva, campo de futebol, padarias, posto farmacêutico, borracharias, 

unidade de saúde, igrejas católicas e evangélicas, praça, cemitérios, sorveteria, energia 

elétrica, água tratada fornecida pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA), 

coleta de lixo realizada pela Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, serviço de limpeza 

pública, ônibus e vans que fazem o transporte dos moradores para Vitória da Conquista, no 

entorno há também várias fazendas. Nos povoados de São Domingos I e II, Choça, Caldeirão, 

Assentamento do Cedro e na Chácara Guarani, têm escolas de Fundamental I e na sede do 

Distrito funciona a Escola Municipal Euclides da Cunha no atendimento da Educação Infantil, 

Fundamental I e II e a Educação de Jovens e Adultos (EJA) Segmentos I e II; essa escola 

atende a sede e outras localidades como: Estiva, Caldeirãozinho, Assentamento do Cedro, 

Brejo, Volta Grande, Saquinho, São Domingos I e São Domingos II. No Distrito tem uma 

escola de Ensino Médio, entretanto, no momento não está sendo utilizada por não atender as 

necessidades da demanda. Atualmente, as turmas do Ensino Médio, assim como a secretaria e 

a direção estão funcionando na Euclides da Cunha, no turno noturno.  

 A bovinocultura e a agricultura são algumas das atividades econômicas do Distrito, 

sendo a atividade principal, a agricultura, com predominância do cultivo de hortaliças. Em 

São Sebastião há uma empresa de avicultura (criação de frangos), uma empresa de grande 

porte de suinocultura, situada no Povoado de São Domingos; uma empresa seletora de lixo 

(reciclagem) e nos últimos anos foram instaladas algumas serrarias devido ao plantio do 

eucalipto no Distrito e em localidades próximas.  Algumas pessoas também trabalham em 

fazendas, na colheita do café e em Vitória da Conquista no comércio e algumas mulheres 

trabalham como domésticas. 

 

4.2.2 A história da Educação no Distrito de São Sebastião 

 

 Segundo “Dona Lica”, moradora com 91 anos, quando veio morar em São Sebastião 

no ano de 1932, não havia escola, depois seu pai trouxe as professoras (Lauriana e Lili) que 

eram de Salvador para ensinar a ela e a seus irmãos a assinarem o nome; assim outros 

moradores também aproveitaram para aprender. De acordo essa moradora na gestão do 

prefeito Antônio Pedreira foi construída uma sala com um quarto para estas professoras 

ficarem, nesse local funcionava uma turma de manhã e outra à tarde; posteriormente a sala foi 

ampliada e vieram outros professores para o povoado, como seu Reginaldo e Dona Nair. 

Nesse local funciona atualmente a unidade de saúde da comunidade. 
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 Conforme relato da moradora conhecida como “Alvina”, uma das primeiras 

funcionárias públicas do distrito, na função de merendeira, na década de 1960 havia duas 

salas de aula no povoado, uma onde é atualmente a unidade de saúde da comunidade e outra 

onde é a associação de moradores, eram salas multiseriadas e os próprios professores faziam a 

merenda escolar; tem lembranças de que o Estado que pagava o salário dos professores.  

 Somente no ano 1971 no governo de Nilton Gonçalves passou a funcionar a Escola 

Municipal Euclides da Cunha em um terreno doado por um morador da localidade, conhecido 

como “Filinho”. A escola está situada na Rua do Colégio, nº 20- Distrito de São Sebastião- 

Vitória da Conquista- BA. Inicialmente havia duas salas, uma cozinha e uma privada. 

Segundo “Alvina” além das duas salas continuou funcionando outra sala onde é atualmente o 

posto de saúde do Distrito. 

 Ainda conforme essa moradora, as professoras moravam em Vitória da Conquista, 

como não havia transporte direto para cidade ficavam durante a semana e no final de semana 

as professoras iam a pé para a Rodovia Rio Bahia, com uma distância aproximada de 5 km, 

para conseguirem um transporte a fim de passarem o final de semana nas suas casas; 

retornando na segunda-feira. 

 Não se sabe em que ano houve a primeira ampliação do colégio, mas que aconteceu a 

construção de um muro, dois banheiros, uma terceira sala e uma cozinha. Na segunda 

ampliação houve a construção de outra cozinha, passando o espaço anterior da cozinha a 

funcionar como uma quarta sala de aula construiu-se também um almoxarifado, direção e sala 

do professor. Na terceira e última ampliação foram construídas mais seis salas de aula (pré-

moldadas), ficando um total de dez salas, retirando-se do local os banheiros e construindo-os 

em outro espaço (dois banheiros para alunos e um para o professor), bem como a construção 

de uma nova cozinha com dimensões maiores e onde era o espaço da cozinha passou a ser a 

secretaria. Entretanto, mesmo assim continuavam funcionando salas em espaços fora do 

colégio e em uma das salas de aula passou a funcionar a sala de leitura. 

 Somente no ano de 1997 que começou a funcionar neste colégio o Ensino 

Fundamental II no turno noturno e a Educação de Adultos para o Segmento I, com o 

Programa Repensando a Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (REAJA), pois 

anteriormente funcionavam apenas turmas no matutino e vespertino, de alfabetização e de 1ª á 

4ª séries (equivalente: 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental). 

 A Escola Municipal Visconde do Rio Branco da localidade Caldeirãozinho funcionou 

de 1984 a 2004, depois foi desativada devido à redução do número de alunos, passando a 

Euclides da Cunha a comportar a demanda dos alunos que estudavam nessa escola. 
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 Um dos primeiros motoristas e morador do distrito a fazer transporte escolar na 

localidade, conhecido por “Diu”, recorda que no ano de 2000  passou a fazer o transporte de 

alunos do Caldeirãozinho devido ao fechamento da escola do local, se lembra que outro 

motorista já fazia o transporte de alunos do Povoado da Estiva e que já  havia o transporte dos 

professores que moravam em Conquista.  

 Como a necessidade cada vez mais evidente da melhoria da estrutura e da necessidade 

de um espaço mais adequado para o funcionamento do colégio foi comprado um terreno pela 

prefeitura ao lado da unidade escolar, a fim de ampliar a mesma. Para que fosse acontecendo 

à demolição foi havendo a mudança de salas de aula, da sala da direção, cozinha e sala de 

leitura para espaços alugados pela Prefeitura. Até que houve a demolição completa e 

construção de outro espaço para o colégio bem mais amplo. Assim, no ano de 2013, na gestão 

do então prefeito Guilherme Menezes foi inaugurado o novo espaço da Escola Euclides da 

Cunha.  

 Atualmente, a escola possui: sala do professor, coordenação, direção, secretaria, 

almoxarifado, dois banheiros para o professor, no espaço da cozinha possui um depósito para 

guardar os alimentos e banheiro, sala de informática, sala de leitura, treze salas dentre estas: 

uma sala de Educação Infantil com banheiro adaptado para os alunos dentro da sala e um 

espaço com areia para montar um parque (contudo, ainda não possui os brinquedos no 

espaço), uma sala de recursos multifuncionais (já possui no espaço os móveis, mas ainda não 

está em funcionamento, pois ainda não foi disponibilizado o profissional para o atendimento), 

banheiro para os alunos (um total de 18 banheiros), uma caixa d’água com depósito, um 

Departamento de material de limpeza (DML), um pátio com (dois bebedouros, uma caixa de 

som), câmeras fora e dentro do colégio para maior segurança.  

 Nos termos das Resoluções CME nº 002/1995 e 003/2008 à Escola Municipal 

Euclides da Cunha situada na sede do Distrito de São Sebastião e à Escola Municipal 

Almerintina Costa localizada na Chacará Guarani, próximo ao bairro Lagoa das Flores 

passaram a fazer parte do Circulo Escolar Integrado de São Sebastião (CEISS). A Resolução 

nº 009/11 também reconheceu o Ensino Fundamental por elas oferecido, a fim de que 

pudessem gozar dos direitos e prerrogativas legais como instituições regulares de Ensino 

Fundamental. 

 A Escola Municipal Euclides da Cunha no ano de 2016 funcionava nos três turnos e 

atendia a todas as modalidades de ensino, como pode ser visto no Quadro 15 a seguir. 
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Quadro 15- Turmas da Escola Municipal Euclides da Cunha por turno no ano de 2016 

MATUTINO VESPERTINO NOTURNO 

Edu. Infantil A – 24 alunos              

Edu. Infantil B- 17 alunos                

1º ano A- 19 alunos 

1º ano B- 18 alunos 

2º ano A- 17 alunos 

2º ano B- 14 alunos 

3º ano A- 20 alunos 

4º ano A- 27 alunos 

5º ano A-19 alunos 

 

Edu. Infantil C- 19 alunos 

3º ano B- 18 alunos 

4º ano B- 26 alunos 

5º ano B- 23 alunos 

6º ano A- 29 alunos 

6º ano B-27 alunos 

6º ano C- 26 alunos 

7º ano A- 26 alunos 

7º ano B- 22 alunos 

8º ano A- 19 alunos 

8º ano B- 18 alunos 

9º ano – 28 alunos 

EJA Seg. I-  Multi-  

Módulos: I, II e III-18 alunos 

EJA Seg. II: 

Mód I A- 37 alunos 

Mód I B- 30 alunos 

Mód II- 35 alunos 

 

 

Fonte: Elaboração da autora, conforme dados documentais da Escola Municipal Euclides da 

Cunha. 

 

 A Escola Municipal Euclides da Cunha possuía um total de 576 alunos e a Escola 

Municipal Almerintina Costa, 75 alunos, os quais compreendiam dois turnos de 

funcionamento como mostra o Quadro 16: 

 

Quadro 16- Turmas da Escola Municipal Almerintina Costa por turno no ano de 2016 

MATUTINO VESPERTINO 

3º ano – 22 alunos 

4º e 5º anos- 17 alunos 

Ed. Infantil- 17 alunos 

1º e 2º anos- 19 alunos 

Fonte: Elaboração da autora, conforme dados documentais da Escola Municipal Almerintina 

Costa. 

 

 A Escola Municipal Euclides da Cunha, no ano de 2016, era atendida pelos 

programas: Mais Educação, Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), Programa 

Dinheiro Direto na Escola (PDDE), PDDE Qualidade, PDDE Estrutura, PDDE Atleta e a 

Almerintina pelo PDDE e Mais Educação. 

 Neste mesmo ano a Escola Euclides da Cunha possuía em seus documentos 56 

registros funcionais, dentre estes: 01 diretora, 01 vice- diretora para o matutino e vespertino e 

uma articuladora para o noturno que também é professora no vespertino, 01 coordenadora 
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para o matutino e vespertino, 01 coordenadora para o noturno a qual está de licença, 32 

professores dos quais 05 estão de licença, 02 agentes de segurança patrimonial, 01 porteiro, 

05 auxiliares de higienização, 04 manipuladoras de alimentos, 01 auxiliar de direção, 01 

auxiliar de secretaria e 01 auxiliar de serviços gerais; bem como 01 secretário, 02 cuidadoras 

e 02 agentes de leitura. Dessa forma, nesse ano que estavam atuando no colégio havia um 

total de 50 funcionários, pois 06 estavam de licença.  

 A Escola Municipal Almerintina Costa no ano de 2016 possuía 02 professoras e 01 

pessoa responsável pela higienização e manipulação de alimentos, ou seja, 03 funcionários. 

 

4.2.3 A Educação de Jovens e Adultos no Distrito de São Sebastião 

 

 Segundo registros encontrados na secretaria da Escola Euclides da Cunha, no ano de 

1995 havia turmas de Jovens e Adultos no Distrito de São Sebastião, uma funciona numa casa 

em que atualmente é a associação de moradores e a outra numa sala em que tem funciona uma 

academia. As turmas eram seriadas, uma de 1ª a 2ª séries e a outra 3ª e 4ª séries, funcionava 

no vespertino e noturno. No ano de 1996 continuou funcionando duas turmas seriadas nesses 

mesmos espaços. No ano de 1997 foi implantado o Programa Repensando a Educação de 

Jovens e Adultos (REAJA) e até o ano de 2003 continuaram duas turmas de REAJA. Segundo 

a professora Irailza que trabalhou nos anos de 1999, 2000 e 2001, havia duas turmas de 

REAJA (uma turma equivalente: Alfa, 2º e 3º anos e a outra 4º e 5º anos), que continuavam 

funcionando em espaços externos a escola, apenas em 2001 que as turmas passaram a 

funcionar no colégio. A professora se lembra que nesse período não havia livros específicos 

para os alunos do REAJA, que havia um planejamento na Secretaria Municipal de Educação 

(SMED) que era muito bom e o trabalho era com rede temática, os alunos não evadiam e 

davam continuidade aos estudos. 

 Nos anos de 2002 e 2003 continuaram duas turmas e no ano de 2004 foi apenas uma. 

Nos anos de 2005 e 2006 funcionava apenas uma turma, no espaço da associação de 

moradores. Em 2007 formaram-se duas turmas que funcionavam no prédio do colégio e 

implantou-se também turmas de EJA Segmento II. A partir do ano de 2009 passou a ter 

apenas uma turma da EJA Segmento I no Distrito de São Sebastião e continuou assim até o 

ano de 2016, no turno noturno, no próprio colégio.  

 Em 2016 na Escola Euclides da Cunha havia apenas uma turma da EJA Segmento I e 

três da EJA Segmento II que funcionam nesse espaço, no turno noturno. A unidade escolar 

estava também provisoriamente cedida pelo município para o funcionamento de turmas do 
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Ensino Médio. Nos últimos anos, evidenciou-se no Segmento I, altos índices de evasão e a 

juvenilização dos alunos da EJA. 

 

4.2.4 O processo educacional da EJA no campo 

 

 A abrangência do processo educativo não pode ficar alheia à ligação entre escola e o 

Estado, principalmente na garantia da escolaridade fundamental enquanto direito de todos e o 

exercício da cidadania, pois, toda e qualquer política educacional é filtrada pelo Estado que 

subsidia a escolaridade formal. Além de que, não se pode desconsiderar o papel da produção 

existente nas organizações políticas e civis, bem como o papel do modelo econômico na 

fundamentação dos paradigmas da sociedade e cultura contemporâneas.  Assim, o processo 

educativo é alimentado pelas divergências ideológicas e necessidades de classes, de modo a 

carecer de reinterpretação de objetivos e direcionamentos (LEITE, 2002). O autor acrescenta: 

As prioridades do Estado estão engendradas na hegemonia das classes dominantes 

que, de certa forma, mediante mecanismos de dominação sócio-cultural, fazem 

prevalecer o status quo dos grupos, perpetuando a dependência econômica e social 

dos não-privilegiados. Tal processo inibe a vivência da cidadania e dos direitos 

plenos do homem, portanto, é excludente e discriminatório (LEITE, 2002, p. 21-22- 

Grifo do autor). 

  

 O processo educacional da EJA no campo fica, portanto, subjugado aos interesses do 

Estado e da elite dominante, nas palavras de Leite (2002) e Klein (2000), na correlação entre 

economia, produção, trabalho e escola; a educação rural aufere mais influências do que 

proporciona transformações. O fracasso escolar se repete nas séries seguintes principalmente 

com os sujeitos de baixa renda da zona rural e de regiões pouco desenvolvidas e 

historicamente delineio-se uma situação negativa dos rurícolas por serem explorados como 

elemento produtivo. Além disso, os valores trabalhados e transmitidos pela escola rural estão 

em uma posição relativamente alta na hierarquia filosófico-moral desta população e o grau de 

significação desses valores não residem na escola em si, mas na maneira como é vinculado, 

isto é como são experimentados concretamente no dia-a-dia. Leite (2002) acrescenta que: 

No meio rural, trabalho e escola são responsáveis pela continuidade ou não de 

processos sócio- culturais e de produção, como o próprio trabalho, a convivência 

grupal e outros tantos valores [...] Porém, ao se instalar, a escola enfrenta uma série 

de problemas, sofrendo interferências diretas de outros organismos, tais como 

sistemas governamentais e instituições paralelas, no exercício de seu papel e função 

(LEITE, 2002, p. 75-76). 

 

 A escola reproduz dessa forma por meio da violência simbólica (exercida pelo corpo 

sem coação física, através do exercício do poder simbólico que induz o indivíduo a se 

posicionar no espaço social conforme critérios e padrões do discurso dominante), a estrutura 
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de classes; não procura resolver os problemas sociais, mas reforçá-los. A exclusão dos não 

privilegiados acaba sendo atribuída à falta de habilidade, capacidade e ao mau desempenho 

(BOURDIEU, 2008).  Fica evidente a necessidade da escola, eliminar a seletividade e a 

exclusão social, para acabar com as gritantes disparidades de níveis escolares, evasão escolar 

e marginalização. A fim da promoção da educação para inclusão que possibilite ao sujeito a 

atuação crítica na sociedade (SAVIANI, 2014). Brasil (2004, p.20) enfatiza que a EJA: 

[...] padece da falta de profissionais qualificados, de materiais didáticos específicos 

e de espaços físicos adequados, problemas estes agravados pela discriminação dos 

cursos e alunos por parte dos dirigentes das unidades educativas e pela ausência de 

um processo sistemático de acompanhamento, controle e avaliação das ações 

desenvolvidas. 

 

 A Educação de Jovens e Adultos não pode ficar dependente dos arranjos 

governamentais que oscilam de acordo com posições políticas, composições partidárias e 

outros fatores dessas relações. A diminuição das desigualdades sociais demanda políticas de 

Estado e mecanismos de redistribuição econômica que permitam corrigir as desigualdades 

contrastantes entre estados, municípios e regiões do país (OLIVEIRA, 2011). Verifica-se a 

necessidade da efetivação de um serviço público de qualidade que promova o pleno direito à 

educação para crianças e jovens em condições de igualdade de oportunidade e de justiça 

social (BARROSO, 2005).      

 A educação necessita, portanto, fazer alusão às mudanças na sociedade, economia, 

relações humanas, propriedade, direito ao trabalho, terra, educação e saúde (FREIRE, 1996; 

LEITE 2002). Conforme Bossa (2002) a escola que surge com o objetivo de promover a 

melhoria nas condições de vida da sociedade acaba produzindo a marginalização e o 

insucesso dos jovens. Klein (2000) acresce que o fracasso escolar é acentuado nas séries 

iniciais e é definido como um fracasso no processo de alfabetização da clientela procedente 

das classes populares. 

 Gentili e Mccoman (2003) ressaltam que a EJA demanda uma educação baseada na 

construção do conhecimento, uma educação para a vida, que permita o indivíduo resolver 

problemas, auto-aprendizagem, e reflexão permanente sobre a prática educacional. Os jovens 

e os adultos necessitam adquirir a escolarização formal e dar continuidade aos estudos. Freire 

(1987) fala da necessidade de propor ao povo certas contradições de sua situação existencial, 

concreta, presente, como problema, desafiando-o e exigindo-lhe resposta no nível intelectual e 

da ação. Nunca doando conteúdos que não tenham significação com seus anseios, dúvidas, 

esperanças e temores.  
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 A escola do campo não pode ser separada da realidade econômica co-produtiva, bem 

como dos processos informais da educação, que atendam mais as questões econômicas, 

formação da mão-de-obra; de lideranças locais e atenda as necessidades dos campesinos 

(LEITE, 2002). Fernandes, Cerioli e Caldart (2011, p.33-34) acrescentam que: 

Um grande desafio é pensar numa proposta de desenvolvimento e de escola do 

campo que leve em conta a tendência de superação da dicotomia rural-urbano, que 

seja o elemento positivo das contradições em curso, ao mesmo tempo em que 

resguarda a identidade cultural dos grupos que ali produzem vida. Ou seja, o campo 

hoje não é sinônimo de agricultura ou de agropecuária; a indústria chega ao campo e 

aumentam as ocupações não agrícolas. Há traços culturais do mundo urbano que 

passam a ser incorporados no modo de vida rural, assim como há traços do mundo 

camponês que voltam a ser respeitados, como forma de resgate de alguns valores 

sufocados pelo tipo de urbanização [...] Neste sentido uma escola do campo não 

precisa ser uma escola agrícola, mas será necessariamente uma escola vinculada à 

cultura que se produz através de relações sociais mediadas pelo trabalho na terra. 

 

 Deve-se ter um projeto de escola com uma especificidade inerente à história de luta, 

de resistência camponesa, indígena, negra; com valores opostos aos capitalistas e à lógica 

patronal (FERNANDES, CERIOLI, CALDART, 2011, p. 39). Caldart (2011) acresce que 

para construir uma escola do campo é necessário pensar e fazer à escola a partir do projeto 

educativo do sujeito do campo e trazer para dentro da escola às matrizes pedagógicas ligadas 

as práticas sociais; combinando estudo com trabalho, cultura, organização coletiva e postura 

de transformar o mundo, ou seja, deve-se pensar a escola a partir do seu lugar e dos sujeitos, 

dialogando com a realidade, as grandes questões da educação e da humanidade. 

 A Educação do campo como um direito se desdobra em uma política que preocupa 

com o jeito de educar, o sujeito deste direito, de modo a construir uma qualidade de educação 

que forme de fato sujeitos de direitos (CALDART, 2011). A EJA do campo deve, portanto, 

possibilitar o acesso e a permanência do jovem e do adulto na escola, bem como a valorização 

da cultura e da realidade do educando. Conforme Arroyo (2007, p. 163): 

[...] a defesa da escola pública do campo e no campo se contrapõe a toda política de 

erradicação da infância e adolescência de suas raízes culturais, de seu território, de 

suas comunidades, dos processos de produção da terra e de sua produção como 

humanos. Escola do campo, no campo. A escola, a capela, o lugar, a terra são 

componentes de sua identidade. Terra, escola, lugar são mais do que terra, escola ou 

lugar. São espaços e símbolos de identidade e de cultura. Os movimentos sociais 

revelam e afirmam os vínculos inseparáveis entre educação, socialização, 

sociabilidade, identidade, cultura, terra, território, espaço, comunidade. Uma 

concepção muito mais rica do que a redução do direito à educação, ao ensino, 

informação que pode ser adquirida em qualquer lugar. Há bases teóricas profundas, 

inspiradas nas concepções da teoria pedagógica mais sólida, nesses vínculos que os 

movimentos sociais do campo defendem entre direito à educação, à cultura, à 

identidade e ao território. Dimensões esquecidas e que os movimentos sociais 

recuperam, enriquecendo, assim, a teoria pedagógica; abrindo novos horizontes às 

políticas de formação de educadores. Formação colada ao território, a terra, à cultura 

e tradição do campo. 

 



79 

 

 A Educação do campo tem a finalidade educativa de ajudar no desenvolvimento mais 

pleno do ser humano, na humanização e inserção crítica na sociedade em que faz parte. Dessa 

forma, não é possível educar os sujeitos sem transformar as circunstâncias desumanizantes e 

sem prepará-los para serem sujeitos dessas transformações (CALDART, 2011). A EJA, 

porém, mesmo acontecendo no campo, na maioria das vezes não se efetiva como uma 

educação para os povos do campo, pois se apresenta como extensão da educação urbana não 

atendendo aos anseios e necessidades dos jovens e adultos que moram na zona rural. Segundo 

Arroyo (2007) p. 160: “Nossa tradição inspira-se em uma visão generalista de direitos, de 

cidadania, de educação, de igualdade que ignora diferenças de território (campo, por 

exemplo), etnia, raça, gênero, classe”. Ainda para este autor ao enfatizar a educação como 

direito de todo cidadão torna-se explícito um campo de tensões no que se refere à concepção 

de direito a educação, cidadania e de políticas públicas; pois se generaliza os direitos sem o 

reconhecimento das diferenças. 

 Nas palavras de Vendramini (2007), a EJA do Campo se constitui em um espaço de 

trabalho, vida, relações sociais, cultura de pequenos agricultores, exploração de trabalhadores, 

trabalho temporário (sazonal), terras para reserva de valor, produção para o agronegócio, 

difusão de tecnologias e modificação genética questionada por ambientalistas, pesquisadores e 

agricultores; assim como espaço para descanso, vida tranqüila, lazer e contato com a natureza. 

Dessa forma, deve-se levar em consideração a realidade de trabalhadores e trabalhadoras que 

resistem para continuar produzindo sua vida no espaço rural e o reconhecimento da 

necessidade da alteração dessa realidade, pois é crescente a pobreza, o desemprego, as 

desigualdades sociais e as dificuldades de acesso às políticas públicas, como a educação. 

Pressupõe sustentabilidade em termos econômicos, sociais e culturais. Leite (2002, p. 78) 

acrescenta que:  

No contexto dos fluxos econômicos e suas influências na produção e no modo de 

vida rural, temos que “redescobrir”, o significado, o papel e o sentido da escola entre 

os rurícolas, e tentar entender até que ponto ela estabelece como “valor social”, bem 

como sua função na formação de mão-de-obra e, como elemento identificador de 

uma cultura/práxis campesina. 

  

 Para Fernandes (2008) no âmbito cultural e educacional residem, contudo, desafios 

com relação à formação de sujeitos de direitos, tais como o acesso aos meios que permitem o 

conhecimento dos processos embutidos nos processos de produção econômica, política e 

cultural; num processo contínuo de educação que vai desde a família, passa pelo trabalho e a 

escolarização. De acordo Freire fica evidente que: 
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[...] A solidariedade social e política de que precisamos para construir a sociedade 

menos feia e menos arestosa, em que podemos ser mais nós mesmos, tem na 

formação democrática uma pratica de real importância. A aprendizagem da assunção 

do sujeito é incompatível com o treinamento pragmático ou com o elitismo 

autoritário dos que se pensam donos da verdade e do saber articulado (FREIRE, 

2016, p. 42-43) 

 

 O desrespeito a cultura dos povos do campo, assim como a adoção de métodos 

mecanicistas influenciam na permanência do quadro de exclusão social dos jovens e adultos 

do campo. Entretanto, segundo Klein (2002) o analfabetismo ocupa lugar de destaque nos 

debates educacionais, os docentes denunciam um processo promotor de analfabetos, tanto 

pelo não acesso à escola ou pela “incompetência” da escola em alfabetizar. Nas palavras de 

Freire (2016, p. 25) “ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, nem formar a ação 

pela qual o sujeito criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado”. Ainda 

para esse autor: 

A questão da identidade cultural de que fazem parte a dimensão individual e de 

classe dos educandos cujo respeito é absolutamente fundamental na prática 

educativa progressista, é problema que não pode ser desprezado. Tem que ver 

diretamente com a assunção de nós por nós mesmos. É isto que o puro treinamento 

do professor não faz perdendo-se e perdendo-a na estreita e pragmática visão do 

processo. A experiência histórica, política, cultural e social dos homens e das 

mulheres jamais pode se dar  ‘virgem’ do conflito entre as forças que obstaculizam a 

busca da assunção de si por parte dos indivíduos e dos grupos e das forças que 

trabalham em favor daquela assunção. A formação docente que julgue superior a 

essas “intrigas” não faz outra coisa senão trabalhar em favor dos obstáculos [...] 

(FREIRE, 2016, p. 42). 

  

 A construção da Educação do campo “significa formar educadores e educadoras do e a 

partir do povo que vive no campo como sujeito dessas políticas, que estamos ajudando a 

construir, e também do projeto educativo que já nos identifica” (CALDART, 2011, p.158).  

  A seguir no capítulo 5: “A EJA Segmento I no distrito de São Sebastião- Vitória da 

Conquista- BA (2013 até 2016)”, apresenta-se o quadro educacional da EJA Segmento I no 

Distrito de São Sebastião, assim como relatos dos docentes que atuaram nas referidas turmas 

nos últimos quatro anos e dos alunos evadidos e permanentes que estudaram nesses anos. 
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5 A EJA SEGMENTO I NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO- VITÓRIA DA 

CONQUISTA- BA (2013 ATÉ 2016) 

 

 Neste capítulo apresenta-se o quadro da evasão e da permanência escolar na EJA 

Segmento I de 2013 até 2016, no Distrito de São Sebastião- Vitória da Conquista- BA e o 

perfil dos alunos da EJA Segmento I. Num segundo momento caracterizam-se os docentes 

que trabalharam com a referida modalidade de ensino nesses anos e apresentam-se os desafios 

vivenciados pelos docentes. No final do capítulo realiza-se uma explanação sobre os relatos 

dos alunos evadidos e permanentes sobre: infância, família, trabalho, escola e a educação de 

jovens e adultos; a fim de possibilitar a compreensão das causas da evasão e da permanência 

escolar na EJA Segmento I no referido Distrito. 

 

5.1 O QUADRO EDUCACIONAL DA EJA SEGMENTO I  

  

 No ano de 2013 foram matriculados no Segmento I da EJA na Escola Municipal 

Euclides da Cunha, 32 alunos e transferidos 02. Levando-se em consideração, 30 alunos, 57% 

evadiram e 43 % permaneceram. Destes, 43% do sexo feminino e 57% do sexo masculino. A 

maioria dos evadidos (61%) era do sexo masculino e 39 % do sexo feminino. Além disso, 

50% dos evadidos possuíam de 15 a 29 anos e (50%) de 30 a 59 anos. Com relação aos 

permanentes 50% eram do sexo masculino e feminino respectivamente. Quanto à faixa etária, 

10% tinham de 15 a 17 anos, 18 a 29 anos (33%), com 30 a 39 (43%) e 40 a 49 anos (13 %). 

A maioria dos alunos (56%) possuía de 30 a 59 anos, com o predomínio da faixa de 30 a 39 

anos4. 

 Em 2013, as turmas foram divididas em quatro módulos (I, II, III e IV) que equivaliam 

respectivamente (I- 1ª série, II- 2ª série, III- 3ª série e IV- 4ª série do Ensino Fundamental), 

considerando-se os permanentes e evadidos, 30 % dos alunos eram do módulo I, 20% do 

módulo II, 30% do módulo III e 20 % do módulo IV. Dos alunos matriculados no módulo I 

(78%) evadiram, do módulo II (50%), do III (67%) e do IV (50%) evadiram; pode-se observar 

que os alunos dos módulos I e III se matricularam em maior número e evadiram também. Os 

alunos permanentes do módulo IV, um total de 03 (três), foram aprovados para o Segmento II 

da EJA nesse ano. 

                                                 
4 As informações do quadro educacional da EJA Segmento I no Distrito de São Sebastião- Vitória da Conquista- 

BA de 2013 até 2016 foram obtidas pela pesquisadora, após analises de documentos (cadernetas) da Escola 

Municipal Euclides da Cunha referente à modalidade de ensino EJA Segmento I nos referidos anos. 
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 No ano de 2014, dos 36 alunos matriculados, 61% evadiram e 39% permaneceram. Ao 

considerar evadidos e permanentes (44%) era do sexo feminino e 56% do sexo masculino. 

Sendo que do total de evadidos 32% era do sexo feminino e 68% do sexo masculino. Com 

relação aos permanentes 64% eram do sexo feminino e 36% masculino. Ocorrem altos índices 

de evasão, com predominância para o sexo masculino e dos permanentes ocorre o inverso, 

prevaleceu o sexo feminino.  

 Quanto à faixa etária em 2014, (22%) tinha de 15 a 17 anos, a faixa de 18 a 29, 30 a 39 

e 40 a 49 (25%) respectivamente e 3 % de 50 a 59 anos. A maioria dos estudantes (53%) 

possuía de 30 a 59 anos. Na faixa de 15 a 17 anos (75%) evadiram, as faixas de 18 a 29, 30 a 

39 e 40 a 49 (67%) evadiram respectivamente e a faixa etária de 50 a 59 (100%). A faixa que 

obteve maior percentual de evasão foi de 50 a 59 anos, entretanto, não se pode levar em 

consideração, pois apenas 01 pessoa com essa faixa etária se matriculou. O segundo maior 

percentual de evasão foi à faixa de 15 a 17 anos. Os dados vêm, portanto, de encontro a meta 

9 do PNE (2014) que fala da necessidade de elevar  a taxa de alfabetização da população com 

15 anos ou mais. 

 A turma da EJA segmento I no ano de 2014 era bi/modular, composta de três módulos 

(I, II e III). O módulo I equivalia ao 1º ano, o II ao 2º e 3º anos e o III ao 4º e 5º anos. Dos 

matriculados 28% estavam no módulo I, 11% módulo II e 61% no módulo III.  Dos 

matriculados no módulo III apenas (1%) foi aprovado para o segmento II da EJA (equivalente 

do 6º ao 9º anos), os demais evadiram ou foram conservados. Verifica-se um pequeno índice 

de alunos que dão continuidade aos estudos nesse módulo; contradizendo com a meta 8 do 

PNE (2014),  pois a mesma enfatiza a elevação da escolaridade média da população de 18 a 

29 anos de maneira a alcançar no mínimo 12 anos de estudo para a população do campo. 

 No ano de 2015, haviam 33 alunos matriculados, sendo que houve 01 transferência; 

assim dos 32 alunos considerados na pesquisa, 55% evadiram e 45 % permaneceram. Destes 

53% do sexo feminino e 47% do sexo masculino. Sendo que, 56% dos evadidos eram do sexo 

masculino e 44% do sexo feminino.  Levando-se em consideração os evadidos, 50% tinham 

de 15 a 29 anos e 50% de 30 a 59 anos. Na faixa de 15 a 17 anos a maioria dos evadidos 

(57%) eram do sexo masculino, na faixa de 18 a 29 (78%) do sexo masculino; já na faixa de 

30 a 39 anos (67%) permanentes do sexo feminino e na faixa de 40 a 49 (50%) evadidos do 

sexo feminino e na faixa de 50 a 59 anos (67%) do sexo feminino. Continuou havendo em 

2015 uma maior evasão para os alunos do sexo masculino, com predominância da faixa de 18 

a 29 anos.  
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 Com relação à organização da turma da EJA Segmento I, no ano de 2015 permaneceu 

bimodular, com os módulos I, II e III. O módulo III foi o que obteve maior porcentual de 

matriculas (67%), com grande evasão para os alunos do sexo masculino e de permanência 

para o feminino; os alunos permanentes nesse módulo (91%) foram aprovados para o 

Segmento II da EJA. 

 No ano de 2016 se matricularam apenas 20 alunos e houve 02 transferências. Dos 18 

alunos considerados, 67 % evadiram e 33% permaneceram. Destes, 61 % do sexo masculino e 

39% do sexo feminino. A maior parte da turma era composta por jovens, pois 56% dos 

educandos possuíam de 15 até 29 anos e 43% de 30 a 69 anos. Com relação aos evadidos há 

uma predominância da evasão para os alunos do sexo masculino (67%) e 33 % do sexo 

feminino. A maioria dos evadidos (55%) possuía de 15 a 29 anos. Com relação aos 

permanentes (50%) eram do sexo masculino 50% do sexo feminino.  

 Em 2016 as turmas bi/modulares foram divididas em três módulos. Sendo que 61% 

eram do módulo III, 17% do módulo II e 22% do módulo I. A maioria dos alunos 

matriculados no módulo III (73%) evadiu e 27% permaneceram. Dos alunos evadidos desse 

módulo (75%) eram do sexo masculino e 25% do sexo feminino. 

 No gráfico IV é possível verificar o número de permanentes e evadidos de 2013 até 

2016 da EJA Segmento I na Escola Municipal Euclides da Cunha. 

  

 

Fonte: Elaboração da autora, conforme dados da Escola Municipal Euclides da 

Cunha. 

 

 Pode-se observar no gráfico I, a ampliação do número de matrículas de 2013 para 

2014, entretanto, em 2015 começou haver uma redução das matrículas dando continuidade no 
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ano de 2016. Em todos os anos foram evidenciados altos índices de evasão, sendo o ano de 

2016, o que houve a maior evasão. O ano de 2014 sobressaiu em número de matrículas, mas 

ocupou também a 2ª maior posição em evasão. 

 O gráfico V apresenta a faixa etária de 2013 até 2016, considerando-se a faixa de 15 a 

29 anos e de 30 a 59 anos. 

 

 

Fonte: Elaboração da autora, conforme dados da Escola Municipal Euclides da 

Cunha. 

 

 Verifica-se no gráfico V que os anos de 2014 e 2015 obtiveram uma maior incidência 

de alunos, compreendendo entre permanentes e evadidos, a faixa de 15 a 17 anos. As faixas 

de 18 a 29 e de 30 a 39 anos sobressaíram em 2013.  A faixa de 40 a 49 anos predominou em 

2014. As faixas de 50 a 59 e de 60 a 69 não são consideradas nos quatro anos, já que em 

alguns anos não houve registros de alunos. No ano de 2016 fica evidente a juvenilização dos 

alunos da EJA no Distrito de São Sebastião, pois 10 alunos tinham de 15 a 29 anos e (08) de 

30 a 69 anos, ou seja, 56% possuíam de 15 a 29 anos.  

 O gráfico, VI, apresenta os evadidos e permanentes por módulo nos quatro anos 

considerados na pesquisa, como pode ser visualizado a seguir. 
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Fonte: Elaboração da autora, conforme dados da Escola Municipal Euclides da 

Cunha. 

 

 No ano de 2013 ainda havia a modulação (I ao IV), entretanto, a partir de 2014 

acontece a bi/modulação havendo a agregação em apenas três módulos (I ao III). Dessa 

forma, considerando-se a partir de 2014 é perceptível que o módulo que mais se destaca em 

número de alunos é o III (equivalente: 4º e 5º anos do Ensino Fundamental) e o que mais 

evade. 

 É possível averiguar no gráfico VII a evasão por sexo de 2013 a 2014 na EJA 

Segmento I no Distrito de São Sebastião. 

 

 

Fonte: Elaboração da autora, conforme dados da Escola Municipal Euclides da 

Cunha. 

 

 No Gráfico VII ficou evidente que a maioria dos alunos que se evadem é do sexo 

masculino, principalmente no ano de 2016, é importante destacar que foi também o ano em 

que mais se obteve matrículas desse sexo, entretanto, existem várias causas da evasão a serem 
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consideradas, tais como: a desmotivação, as condições do mundo do trabalho, a precariedade 

do transporte escolar, entre outras. 

 

5.2 OS DOCENTES DA EJA SEGMENTO I NO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO 

 

 As políticas educacionais no Brasil têm sido orientadas em prol da justiça social. 

Desde a década de 1990 tem-se vivido mudanças em âmbito federal, estadual e municipal, nos 

sistemas de ensino, a fim de ampliar o atendimento educacional, estendendo aos que não 

tiveram acesso ou não puderam manter-se na escola (ASSUNÇÃO & OLIVEIRA, 2009).  

 Nas palavras de Nunes e Oliveira (2016) pode-se observar que: 

Ao reivindicar como parte do processo de escolarização a dimensão social e política 

da prática educativa, reconhece-se, por consequência, a redefinição dos fins sociais 

da educação. Essas reivindicações, somadas ao desenvolvimento científico e 

tecnológico das últimas décadas, exige a revisão dos currículos tanto da educação 

básica, como dos próprios cursos de formação de professores, o que, desde a última 

década, vem sofrendo atualizações, de modo a contemplar as demandas advindas do 

contexto local em que cada escola se insere, como, por exemplo, políticas 

afirmativas, acesso e inclusão de pessoas com diferentes características físicas, 

sociais e intelectuais e as mudanças mais amplas ocorridas no plano internacional 

(NUNES & OLIVEIRA, 2016, p. 5). 

  

 Dessa forma, houve a necessidade de conhecer a formação dos docentes que atuaram 

na EJA Segmento I, no Distrito de São Sebastião de 2013 até 2016. Como havia uma turma 

dessa modalidade de ensino nesses anos, foi evidenciado que dois professores 

desempenharam essa função. Sendo um professor contratado e outro efetivo; os quais foram 

denominados de professor 01 e professor 02. 

 Quando questionado sobre a formação básica, o Professor 01, diz: 

Eu estudei em colégio particular o tempo inteiro, o ensino médio que eu fiz no 

Central, escola pública lá em Salvador, na época era um ótimo colégio. Fiz Letras 

na UFBA, não me formei por causa do casamento, passaram-se alguns anos voltei 

para Vitória da Conquista e fiz Pedagogia [...] e em menos de um ano fiz Pós-

graduação pra jovens e adultos. Eu sou de um período da década de 70 [...], recebi 

uma formação totalmente conservadora. Estudei em colégio de Freira, eu tive uma 

base sólida, não por conta da metodologia conservadora; mas pelo fato de ter 

aprendido duas línguas estrangeiras (Francês e Inglês), tive uma base de Sociologia 

e Filosofia, a minha formação básica foi muito sólida, que me ajudou muito nas 

duas graduações uma incompleta e a outra que conclui [...]. A pedagogia conclui 

em 2011 na UESB [...], entrei no segundo semestre de 2007(ENTREVISTA COM 

O PROFESSOR 01) 
 

 Com relação à formação básica o Professor 02, falou: 

[...] A minha formação básica veio com as contradições do mundo do trabalho, eu 

tive que trabalhar, eu tive que estudar a noite [...] e na época estava na transição da 

reforma do ensino médio, porque antes tinha um curso técnico no ensino médio, eu 

peguei a ultima turma do ensino médio em Mercadologia, foi um curso que já estava 
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em decadência [...] foi uma formação bem deficitária [...] fiz licenciatura em 

Pedagogia, pós- graduação em Leitura, escrita e sociedade; fiz outra graduação em 

Sociologia e agora estou concluindo um mestrado em Cultura pela Universidade 

Federal da Bahia e as graduações foram na Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia (ENTREVISTA COM O PROFESSOR 02). 

 

 O professor 01 disse que fez uma pós-graduação em EJA na sua formação continuada, 

que foi um curso presencial em uma universidade particular o qual foi muito bom. O curso 

aconteceu durante dezoito meses e deu um embasamento muito grande para entender o 

público da EJA  e suas necessidades, porque para o docente não basta entrar na sala e falar um 

pouco diferente; é necessário interagir, saber a necessidade do aluno, para ver como vai 

trabalhar, pois os adultos chegam querendo aprender e acham que vão sair lendo e escrevendo 

e se for fugir um pouco do que querem , evade, encontra qualquer motivo para sair e não 

aceita tudo que o professor faz; sendo necessário aceitar o que vem dele e fazer uma troca. 

Para Gadotti (2011, p.39): 

Ler sobre a educação de jovens e adultos não é suficiente. É preciso entender, 

conhecer profundamente, pelo contato direto, a lógica do conhecimento popular, sua 

estrutura de pensamento em função da qual a alfabetização ou a aquisição de novos 

conhecimentos têm sentido. 

 

 Segundo o professor 02 sempre faz formação continuada porque é preciso devido ao 

plano de carreira, uma vez que atua como coordenador pedagógico no Estado e é professor no 

município de Vitória da Conquista. Assim, agrega cursos para mudança de nível e mudança 

salarial, bem como é fundamental importância ao professor que está atuando realizar cursos. 

O docente acrescentou que já fez cursos específicos que o município ofereceu e que fez outros 

como coordenador do Estado, além de cursos pela internet. 

 Segundo o professor 01, pra ser um bom professor tem que está focado no que quer 

fazer, sendo a educação básica importantíssima para ser um bom profissional, pois quando a 

formação básica é sólida ajuda nos demais cursos que se faça. Enfatizou que um Ensino 

Fundamental I e II bem estudado e elaborado dá uma base para ser qualquer tipo de 

profissional. O professor falou que os dois cursos (Letras e Pedagogia) eram ótimos e que 

gostou muito do curso de Pedagogia. Destacou que os profissionais docentes tanto do curso 

de Pedagogia quanto de Letras eram bem preparados tinham mestrado, doutorado; mas que é 

necessário ter uma boa formação inicial. Entretanto, para o professor 02: 

Falar de educação no Brasil é complicado, porque não pode ter aquela idéia de que o 

curso de formação de professores com uma boa formação vai mudar a educação. Na 

realidade você tem que entender a educação numa perspectiva estrutural, a educação 

passa por problemas estruturais e vem passando por reformas, a questão agora desse 

governo, você tem uma mudança, uma incerteza na perspectiva educacional. [...] 

mas na realidade os cursos de formação, me parece que vive aquela dicotomia a 

pesquisa e ensino, tem que dialogar mais com os estudantes, a questão do estágio é 

importante, é preciso entender mais uma estrutura da educação básica e fazer com 
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que esse diálogo da universidade chegue também nas escolas [...] o curso de 

Pedagogia da Universidade eu acho um curso interessante, eu não vejo tão complexo 

assim, tem alguns problemas têm, mas é um curso bom. A questão do estágio me 

deu subsídios muito bons como professor, mas daí você tem as contradições da 

escola [...] principalmente nas escolas que vem crianças de periferia, crianças que 

não tem um capital cultural interessante, então são contradições que o professor 

acaba se deparando; que a universidade ela não dá conta, por mais que fala: o curso 

de formação é bom [...] você vai encontrar contradições que você não vê na 

academia, não vê nos autores [...] o curso de Pedagogia da universidade eu avalio 

como um bom curso dá bons subsídios para o profissional ainda (ENTREVISTA 

COM O PROFESSOR 02). 

 

 Segundo o Professor 01 no curso de Pedagogia: 

[...] nós temos uma disciplina que é EJA e me ajudou muito a gostar da EJA, 

porque eu conhecia a EJA de forma bem superficial, pra mim era um curso a mais 

que tinha para pessoas que trabalhavam durante o dia [...] Quando fiz a disciplina 

EJA tive uma visão totalmente diferente, nós estudamos esse público, que é o 

público adulto, que ficou um tempo sem estudar, estudaram pouco e voltou a 

estudar; mas também foi um perfil que eu conhecia que está totalmente 

descaracterizado, hoje [...] Na sala da EJA Segmento I que seria pra esses adultos 

que estão retornando, está diferenciada. A descaracterização é uma coisa recente 

[...], depende da formação inicial do aluno, quando o aluno sai do fundamental I 

para o II e não está bem preparado não consegue avançar, devido vários motivos: 

o social, familiar (desestruturação familiar); há um tempo atrás os pais cuidavam 

da educação dos filhos , hoje está bem diferente – mais isso é uma soma de ações 

que geram conseqüências- o aluno repete uma, duas até três vezes; aí ele fica 

totalmente descaracterizado para turma [...]; o que está se fazendo é transferindo 

esse aluno para noite. O público da noite está se enchendo de jovens, são aqueles 

jovens que estão despreparados, ou que não querem estudar, não gostam; que vão 

pra noite [...] fica uma mistura de jovem com adulto, gera um impacto com o 

adulto, aí o adulto se afasta [...]. De 2013 até 2016 a turma da EJA Segmento I é 

totalmente diferente, era uma turma, com senhoras casadas, avós, avôs e 

pouquíssimos jovens. O jovem era bem recebido ficava um pouco deslocado, mas 

depois ele se integrava [...] Em 2014 já veio uma leva grande de alunos [...] bi 

repetentes tri repetentes e que não conseguiam passar desde o 5º ano [...] Na EJA  

Segmento I acontece a mesma coisa, os meus alunos também não terminavam, 

estudavam o 5º ano ou abandonavam porque já estava perdido ou não queriam, 

iam embora e queriam terminar [...] ou então os pais colocam na escola [...] aí 

obrigam esse aluno a ficar numa sala com adultos [...] o jovem que já não é bem 

comportado durante o dia, a noite ele vê que é um publico bem diferente, acha 

que tem uma liberdade maior; aí choca com público adulto e o público adulto se 

afasta [...] Se fala muito em juvenilização da EJA, que a EJA está com um público 

maior de jovens de 16, 17 a 24 anos, bem diferente do que era [...] antigamente 

era de 30, 40, 50 anos [...] Nos ACs
5
 do fundamental I a queixa dos professores 

tem sido essa também[...] é uma invasão mesmo de alunos transferidos do dia pra 

noite (ENTREVISTA COM O PROFESSOR 01). 

 

 O trabalho com a EJA evidencia a necessidade do estabelecimento de relações entre 

diferentes gerações, ou seja, a realização de um trabalho diferenciado que atenda as 

especificidades e permita a convivência entre os sujeitos, para que seja possível a efetivação 

do processo ensino-aprendizagem e diminua a evasão. 

                                                 
5 As atividades complementares (ACs) com o professor são realizadas pela Secretaria Municipal de Educação 

(SMED) e  unidade escolar, acontecem geralmente para o Fundamental I e EJA Segmento I duas vezes no mês, 

sendo que uma AC é organizada pela coordenação da SMED e a outra pela instituição escolar. 
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 Ainda segundo o Professor 01, nos cursos de formação de professores não se tem uma 

discussão profunda sobre EJA do Campo, mas durante o curso, nas disciplinas os professores 

levam para conhecer escolas do campo, não o tanto quanto poderia ser o ideal, mas que se tem 

uma noção que existem escolas do campo pra EJA. O docente disse que antes de terminar a 

graduação já trabalhava com substituições na zona urbana e que depois que concluiu 

Pedagogia trabalhou um ano em Vitória da Conquista e depois já foi trabalhar em São 

Sebastião no ano de 2013 e que já está a quatro anos trabalhando na localidade.  

 O professor 01 disse que fez seleção e que no ano de 2013 a diretora da Euclides da 

Cunha sentiu a necessidade de ter um professor para trabalhar com o Segmento I e II da EJA, 

com as dificuldades dos alunos em leitura, interpretação e operações básicas. Assim, como 

havia o Projeto Roda que atendia aos alunos do Fundamental I e II no município de Vitória da 

Conquista com dificuldades básicas, solicitou junto à coordenação do projeto o atendimento 

às turmas da EJA. Dessa forma, no ano de 2013 esse projeto foi estendido para as turmas da 

EJA no Distrito de São Sebastião, sendo pioneiro no município; apenas uns quatro professores 

trabalharam com este projeto na EJA. Foi quando veio trabalhar com o reforço na EJA. 

Segundo esse docente era feito um horário em que Segmento I e II era atendido, inicialmente 

funcionava na sala do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) que ficava numa 

casa em frente a Escola Euclides da Cunha, posteriormente passou para sala de leitura dentro 

do colégio, percebeu que com a mudança teve um resultado maior, porque tinha mais recursos 

para os alunos se interessarem mais. Fala que foi um período curto (um ano), mas que foi bom 

e se fosse por um período maior teria obtido melhores resultados; pois no ano seguinte não 

teve mais o projeto Roda, no município. No ano seguinte passou a trabalhar na turma da EJA 

Segmento I. 

 O professor 02 falou com relação a sua experiência profissional que:  

Me formei no final de 2004, eu prestei o concurso da prefeitura e no ano seguinte já 

comecei a trabalhar como professor efetivo do município em 2005; prestei também o 

concurso para coordenador Pedagógico do Estado em 2005, fui aprovado; só que 

esse demorou quase cinco anos para me chamar, só a partir de 2010 que comecei a 

atuar como coordenador pedagógico, no Estado (ENTREVISTA COM O 

PROFESSOR 02). 

  

 Quanto à sua atuação na EJA do campo, disse: 

Não foi uma opção, uma questão afetiva [...] foi pela questão das mudanças de 

trabalho [...] quando eu me ingressei comecei na sede, comecei a trabalhar com 

jovens e adultos; mas por conta do reajuste da própria estrutura da prefeitura de 

acabar com turmas, juntar turmas por conta da evasão; por conta de evitar gastos [...] 

mas por mais que tenha evasão numa turma do EJA não deve se deve fechar ou 

juntar turmas [...] com o fechamento da minha turma aqui, uma das vagas que surgiu 

foi em São Sebastião [...] é uma experiência riquíssima porque é um outro mundo ; 
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apesar de que não tenha essa diferença entre cidade e campo, hoje,  [...] você 

trabalha com jovens e adultos geralmente são trabalhadores, trazem novos 

experiências, novos saberes, é uma experiência muito rica [...] iniciei em 2008 

minha experiência lá em São Sebastião. [...] a Educação de jovens e adultos é 

relegada, não tem prioridade, não existe uma política pública realmente voltada para 

educação de jovens e adultos e a gente encontra as contradições, como falta material 

especifico, a questão da multissereada que complica, e acaba botando numa 

armadilha se você não tiver uma turma multissereada vc não acaba formando a 

turma e você é obrigado a ter uma turma multisseriada [...] essa EJA que a gente não 

pode idealizar [...] você tem o jovens que saíram e voltaram, que são repetentes [...] 

é uma contradição e uma dificuldade para trabalhar com jovens e adultos,  você  

chama a atenção de senhoras e de adolescentes de 15 anos e esse espaço onde eles 

convivem são interesses diferentes, saberes diferentes e o grande desafio do 

professor da EJA é você saber lidar com saberes e experiências diferentes; o jovem 

está em outra dinâmica esta em outro processo de aprendizagem e esta com outros  e 

o adulto e idoso está em outra perspectiva de mundo [...] o grande desafio é você 

lidar com esse publico e não idealizar [...] o profissional do EJA hoje me parece que 

ele tem que ter a idéia que a turma não deve ser homogênea, e se preparar para uma 

turma totalmente heterogênea, o grande desafio é a heterogeneidade sem falar das 

condições de trabalho [...] falta um material mais especifico que venha da realidade 

dele [...] o município já ofereceu alguns livros; mais distantes os livros específicos 

da EJA, você aproveita muito pouco [...] uma hora um texto muito grande outra hora 

pequenos e infantilizados; não estamos trabalhando com crianças; mas com adultos 

(ENTREVISTA COM O PROFESSOR 02). 

 

 Com relação ao trabalho com crianças e com jovens e adultos o Professor 02 disse que 

não teve experiência com crianças, apenas com jovens e adultos. E com relação à 

aprendizagem e conteúdos necessários para os jovens e adultos, fala que: 

 A formação da gente tem uma perspectiva muito Freiriana no curso de Pedagogia 

que eu fiz [...] trabalhar com o conhecimento de mundo de uma forma crítica, 

trabalhar os conteúdos necessários, os saberes necessários para vida, eu acho que o 

conteúdo importante é aquele que ele vai precisar usar no seu cotidiano [...] o 

professor tem que ter aquela dosagem, vai ficar só na questão política; mas os 

saberes necessários da humanidade os alunos precisam saber [...] precisa saber a 

questão da Matemática, Português, a História do Brasil, a Geografia é necessário 

que eles aprendam esses conteúdos, o chamado currículo; mas não trabalhar só na 

perspectiva dessa questão “saber por saber”[...] só existe jovens e adultos no Brasil 

por causa de uma contradição, eu tinha um professor que falava que num país que 

tem turmas de jovens e adultos é que não respeitava as crianças no seu tempo 

histórico[...]  Não ficar só ensinando Português, Gramática; sem contextualizar a 

realidade dele, as contradições [...] na realidade não é só trabalhar conteúdos, os 

conteúdos são necessários, mas você deve trabalhar também a questão crítica [...] 

trabalhar os conteúdos, mas não de uma forma descontextualizada  da realidade 

social [...] Não tiveram a oportunidade de alfabetizar no seu tempo histórico, não 

pode perder a dimensão de criticar uma sociedade que imputaram uma parcela da 

população a isso, agora não perder também a dimensão dos conteúdos 

(ENTREVISTA COM O PROFESSOR 02). 

 

 Já o Professor 01, falou com relação ao trabalho com crianças e com jovens e adultos, 

segundo o docente: 

É difícil pra o adulto aprender, não é a igual uma criança, você não ensina o 

adulto igual uma criança, um jovem; porque ele já tem aquele conhecimento que 

já está ali perpetuado e quando você vai inserir um conhecimento novo que vai ali 
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modificar o jeito dele pensar, coisa nova que vem você encontra certa resistência, 

até ele encontra inconscientemente certa resistência. “Há mais isso daqui é assim 

e eu sempre aprendi assim, sempre é assim” [...] aí você vai abrir o horizonte dele 

e vai fazer com que esse conhecimento novo seja interessante pra ele assimilar 

com o conhecimento dele [...] Uma aula da EJA no Segmento I é totalmente 

diferente de qualquer outra aula e eu tenho uma dificuldade muito maior aqui 

porque é multimodular, numa sala de aula eu tenho alunos que eu preciso 

alfabetizar adulto, e tenho alunos que estão terminando o 5º ano [...] você tem que 

dividir a sua aula porque quando vai ensinar uma coisa, vai conversar com eles, 

conversa com a sala como um todo, porque aquele adulto que esta querendo ser 

alfabetizado tem um conhecimento de mundo que dá pra você conversar com 

aquele aluno que já está saindo para o segmento II, [...] mas a especificidade é que 

ele não sabe decodificar, ele não está letrado ainda, você vai ter que trabalhar 

dentro do conhecimento dele e ele acha aquilo é difícil e é difícil porque ele já 

sabe uma coisa, ele já sabe se virar teve filhos, mas ele quer juntar duas letras e 

formar e quer formar um nome e muitas vezes eles não conhece todas as letras 

[...]  a dificuldade maior é essa porque tem que dividir o tempo que já  é pouco[...] 

eu tive dificuldade, eu tive alunos que evadiram por causa disso porque eles 

tinham que ficar esperando eu passar o conhecimento  pra os outros[...] o adulto 

quer uma atenção total [...] porque ele está ali, ele acha importante, ele é 

importante, eu faço ele ser importante, o professor tem que valorizar. Ele chega 

com a baixa estima porque o filho sabe ler, o neto sabe e ele não sabe, eles acham 

que somos super heróis [...] e não é só chegar e escrever o nome [...] esse não é o 

perfil da minha sala, o aluno que se matricula ele não quer só assinar o nome, 

quer aprender a ler [...] ele tem o sonho, o objetivo é que a professora corresponda 

[...] ele não quer ficar pintando, rabiscando, ele quer no final do ano saber alguma 

coisa [...] o jovem já vem diferente [...] o que vai depender pra dele gostar ou não 

da escola é como ele vai ser tratado na escola, porque ele já vai obrigado, a escola 

tem que ser prazerosa, “ele tem que aprender, porque aprender dói”, quando a 

gente não sabe alguma pra gente poder aprender, sofre, já existe aquele 

sofrimento, dificuldade; mas se ele só encontra a sala que ele vai ter que aprender 

e uma nota, esse jovem passa a não gostar. Depende muito do ambiente da escola, 

mas também depender de como esse professor vai passar [...] mas o jovem é mais 

fácil de você lidar, ele está bem acessível pra você ensinar. O adulto não, ele está 

ali porque ele quer, ele tem um objetivo [...] ler pra ele é importantíssimo e 

escrever [...] (ENTREVISTA COM O PROFESSOR 01). 
 

 Conforme Freire (2016), para o trabalho com crianças é necessário estar atento a 

passagem ou caminhada da heteronomia para a autonomia, bem como a responsabilidade da 

presença que tanto pode ser auxiliadora como vir a ser pertubadora na busca inquietante dos 

educandos. No trabalho com jovens e adultos também não se pode estar menos atento com 

relação ao que o trabalho possa significar como estimulo ou não à ruptura  necessária a algo 

assentado e à espera de superação. 

 O professor 01 destaca com relação à escrita do adulto que: 

[...] a dificuldade maior é porque ele vai escrever como fala e as normas da 

gramática você vai ter que ensinar, não vai deixar ele escrever “nois vai, nois 

quer”, [...] não vai fazer uma seqüência didática o ano inteiro; com o aluno da 

EJA tem que sistematizar [...]  A experiência que tenho é que se você sistematiza, 

ele gosta não sei se é o certo, ele aprende algumas regras ortográficas e a leitura 

pra ele é mágica [...] e ele quer aprender ler como nós lemos, mas também quer 

escrever e quando ele nota que não sabe, que não consegue escrever é uma 

retração que ele tem, uma frustração [...] tem que ensinar um pouquinho, não vai 

dar uma aula pra um adulto como você  vai dar a de uma criança; com todas  as 

classes, regras ortográficas, porque ele não tem tempo [...] você tem que ter uma 

metodologia, criar uma metodologia que faça com que ele entenda como escreve, 
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como vai escrever de forma correta, como vai passar o que pensa para o papel[...]  

você vai corrigir; mas não vai falar que está errado, “ta errado”; a avaliação é 

importantíssima, vai ter que falar como é a forma correta [...] o adulto adora 

copiar do quadro e o aluno novo que está vindo pra EJA está cheio de vícios do 

fundamental I, é aquele aluno que não se comporta; que conversa, dá risada, 

brinca na escola e quando você perde tempo chamando a atenção desse jovem o 

adulto não gosta, ele fala desse jeito “eu vou embora”[...] estamos enfrentando um 

problema sério no universo de São Sebastião e creio que é o universo de todas, 

mas é o que acontece com os meus alunos, o adulto e o idoso não tem paciência 

de lidar com o jovem [...] e o jovem brinca com  O adulto, entra em choque [..] e 

o adulto vai embora, o jovem não vai embora, ele vai ficar aí, se não passar esse 

ano não importa, o ano que vem ele volta , ás vezes encara a escola como um 

lugar de passeio que vem para socializar [...] os meus alunos que passaram para o 

segmento II são muito diferentes dos outros[...] os professores falam que são 

freqüentes, mais interessados, mais “lentos” porque leram e aprenderam a 

escrever adultos [...] Muitos professores que não tem formação [...] chega na sala 

da EJA e vai dar o conteúdo todo ao mesmo tempo [...] ele não tem essa 

velocidade, demora um pouco mais[...] (ENTREVISTA COM O PROFESSOR 

01). 

 

 Foi enfatizado pelo professor 01 as dificuldades de se trabalhar com a turma 

multisseriada: 

[...] tem que dividir o quadro [...] se no primeiro período trabalha com o módulo II 

e III [...] eu trago algumas atividades para o meu público do I ficar fazendo, um 

caça palavras, uma pintura com letras, trabalho com sílabas, [...] como eu faço a 

alfabetização deles, eu faço com as palavras geradoras, assim que é o método 

mais fácil pra eles aprenderem ler e escrever [...] o tempo é curtíssimo, você às 

vezes não termina o conteúdo; com a explicação que eu dei para esse conteúdo 

novo para o II e III eu já passo uma atividade e depois eu trabalho com o I [...] o 

segundo período é muito pouco, uma coisa que eu poderia trabalhar em seis 

meses levo um ano, porque meu tempo é todo dividido [...] eu acho assim, que eu 

poderia ficar com o público II e III e trabalhar perfeitamente, eu daria conta; mas 

o I, II, e III é difícil para o professor por mais que queira fazer de uma forma meio 

metódica, por mais que a sala tenha poucos alunos, a alfabetização exige de você 

um tempo integral, não pode dividir alfabetização com outros [...] principalmente 

o adulto, ele já tem um conhecimento [...] você vai introduzir, faz a coisa nova, 

você interrompe, [...] ele também já está pegando, está aprendendo uma coisa bem 

adiantada e ele vai aprender depois, vai ser repetitivo e você tem que dar conteúdo 

[...] você não vai fazer uma coisa diferenciada, de forma mais lúdica, porque o 

adulto não quer, vai achar que você não está ensinando, outra dificuldade [...] a 

escola tem livros didáticos, mas [...] o que foi fornecido não atende as 

necessidades do aluno daqui, você pega um livro didático, o livro II da EJA, você 

vê que tem textos enormes sobre as regiões, que fala sobre o mar, não tem nada 

sobre o campo; não está contextualizando ali, você está ensinando uma coisa que 

ele não vai aprender, ele não tem interesse [...] o livro didático bate muito na 

questão da identidade [...] e ele sabe quando você alfabetiza você trabalha com a 

identidade, ali é importantíssimo pra ele, Aí você trabalha com  os documentos, 

carteira de trabalho, você trabalha aquilo tudo. O II e o III já não quer mais, ele 

quer coisa nova (ENTREVISTA COM O PROFESSOR 01). 

 

 Segundo Gadotti (2011), os educadores devem respeitar as condições culturais do 

jovem e adulto analfabeto, fazer diagnóstico histórico-econômico do grupo ou comunidade 

que irão trabalhar e estabelecer a comunicação entre saber técnico (erudito) e saber popular.  

Pires (2012, p.108-109) acrescenta “a escola ganha uma nova dimensão, um novo sentido 



93 

 

para atender crianças, jovens e adultos do campo e no campo. Apresenta-se um novo debate 

formativo, sobre a formação de professores (as), sobre o aprendizado que deve ser realizado” 

 O professor 01 fala sobre continuidade e evasão na EJA: 

[...] Os adultos que estão saindo para o Segmento II querem dar continuidade, os 

jovens não. Os do ano passado continuam [...] eles tem um objetivo, o trabalho de 

base que foi feito por mim está dando resultado [...] e eu estou fazendo com 

minha turma, agora minha turma desse ano está sendo prejudicada, O ano passado 

eu não peguei essa divisão, era uma turma mais compacta [...] eu me sinto um 

pouco frustrada esse ano, porque eu tive essa dificuldade que foi  dividir o quadro 

eles tinham que me dá esses alunos numa sala e trazer um outro professor para 

ficar com os outros alunos, não teria tanta evasão como foi esse ano [...] ficar o II 

e III numa sala e o I em outra [...] quatro alunos que matricularam e não vieram 

[...] agora houve  mudança de cidade, uma aluna conseguiu emprego de carteira 

assinada e ficou impossibilitada por causa do horário, porque é da Estiva [...] e 

outra que desde 2012 não consegue alfabetizar[...] a evasão por causa de 

dificuldade não é tão grande assim  [...] mas houve uma dificuldade por causa da 

incompatibilidade de idade [...] os jovens saíram porque não quiseram, uns 

freqüentaram até o mês de março [...] mas existe esse desinteresse do jovem [...]  

a EJA está muito diferente e muito difícil de lidar (ENTREVISTA COM O 

PROFESSOR 01). 

 

 A politização do ato pedagógico tem relação com a recuperação da funcionalidade do 

saber escolar, ou seja, a recaptura da instrumentalização do que é desenvolvido na sala de 

aula para o projeto de vida do aluno. A perda desta funcionalidade provoca evasão, 

repetência, desinteresse, apatia do alunado, principalmente entre jovens e adultos que trazem 

para as relações pedagógicas experiências, vivencias e saberes; sem falar da incorporação de 

conteúdos e habilidades que servem apenas para responder avaliações propostas (ROMÃO, 

2011). 

 Com relação às mudanças para Educação de jovens e adultos do campo o Professor 

02 disse: 

Que campo a gente está falando, quais são as perspectivas; eu não posso falar de 

mudanças sem estabelecer um diálogo com meu público à gente não pode 

generalizar, existem vários campos; o pessoal do campo de São Sebastião é diferente 

de outra comunidade rural; mas se a comunidade é rural é do campo a gente precisa 

tentar estabelecer que tipo de relação vai querer; se ele quer ficar no campo, a gente 

também não pode ter a idéia idealizada de campo , a  gente tem que estabelecer um 

diálogo se esse público quer  se estabelecer, quer ficar no campo; me parece que 

uma discussão boa que poderia fazer principalmente com professores e com os 

alunos do campo é a questão de saberes técnicos [...] Uma questão técnica da 

agricultura, o estabelecimento de questões da agricultura familiar,  mas desde que 

eles queiram ficar no campo [...] Os jovens de São Sebastião [...] são jovens que 

moram no campo e tem uma perspectiva urbana, trabalham durante o dia na cidade e 

voltam para zona rural deles, mas a perspectiva, o olhar, o modo de vida, o modo 

cultural é urbano eu não posso está discutindo uma perspectiva de um curso de 

agricultura familiar com um jovem desse [...] estabelecer diálogos com a juventude, 

com os professores e desenvolver políticas públicas curriculares [...] técnicas 

agrícolas, cursos técnicos, pode ter uma mudança curricular junto com cursos da 

Educação Básica, junto com saberes [...] mas precisa ter uma reforma política da 

EJA (ENTREVISTA COM O PROFESSOR 02). 
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 Conforme Pires (2012) a escola pública é parte integrante da Educação do Campo, 

desafiando-a na forma como é organizada historicamente, com relação ao ritual homogêneo e 

fragmentado da organização do trabalho pedagógico e emerge a necessidade de construção de 

novas experiências de gestão e trabalho pedagógico. A Educação do Campo deve contemplar 

experiências escolares e não escolares que possam potencializá-la na busca pela 

transformação social e oposição à conservação.  

 Para Leite (2002) as relações sócio-culturais explícitas e não-explícitas nas 

comunidades rurais e núcleos urbanizados com características específicas como aldeias, vilas, 

povoados, entre outros; possuem ou denotam valores como variáveis na vida social. Os 

valores vão além das atividades do dia-a-dia e das relações de cada um e não devem ficar 

separados das análises ou considerações sobre a vida, produção e trabalho no meio rural. 

 O Professor 01 afirma que o aluno da EJA: 

Ele não quer saber só sobre trabalho agrícola, “ele não quer saber”, ele vem pra 

escola pra aprender o ensino sistematizado, quer saber como ele vai fazer um texto 

ele quer ler revistas, livros; ele não quer pegar os livros de produção agrícola, 

livros só sobre histórias do campo, por isso que digo que são Sebastião é 

urbanizado (ENTREVISTA COM O PROFESSOR 01). 

 

 Nas palavras de Fernandes, Cerioli e Caldart (2011), não basta ter escolas no campo, 

mas ajudar na construção de escolas do campo, que tenham um projeto político- pedagógico 

vinculado as causas, desafios, sonhos, história e a cultura do povo trabalhador do campo. 

 Ainda segundo professor 01, o Distrito de São Sebastião: 

 
[...] eu acho um pouco diferente, mesmo que São Sebastião seja urbano, é um 

distrito muito urbano [...] mas tem algumas características que são do campo, os 

alunos moram distante de Conquista [...] isso me fez ter um olhar diferenciado pra 

esses estudantes, principalmente da EJA, não os jovens; mas os adultos, eles 

pensam diferente, tem uma ligação maior com o lugar deles e um perfil um pouco 

diferente [...] (ENTREVISTA COM O PROFESSOR 01). 

 

 Segundo Fernandes, Cerioli e Caldart (2011) é imprescindível uma proposta de 

educação básica que assuma de fato a identidade do meio rural não só com uma forma 

cultural diferenciada, mas como ajuda no contexto específico de um novo projeto de 

desenvolvimento do campo, tanto em relação as políticas públicas como aos princípios, 

concepções e métodos pedagógicos.  

 O Professor 01 enfatiza que não observa a necessidade de tantas mudanças na EJA do 

Campo, mas de alternativa para a mistura do jovem com o adulto, porque o adulto do campo 

acaba saindo, pois o adulto vem para escola com o objetivo de aprender e quando o jovem 

dificulta esse aprendizado acaba evadindo, disse que não sabe como fazer com esse jovem, 

se seria necessário fazer um trabalho de conscientização. Para Fernandes, Cerioli e Caldart 
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(2011), é necessário pensar como fazer da escola um lugar no qual crianças, jovens, adultas e 

idosas possam encontrar-se com sua história; a história da comunidade, da região, do país, da 

humanidade, estabelecendo laços entre presente e passado educando-os como projetistas do 

futuro. 

 Quanto ao AC o professor 02, disse: 

[...] Na realidade a gente tem um déficit de ACs [...] Na época que eu fazia tinha 

dois ACs por mês, um na escola e um na SMED; mas mesmo assim o município 

hoje não cumpre a lei do piso, uma discussão hoje com os professores é o 

cumprimento da lei do piso para ampliar a jornada de planejamento do professor [...] 

Os ACs são com a coordenadora da escola [...] depende da dinâmica do dia a dia da 

escola, geralmente é discussão da realidade da turma, ou alguns estudos. Quando é 

na SMED tem alguma palestra, planejamento, alguma oficina; depende da dinâmica 

de como o pessoal da SMED trabalha (ENTREVISTA COM O PROFESSOR 02). 

 

 O professor 02 acrescentou que quando estava trabalhando na EJA tinha um monitor 

do Projeto Escola Mais que ficava na turma, enquanto participava das ACs. Destacou ainda 

que outra questão que a prefeitura não cumpre é a do inicio das Acs desde quando inicia-se às 

aulas, pois os monitores são contratados e geralmente não são contratados até fevereiro; assim 

as ACs começam muitas vezes em março, ficando até um mês ou mais sem AC. Disse que o 

monitor geralmente faz um trabalho ligado a arte, a Educação Física.  

 Entretanto, segundo o professor 01 no ano de 2016 não teve uma pessoa para ficar na 

sala durante as ACs, igual teve para o Fundamental I, os alunos da EJA Segmento I; ficavam 

sem aula.  Mas, que as ACs foram boas, que iniciaram em abril e aconteceram até mais de um 

encontro no mês. Conforme o docente as ACs foram voltados para a formação do professor 

do Segmento I da EJA;  porque a maioria dos professores não tinha uma formação 

continuada. Disse que nesse ano a Secretaria Municipal de Educação (SMED) se empenhando 

muito em questões voltadas a formação dos professores da EJA, trazendo um conhecimento 

mais profundo. Falou que as ACs da zona rural e urbana estavam sendo realizadas 

conjuntamente, mas também porque não existe formação para o professor da EJA do campo e 

da cidade. 

 Para o professor 02, não há nenhum material específico para trabalhar com a EJA do 

Campo porque na realidade a EJA já é negligenciada. Disse que no último ano que trabalhou 

foram disponibilizados livros específicos para EJA e que seria uma questão complicada fazer 

um material específico para EJA do campo e da cidade sem estar dialogando, ademais, tem à 

questão curricular; os gastos e com relação à questão pública se realmente compensaria. 

 No estudo ficou evidenciado que a EJA do campo precisa atender as especificidades 

dos sujeitos utilizando material adequado, pois é necessária a afirmação do sentido de 

pertença do sujeito com o espaço em que vive, assim como do reconhecimento das diferentes 
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formas de trabalho e valorização cultural para que se avance na garantia do “direito” a 

educação para os povos do campo, bem como para redução da evasão e efetivação do 

processo de inclusão social. 

 

5.3 ALUNOS ENTREVISTADOS DA EJA SEGMENTO I (2010 ATÉ 2016) 

 

 Na pesquisa foram entrevistados 09 (nove) alunos evadidos, destes 05 (cinco) são 

homens e 04 (quatro) mulheres. Destes 04 (quatro) moram na Estiva, 03 (três) na sede do 

distrito e 02 (dois) na Malvina. Com relação aos evadidos entrevistados 04 (quatro) são 

solteiros, 03 (três) possui união estável e 01(um) é casado. A maioria 06 (seis) estudava no 

módulo III e 03 (três) no módulo I. Verifica-se que 06 (seis) possuem filhos e 03 (três) não 

tem filhos. Dos que possuem filhos, dois tem 02 (dois) filhos, dois possuem 03 (três), um tem 

04 (quatro) e um possui 08 (oito) filhos. Já com relação aos permanentes foram entrevistados 

07 (sete) alunos, destes 04 (quatro) mulheres e 03 (três) homens. Sendo que, 04 (quatro) 

moram na sede e 03(três) na Malvina. Além de que, 03 (três) são casados, 02 (dois) solteiros, 

01 (um) com união estável e 01 (uma) é viúva. Observou-se que 04(quatro) permanentes 

possuem filhos e 03 (três) não. Sendo que um possui 03 (três), um tem 04 (quatro) filhos e 

dois alunos possuem 02 (dois) filhos.  Constatou-se que, 06 (seis) permanentes estão no 

Segmento II da EJA e 01 (um) no módulo I da EJA Segmento I.  

 No que se refere à renda familiar mensal, dos nove evadidos, 08 (oito) disseram que a 

renda é de até um salário mínimo e apenas 01 (um) com mais de um salário mínimo. A renda 

mensal da família dos permanentes ficou também no mesmo patamar, pois 05 (cinco) falaram 

ter até um salário mínimo, 01 (um) dois salários mínimos e 01 (um) mais de dois salários 

mínimos. 

 

5.3.1 Relatos dos alunos evadidos 

 Para manter a identidade dos alunos evadidos entrevistados em sigilo, foram usadas 

letras do alfabeto de A a I para identificá-los. 

 Com relação a quando começaram estudar e o que foi marcante nas escolas em que 

estudaram a aluna A disse que iniciou os estudos, já adulta, porque teve que trabalhar e 

acrescenta: 

[...] tinha 35 a 36 anos, nunca tinha estudado [...] Só estudei em São Sebastião. Foi 

muito bom o tempo que passei lá na escola [...] eu não sei assim conversar com as 

pessoas, por exemplo, nois tava uma galerinha assim, eu não tinha assim como eu 

conversar sabe, se abrir com você um pouquinho ou com outra pessoa [...] eu ficava 
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ali queta no meu canto, parada lá, se você viesse e conversasse comigo tudo bem, se 

não conversasse eu saia lá da sala normal eu não conversa com as pessoas também 

não; foi bom porque eu fui pegando intimidade com as pessoas, fui conhecendo as 

pessoas e me colocou mais pra cima porque eu era difícil de pegar amizade com as 

pessoas, aí foi bom (ENTREVISTA COM A ALUNA A). 

 

 A aluna B também iniciou os estudos, adulta, porque teve que trabalhar quando 

criança e disse: 

[...] Eu vim começar a estudar depois de velha com a casa cheia de filho [...] Estudei 

na Estiva uns 8 meses depois eu parei porque a barriga cresceu, todo ano era um 

filho, eu tive que desisti da escola[...] era turma de gente velho, mesmo [...] depois a 

escola aqui parou eu resolvi estudar no Bastião, depois eu tive que desisti também, 

porque ficava pesado demais pra mim (ENTREVISTA COM A ALUNA B). 

 

 Quando questionada sobre o que mais marcou nas escolas que estudou, falou: 

[...] foi eu tá numa sala de aula, porque eu nunca tinha ido numa sala de aula, foi eu 

fazer amizade, principalmente lá no Bastião que eu não conhecia ninguém [...] 

quando eu chego lá eu sou abraçada, eu sou querida [...] eu pude pelo menos sentar 

lá pra poder olhar pra aquele quadro com aquelas letras, que eu não conhecia nada 

mesmo (ENTREVISTA COM A ALUNA B). 

 

 Outra aluna fala da vontade que tinha de estudar quando criança, mas que foi 

impossibilitada: 

 [...] eu não tive oportunidade porque eu não tive pai e minha mãe não podia me dar 

às coisas, então entre estudar e trabalhar eu decidi trabalhar, porque pra você estudar 

e não ter quem te dar as coisas[...] hô bem uma coisa ou outra [...] eu gostava demais 

de estudar [...] de aprender [...] só que naquele tempo eu não tive oportunidade, não 

tive a chance (ENTREVISTA COM A ALUNA C). 

 

 Conforme Queiroz (2011, p. 117) “Particularmente no que diz respeito aos desafios ao 

acesso e permanência escolar, decorrentes muitas vezes, da antecipação de responsabilidades 

da vida adulta (trabalho, casamento, gravidez)”. 

 A questão de gênero também vai sendo afirmada na pesquisa, fica bem definida nas 

falas dos sujeitos a diferença da educação de homens e mulheres e a penalização da mulher 

em relação à educação, ou pelo fato do pai não deixar estudar ou porque precisa cuidar dos 

filhos, sobrinhos, entre outros. A pesar de não ser o foco da pesquisa é uma questão bastante 

pertinente que poderá ser foco do estudo futuro. 

 A aluna D disse que iniciou os estudos quando era criança e que já estudou em várias 

escolas, mas não aprendeu a ler e foi marcante quando aprendeu escrever o nome e se lembra 

que os professores a tratavam muito bem. Os alunos E e F iniciaram os estudos quando 

criança, com idade de 07 anos e disseram que os professores foram marcantes. O aluno G 

iniciou com dez anos, em Cachoeira das Araras e fala que não aprendeu por falta de vontade, 
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saia e não ia para escola e que hoje se arrepende. O aluno H também iniciou com dez anos e 

falou que nada marcou nas escolas que estudou. Apenas o aluno I que começou a estudar com 

cinco anos e uma coisa boa era a vontade de estudar e aprender. De maneira geral, os alunos 

evadidos gostaram de algum professor e não tinham nada a falar dos demais. 

 Quando questionados sobre onde e com quem moravam na infância, bem como o que 

gostavam de fazer, disseram: 

[...] Eu tinha meu pai, a minha mãe eu morava depois da Santa Marta na Fazenda 

São Bernardo todo mundo foi nascido e criado lá, depois deu já de idade que eu vim 

morar aqui [...] Pai nunca deixou nois ter vaidade, pai não colocou  nois na escola, o 

nosso trabalho era de casa pra roça; nois não tinha brincadeira, por isso que nois 

somos cinco ou seis irmãos nois nenhum sabe ler e nem escrever [...] 

(ENTREVISTA COM A ALUNA D). 

 

 Outra aluna era babá na infância e não fala em brincadeiras: 

Eu morava em Conquista com minha irmã mais velha, eu gostava de tomar conta 

dos meus sobrinhos, eu criei dez sobrinhos; por isso que eu não pude ir pra escola, a 

minha irmã ela ganhava os filhos e eu que ia criar [...] eu me sinto mãe deles 

também [...] eu que tinha que tomar conta deles (ENTREVISTA COM A ALUNA 

B). 

  

 Apesar de gostar de brincar na infância a aluna D, destaca: “minha infância era muito 

sofrida, sabe, eu fiquei um tempo com minha irmã depois eu fui pra outro lugar, aí [...] 

gostava de malinar6, de brincar de esconde-esconde, macaquinho no chão”. A aluna C 

enfatizou: “fui daquelas meninas de pouca infância, eu quase não brincava, ficava mais na 

minha; por eu ser filha de mãe solteira, não ter pai [...] aquela criança recanteada, no canto; eu 

ficava sempre na minha [...] me comportava como uma mocinha [...]”. 

 Os demais alunos falaram que gostavam de brincar na infância, 02 (dois) disseram que 

moravam com a mãe e irmãos, 01 (um) com avôs, pais e irmãos; 01 (um) com a tia e irmãos e 

01 (um) com pais e irmãos. 

 Com relação ao que mais gostavam de fazer na escola e sobre o que gostavam de 

estudar falaram: 

[...] eu achava bom em termo de ter aula [...] eu ficava meio chateada [...] quando 

não tinha aula [...] meu negócio mais é na sala e na hora do recreio vinha cá e 

pegava minha merenda [...] e bater papo com as colegas também. Eu gostava mais 

assim quando eles passavam para completar frases, tentar ler alguma coisa; aí eu já 

ficava com vontade de fazer, mais outras coisas não (ENTREVISTA COM A 

ALUNA A). 

.   

 A aluna B enfatizou: “o que mais gostava de fazer na escola era meu nome, e até hoje 

eu não consegui aprender ainda [...] um dia eu aprendo pra trocar minha identidade, porque lá 

                                                 
6 Palavra muito usada pelos Nordestinos que significa cometer travessuras, traquinagens. 
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na minha identidade tá os dedão [...] Gostava de fazer contas”. A aluna D disse que: “Na 

escola eu gostava muito de escrever [...] eu chegava na escola tinha vez que a professora 

ficava falando demais [...] eu ficava chateada a gente saí de tão longe  pra estudar e a 

professora fica conversando na sala de aula, eu gosto muito de escrever”. 

 O aluno E falou que gostava de ler e escrever na escola e principalmente de 

Matemática. Os alunos, F e I, também gostavam de Matemática. Já o aluno G de fazer 

atividades e o aluno H das atividades que eram passadas para casa. A aluna C gostava de 

histórias infantis, como: “Branca de Neve”. 

 Quando questionados sobre com quem moram atualmente, responderam: 

Hoje eu moro com meus quatro filhos. Eu comecei trabalhar desde criança, nosso 

negócio era enxada mesmo, pegar no batente [...] nois não teve infância não [...] hoje 

eu falo pros meus meninos pra eles estudar, brincar com as outras pessoas, não 

quero assim muito envolvimento [...] conversar direitinho com as pessoas, trata bem 

as pessoas porque nois não teve infância nenhuma e o bom que eu posso dá pra 

vocês é só a escola e o que tiver dento de casa se for a ponto de comer a gente come 

hoje, a manhã já não come [...] (ENTREVISTA COM A ALUNA A). 

  

 O direito à infância e a escolarização foram retirados de muitos, no tempo em que 

foram submetidos à exploração e à exclusão. Sendo a infância tratada sob uma concepção 

natural e irrefletida, condutora de uma prática educativa que não leva ao efetivo 

desenvolvimento dos sujeitos, no sentido do direcionamento para aprendizagem dos conceitos 

historicamente conhecidos e entendimento de que são seres situados na compreensão da 

realidade (SENA, 2016). 

 As alunas, B e D, moram com esposo e filhos. Já o aluno E, com os pais, esposa e 

filhos. O aluno F com a mãe e irmãos, o I com pais e irmãos. Já o aluno G mora com esposa e 

filhos. A aluna C com o irmão e um filho e o aluno H com duas irmãs. 

 Com relação a quando os alunos evadidos começaram a trabalhar, assim como o 

primeiro trabalho e o atual e em que gostariam de trabalhar, disseram: 

 O nosso primeiro trabalho foi o cabo da enxada, pai colocava nois de manhã cedo 

pra ir plantar feijão, maniva [...] fazer farinha, nossa vida era difícil. Quando eu 

acho, eu trabalho, porque às vezes aparece um dia ali [...] eu faço um monte de coisa 

[...] ontem mesmo eu peguei na enxada, hoje mesmo eu não guentei, não fui [...] 

chamou pra gente plantar capim quando chegou lá mandou abrir cova pra plantar 

anapiê, trabalhei ontem apulso, não guentei hoje não. Eu gosto de costura, pintura, 

eu adoro [...] eu quero aprender costurar [...] volta e meia eu compro uns panos [...] 

nois borra os pano, eu falo assim os que ficar mais feio é meu, os que ficar mais 

bonitinho é pra mim vender (ENTREVISTA COM A ALUNA A). 

 

 A aluna B também começou a trabalhar quando criança enfatizou que: 

[...] eu comecei trabalhar, eu acho, com a idade de 8 anos pra puder  me se manter 

porque eu fui criada sem pai e sem mãe, eu tive que ir pra casa dos outro, tomar 

conta de filho dos outros, ser babá [...] quando eu completei uns 11 anos aí eu fui pra 
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faxina de casa dos outros, pra poder sobreviver [...] e a minha mãe vivia sempre 

trabalhando pros outros, aí não dava pra ela ficar dividir o que ela ganhava comigo 

[...] a vida foi sofrida [...] Agora não trabalho mais [...] tem meu companheiro pra 

me dá as coisas e tenho essa casa pra poder da contar e tenho seis filhos pra poder 

tomar conta [...] já trabalhei em lanchonete, restaurante; eu só não tenho leitura, 

mais trabalhei em muitos cantos [...] queria trabalhar no restaurante de novo 

(ENTREVISTA COM A ALUNA B). 

 

 O aluno E disse: “[...]. Eu comecei trabalhar eu já tinha meus oito anos de idade, meu 

primeiro trabalho, foi trabalhar na roça. Eu trabalho numa empresa aqui na Lagoa das Flores 

[...] Eu gostaria de trabalhar era em construção civil. Já o aluno F falou que começou a 

trabalhar: “Aos quatorze anos, trabalhando ne roça mesmo, trabalho hoje no posto. Pra 

escolher, queria ser mecânico”. 

 O aluno G também começou a trabalhar aos 17 anos, em trabalho braçal na roça e em 

fazendas. Atualmente trabalha com machado, foice e gostaria de trabalhar com motosserra. A 

aluna D falou: “[...] eu trabalho assim dentro de casa [...] e também quando tem café [...]. Eu 

gostaria de trabalhar em restaurante se pudesse, meu sonho é montar um restaurantinho pra 

mim”. Já o aluno I começou a trabalhar com 15 anos, como ajudante de pedreiro e atualmente 

não está trabalhando, gostaria de trabalhar como ajudante de eletricista. 

 A aluna C fala inicialmente sobre quando começou trabalhar, depois fica emocionada 

ao se lembrar dos seus sonhos: 

Comecei trabalhar nova, com doze anos [...] No Miro Cairo como empregada 

doméstica [...] Atualmente não estou trabalhando [...] pelo estudo que tenho [...] só 

serviços gerais [...] eu já tive tanto sonho na minha vida, eu acho que tá longe [...] 

sonhava muito de ser policial, mas hoje parei de sonhar (ENTREVISTA COM A 

ALUNA C). 

 

 Um dos alunos entrevistados disse que nunca trabalhou, não está trabalhando e não 

tem vontade de trabalhar com nada. O discente não demonstra perspectivas futuras e nem 

interesse pelo trabalho. 

 Quando questionados sobre a Escola Euclides da Cunha, disseram: 

[...] As salas são muito boa, os banheiros são muito bom também; quem saber zelar 

daqueles banheiro, é banheiro pra toda vida; o pátio também é muito bom. Os livros 

eram bons, eu só não gostava quando me dava muitos  livros pra eu recortar e colar 

no caderno; eu não gosto do meu caderno todo colado, não, era uma bronca que eu 

tinha. Não tenho o que falar da merenda [...] Eu não gosto de reclamar não, tem hora 

que a gente caça pelo menos aquela ali e não acha [...] a respeito do transporte é 

bom, mas a bagunça é os alunos, que eles não sabe cuidar do próprio carro que eles 

anda [...] ele traz os alunos quando chega aqui e vai levar os outras turmas as cadeira 

está tudo suja[...] chupa uma bala, não tem limite, joga o papel no chão [...] tem 

menino que vem deitado em cima do sofá, coloca o pé na cadeira [...] coloca os 

cadernos na cadeira que é de sentar e fica em pé [...] eu acho errado isso [...] Eu não 

tenho o que falar dos professores, não (ENTREVISTA COM A ALUNA A). 

 

 Ainda sobre a aula no colégio, falou: 
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Eu gostava, mas assim logo no começo eu estava me sentindo mal [...] eu falei eu 

não tô gostando de tua aula [...] eu sou sincera, se eu gostei bem; se eu não gostei eu 

vou falar mesmo [...] Aquele quadro ali é grande [...] o professor dava aula pra 

quarta série[...] e dividia o quadro no meio [...] a parte pra lá era nossa e nois ta 

escrevendo uma coisa que nois não sabe é o que [...] eu quero escrever uma coisa 

que eu estou entendendo, aí ela falou: a partir de hoje eu vou ensinar vocês de outro 

jeito [...] depois  veio de lá pra cá, dividiu, deixou a parte nossa e a parte da 4ª série. 

Os da 4ª já sabia tudo e nois não sabe de nada, tem aluno que não sabia fazer nada, 

nem o nome direito, e botando nois pra desenhar, o caderno meu mesmo todo com 

umas letrona bonita, mais é o que eu tava fazendo? [...] Tô copiando uma coisa que 

eu não sei [...] Depois ela falou: a gente aprende ler e escrever é com a família do A, 

aí eu falei: agora, melhorou; depois pegou e começou a fazer, aí foi bom; mais 

depois eu peguei e sai [...] mais pros outro também foi bom, porque depois que eu 

falei alguém também chegou e falou [...] mas também eles tava esperando era um 

empurrãozinho de alguém (ENTREVISTA COM A ALUNA A). 

 

 A aluna B, disse: 

[...] A sala é boa, os banheiros também é tudo organizado, é tudo limpinho [...] 

aquele pátio é bom demais pra gente sentar e conversar no calor [...] eu adoro os 

livros, eu só não sei ler [...] eu adorava a merenda [...] o transporte ne uma parte era 

bom agora ne noutra não era, não; era um zoadão, a turma gritava demais, era um 

fuzuê [...] eu  tinha que chamar a turma atenção, pra respeitar  um tiquinho [...] era 

uma bagunça só [...] os professor são todos ótimos [...] as aulas melhor ainda, os 

professor são pacientes, educados [...] (ENTREVISTA COM A ALUNA B). 

 

 

 Ainda com relação a Euclides da Cunha a aluna D falou: 

A sala de aula era muito boa, era muito divertida; tinha uns meninos que atrapalhava 

assim, mas a gente aprendia alguma coisa [...] Os banheiros também era bom, só o 

banheiro dos meninos que era pouco bagunçado, agora o nosso era mais tranqüilo.  

O pátio também é bom, é muito espaçoso [...] A professora pegava o livro e lia pra 

gente e eu não botava muito na cabeça, não; mais eu queria mesmo, era eu pegar o 

livro e ler [...] O transporte é um pouco complicado, os meninos de noite faz muito 

barulho [...] não respeitava as pessoas mais velhas que tinha dentro do ônibus; era 

muita bagunça esse ônibus aqui da Estiva [...] Os professores são ótimos [...] As aula 

também era boa [...] eu gostava de ir pra lá estudar [...] tinha vontade mais de ir pra 

lá estudar, era um pouquinho mais longe (ENTREVISTA COM A ALUNA D). 

 

 A aluna C se lembrou desde a última reforma do colégio e acrescentou: 

A sala de aula melhorou bastante, teve um ano que eu estudei [...] não tinha feito a 

reforma [...] o colégio já foi muito bagunçado [...] esse ano achei tranqüilo [...] As 

coisas melhorou bastante [...] eu não tenho o que de falar de ruim da escola, eu tenho 

que falar de bom [...] tinha um dia da semana que levava a gente para biblioteca e a 

gente escolhia o livro que queria [...] eu trazia pra casa ficava dois dias, três dias e 

devolvia. Minhas professoras eu gostei [...] Eu gostava das aulas, só tinha uma 

negócio que eu não gostava na escola [...] porque eu gosto de ir pra sala de aula pra 

estudar e tinha hora que eles colocava muita palestra, coisas que não tinha nada a ver 

[...] naquele tempo eu trabalhava chegava do trabalho cansada pra gente ir estudar e 

a gente era obrigada assistir [...] palestra sobre o que a gente já sabe [...] não era só 

eu que reclamava todas as mães de família que trabalhava e ia estudar [...] se fosse 

uma vez no mês, uma vez daqui quinze dias;  mais era  toda semana, tinha vez que 

era dois, três dias na semana ; eu acho isso errado. É a mesma coisa a gente sair pra 

estudar e chega lá à gente têm que assistir filme, eles fala assim: esse filme aqui vai 

fazer parte da matéria e no fim a gente assistia e não fazia parte de matéria nenhuma 

[...] se a gente vai é pra estudar é pra aprender [...] gosto de tudo ali [...] só era essas 

coisas que eu não gostava muito é tanto que eu saí da escola mais por causa disso 
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[...] já cheguei ir duas semanas na escola e nem chegar abrir o caderno, ficar 

assistindo palestra lá; sendo a gente sai pra escrever, aprender [...] o que eu não 

gosto na escola é isso esse negócio de palestra, esse negócio de filme; eu acho de 

devia cortar mais isso lá (ENTREVISTA COM A ALUNA C).  

 

 Os nove evadidos entrevistados falaram que gostavam das salas, banheiros, pátio, 

livros. Dos 04 (quatro) alunos entrevistados que usavam transporte escolar, 03 (três) disseram 

que tinha muita bagunça no transporte, apenas (01) um não falou nada a respeito. Levando-se 

em consideração os nove entrevistados, somente dois alunos evadidos disseram que achavam 

uns professores bons e outros não. 

 Com relação ao que gostavam no colégio e o precisa melhorar, acrescentaram que: 

[...] Tem que ter um alguém que corrige aqueles meninos direito, de noite, porque é 

muita “malandragem” [...] ou então arrumasse pelo menos [...] um segurança de 

verdade, um policial pra colocar ali pra eles ver que tem alguém de responsabilidade 

[...] tem os professor, eles não respeita mais o professor, os próprios alunos [...] o 

professor tá vendo ali, mais não pode nem toda hora reclamar, nem pode pegar no pé 

[...] O certo era ter umas policias [...] (ENTREVISTA COM A ALUNA A). 

 

 O aluno E falou: “[...] Eu achava bonito o mural. No colégio precisa melhorar a 

segurança [...] reforçar mais a segurança”. O aluno G também fala da necessidade de melhorar 

a segurança; porque disse que vê falar que os alunos brigam, querem bater nos professores; 

“os da noite são muito bravo, usavam muita porqueira, isso é o que eu vejo falar”. A aluna C 

também disse: 

Eu acho que precisa melhorar, eu acho que é mais segurança [...] pra mim não tem 

nada de errado e ao mesmo tem, muitas drogas, rola muitas drogas porque a gente 

não presencia; mas a gente vê falar, principalmente quem tem um adolescente não 

está estudando a noite, mas vai passar a estudar então se melhorar a segurança na 

escola  até a gente mesmo e o filho da gente pode até voltar a estudar a noite [...] 

(ENTREVISTA COM A ALUNA C). 

 

 Os demais alunos, 05 (cinco) falaram que não precisa mudar nada no colégio, está 

bom. 

 Quanto ao motivo de terem saído da EJA disseram:  

Eu tava adoecendo muito [...] eu tive uma recaída de febre, gripe [...] fiquei um mês 

assim sem ir pra escola [...] quando eu fui pra voltar de novo, não senti bem de novo 

[...] no momento eu não queria sair da escola, mas só sai porque eu tava adoecendo 

direto [...]. Eu ainda fui lá ainda conversei com a professora, falou assim: Se você 

querer vim, você vem, mais você não vai recuperar o tempo perdido, a gente vai 

dando um jeitinho você pelo menos vai treinando [...]   Falou assim ainda, também 

você assiste aula o dia que você querer [...] pra mim ir pra sala e ficar assim lá, eu 

não quis ir também, não (ENTREVISTA COM A ALUNA A). 

 

 A aluna B falou que saiu da escola por causa dos filhos, que só tem uma filha e tinha 

medo de deixá-la só, por causa da violência. O pai tinha responsabilidade, mas nem sempre 

podia ficar na casa porque tinha que ficar na fazenda. Já a aluna D disse: “eu afastei mesmo 
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por causa da igreja, eu sou evangélica estava muito puxado [...] às vezes eu perdia os cultos 

[...] Acho que daquele jeito lá mesmo, é bom”. 

 O aluno E falou que a causa foi o trabalho: “eu saia daqui cedo e só chegava nove 

horas, nove e pouco e não dava tempo eu ir mais pra escola”. O aluno F cita o trabalho e o 

aluno G também, o qual acrescenta que: “O pessoal fala: papagaio velho não se aprende mais 

[...] a gente chegava cansado também [...]”. 

 Nas palavras de Queiroz (2011), a interrupção escolar está relacionada às condições 

concretas da realidade, em que a necessidade de trabalhar passa, muitas vezes a ter 

centralidade na vida dos sujeitos; assim como a escola passa a ter papel secundarizado no 

projeto concreto de vida. 

 Ainda com relação aos motivos que levaram a evasão, a aluna C disse: 

[...] eu saia de dentro casa e ia estudar; chegava lá tinha professora mais a gente não 

chegava nem abrir o caderno ficava assistindo só palestra, quando não era palestra 

era filme e outra [...] sai da casa da gente e deixar um adolescente da gente sozinho 

[...] é melhor ficar na casa da gente olhando os filhos da gente (ENTREVISTA 

COM A ALUNA C). 

 

 Quanto ao motivo de ter saído do colégio o aluno H falou: “pra livrar de 

espancamento, eu fiz uma brincadeira com um rapaz que era de lá, aconteceu aqui e ele 

morava lá e estudava lá” [...]. Já o aluno I disse: “porque não tinha mais futuro, eu falei o que 

vou fazer mais nisso”. 

 Dos nove alunos evadidos entrevistados, 08 (oito) disseram que pretendem voltar a 

estudar e apenas 01(um) que não sabe. 

 Verificou-se que dos nove evadidos entrevistados, (03) começaram trabalhar ainda 

criança, (02) com quatorze anos, (01) com dezessete, (01) com dezoito, (01) adulta e (01) 

nunca trabalhou. Dos oito (05) tiveram como primeiro trabalho, atividades no campo (plantio, 

colheita, etc), (01) como babá, (01) doméstica e (01) como ajudante de pedreiro. Uma das 

principais causas da evasão foi o trabalho (03), (02) para cuidar dos filhos, (01) por causa da 

igreja (culto), (01) disse não ter motivo, (01) por motivo de saúde e (01) disse que era para 

livrar de espancamento. Além dessas causas dois entrevistados deixaram evidente outros 

motivos implícitos. Apenas um dos entrevistados disse que não sabe se voltaria a estudar, os 

demais pretendem retornar a escola. 
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5.3.2 Relatos dos alunos permanentes 

 

 Para identificação dos alunos permanentes foram usadas letras do alfabeto de J a P, a 

fim de que a identidade dos entrevistados fosse mantida em sigilo. 

 Com relação a quando começaram a estudar e o que foi marcante nas escolas, 

disseram: 

Aquele tempo era difícil para estudar porque começava a estudar com sete anos, só 

que eu sai da escola não porque eu queria porque a gente começou trabalhar cedo 

[...] Eu não guentava trabalhar e estudar, eu sai bem nova [...] sai com doze pra onze 

anos, eu lembro que com oito, nove anos meu pai me ensinou catar café [...] a gente 

estudava a tarde, quando era a tarde tinha o cansaço de ir para escola e de manhã a 

gente ia pra roça (ENTREVISTA COM A ALUNA J). 

 

 A aluna J acrescentou que: “Com sete anos eu gostava muito da professora [...] agora 

eu acho importante as coisas que a professora fala, não é só aprender escrever e ler, tem horas 

que a gente aprende coisa boa também pra gente criar os filhos [...]”.  

 A aluna K começou a estudar com 06 anos depois parou para ajudar o pai e a mãe, 

onde morava era longe do colégio e muito perigoso. Disse que o ensino foi o que mais marcou 

porque tem escolas que se aprende mais e outras não. O aluno L iniciou os estudos com sete 

anos, na época morava no São Domingos com seus pais, em casas disponibilizadas para os 

funcionários de uma empresa instalada na localidade. Disse que à distância do colégio o 

marcou, pois tinha dia que vinha para o colégio e outros que não. Usava uma bicicleta como 

transporte porque na época não tinha o transporte escolar, quando começou a ter já estava 

morando na sede em São Sebastião. 

 O aluno M começou a estudar com cinco anos e o que aprendeu foi marcante para ele. 

A aluna N começou os estudos com sete anos e fazer o nome a marcou, porque não sabia. O 

aluno O iniciou os estudos com oito anos e disse que duas professoras do fundamental I foram 

marcantes.  A aluna P começou a estudar com nove anos, ainda acrescentou: “[...] agora 

melhorou bastante, as coisas evoluiu bem mais [...] o ensino, os professores [...]” 

 Verificou-se que os 07 (sete) permanentes entrevistados lembravam com carinho de 

algum professor e que gostaram também dos outros professores. 

 Quando questionados sobre onde e com quem moravam na infância, bem como o que 

gostavam de fazer, disseram:  

“Eu morava com o meu pai e com minha mãe [...] lá na Malvina [...] depois eu casei 

e fui morar em São Paulo, depois de São Paulo eu vim pra cá. Quando criança 

gostava de brincar, de boneca; chá de cozinha, pular corda, anelinho, amarelinha” 

(ENTREVISTA COM A ALUNA J). 
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 O aluno L morava na Infância no Povoado São Domingos, com os pais e irmãos; 

gostava de ficar brincando, descarregando o milho e soja, porque no local em que o pai 

trabalhava chegava muitas carretas carregadas com milho e soja.  

 A aluna K disse que morava com os pais e gostava de brincar na infância de peteca, 

“não tinha boneca e nem tinha como comprar e colocava o sabugo de milho e ficava 

petecando pra cima e pra baixo”.  

 Já o aluno M sempre morou em São Sebastião com a mãe e os irmãos e na infância 

gostava de “malinar”. 

 A aluna N morava com a avó e quando criança gostava de limpar a casa. O aluno O 

sempre morou com avós e quando criança gostava de jogar bola. Já a aluna P sempre morou 

em São Sebastião com os pais e que na infância, estudava, brincava e ajudava nas tarefas de 

casa.  

 Com relação ao que mais gostava de fazer na escola e o que gostavam de estudar. A 

aluna K disse que gostava de brincar na escola, sempre adorou Português e História e não 

gosta de Matemática. Já o aluno L gostava de brincar com os meninos, adora Matemática e 

não gosta de Português. O aluno M gostava de brincar na escola e de Português. A aluna N 

também de brincar e que gosta de estudar tudo, porque não sabe; está aprendendo agora. Já a 

aluna J disse que adora estudar e quando a professora está explicando, gosta de todas as 

matérias e quer aprendê-las; mas que é “fraca”. O aluno O, sempre gostou do intervalo e de 

Português. A aluna P gosta de estudar, fazer as atividades, participar dos projetos e de 

Matemática. 

 Quando questionados sobre com quem moram atualmente, a aluna K disse que mora 

com os filhos e o esposo; o aluno L com a esposa, o aluno M mora com a mãe e os irmãos, a 

aluna N com o marido e filhos, o aluno J com o filho, a nora e a neta, a aluna P com o marido 

e os filhos e O com os avôs, o tio e a mãe. 

 Com relação a quando os alunos permanentes começaram a trabalhar, assim como o 

primeiro trabalho e o atual trabalho e em que gostariam de trabalhar, disseram: 

[...] com oito anos o meu pai já me ensinava eu catar café [...] fui criada na roça de 

café [...] quando não tinha café, na enxada [...] Atualmente não trabalho, sou 

pensionista, não pretendo trabalhar; quero fazer curso, aprender dirigir, tirar a 

carteira de motorista (ENTREVISTA COM A ALUNA J). 

 

 A aluna N começou trabalhar com 08 anos, como doméstica, hoje trabalha em casa de 

família em São Sebastião e Vitória da Conquista e continuaria neste mesmo trabalho.  A aluna 

K iniciou com 07 anos na colheita do feijão e mandioca e que gostaria de trabalhar como 

doméstica. A aluna P também começou trabalhar desde cedo em casa de família, como 
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doméstica e em 2012 fez um curso de cabeleireira e hoje trabalha com isto. Já o aluno L 

começou trabalhar com 14 anos plantando eucalipto, atualmente trabalha como vendedor de 

matérias de construção em São Sebastião e tem vontade de ser caminhoneiro. O aluno M 

nunca trabalhou e gostaria de “mexer com internet”. O aluno O também nunca trabalhou e 

tem vontade de trabalhar como guarda municipal. 

 Quando questionados sobre a Escola Euclides da Cunha, falaram: 

A sala até que é boa, mais os “moleques” são muito bagunceiros [...] a gente sai de 

casa deixa tudo em casa pra ir na escola aprender e chega lá eles ficam com 

bagunça, a gente não aprende quase nada. Bom, os banheiros são limpos a única 

coisa que não tem é papel higiênico a gente tem que levar de casa [...] o certo era ter 

o papel higiênico, mas disse que não tem porque os moleques jogam dentro do vaso; 

então separa porque tem os banheiros dos homens e das mulheres [...] e deixa o das 

mulher lá, vocês usa e cuida ou se não cada um traz o seu como agente faz [...] 

(ENTREVISTA COM A ALUNA K). 

 

 A aluna K ainda acrescentou que o pátio é bom, os livros são organizados e que 

sempre vai à sala de leitura ler um livro. A merenda, as aulas e os professores são bons.  

 O aluno M, disse: “A sala tá boa, os banheiros tá muito bagunçado, fuma no banheiro, 

quebra os balde; fica chutando, bagunçando. O pátio tá bom, organizado, não tem bagunça e 

os livro tá tudo organizado [...]. A merenda é boa, os professores são tudo bons. As aulas 

boas”. Segundo a aluna J: 

Ao mesmo tempo os aluno é bem comportado, mas tem aluno que não é comportado 

depende das professoras que entra, a gente já prestou bem atenção [...] meus colegas 

prestou atenção que tem aluno que não respeita a professora [...] quando tá uma 

professora todo mundo lá na sala quieto e quando entra uma, parece que não gosta 

da aula da professora; tem uns que não faz o trabalho, tem vez que fica bagunçando. 

O banheiro eu não sou muito de freqüentar [...] mas quando eu entro lá acho bem 

organizado, tudo limpo [...] não vejo bagunça lá no pátio, não, os livros também bem 

organizado, tudo limpinho, não tem nada riscado [...] tem um que tem muita coisa 

importante, explicando [...] Eu mesmo gosta muito das aulas dos professores, acho 

muito importante [...] as professoras educadas, respeita o aluno [...] é tanto que é 

difícil eu faltar na escola [...] Eu gosto dos professor, gosto da merenda, as 

merendeiras também ; todos que trabalha lá, bem legal [...] (ENTREVISTA COM A 

ALUNA J). 

 

 Os sete permanentes entrevistados falaram que as salas, o pátio, os livros e a merenda, 

são bons, com relação ao transporte escolar nenhum dos permanentes entrevistados faz o uso 

do mesmo, não dizendo nada a respeito. 

 Com relação ao que gostavam no colégio e o precisa melhorar, disseram que: 

Assim, eu nem sei se a gente pode resolver, eu acho assim só os alunos que faz 

muita bagunça que precisa melhorar bastante, mais da noite. Agora eu acho que 

precisa muita coisa pra os alunos mesmo; dá mais um curso que eles não têm [...] 

Sempre tinha [...] uma salinha de computador eles ia, era tão legal quando tinha, os 

meninos ficava comportado [...] mais pra os adolescentes [...] precisa bastante 

(ENTREVISTA COM A ALUNA J). 
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 A aluna P acrescentou que: 

 
Precisa de quadra [...] um pátio pras crianças pequenas [...] fica correndo muito, 

machuca no sol [...] oficinas que o governo representa em Conquista, os projetos e 

pra gente aqui da zona rural não tem projeto nenhum, igual esse de costureira [...] 

tem sempre em Conquista e pra gente tem que correr atrás e dormir na fila pra ver se 

consegue (ENTREVISTA COM A ALUNA P). 

 

 A aluna K gosta do colégio e do atendimento e que precisa ter mais segurança “tem 

hora que até na escola não estão respeitando mais”. O aluno M falou que gosta da escola na 

hora da aula, só que está precisando melhorar as aulas “tá muito fraca”. O aluno L gosta dos 

alunos, da amizade e acha que não precisa melhorar nada no colégio. A aluna N também acha 

que não precisa de melhoria, gosta de tudo no colégio. Já o aluno O disse que não gosta de 

nada no colégio e que seria bom se tivesse aula de Educação Física para o noturno. 

 Quando questionados se pretendem dar continuidade aos estudos, todos os 07 (sete) 

entrevistados falaram que sim. O aluno L contínua estudando para aumentar a escolaridade e 

tirar a habilitação porque o ano que vem quer trocar de trabalho. A aluna K disse que a 

vontade de terminar os estudos a mantém estudando. Já o aluno M continua estudando porque 

não está trabalhando, que é necessário estudar. A aluna N é para aprender ler e escrever. Já a 

aluna P por causa da profissão que exige e que tem a vontade de terminar os estudos. A aluna 

J gosta e quer aprender e o aluno O também disse que tem vontade de aprender. 

 Dos sete permanentes entrevistados, (04) começaram a trabalhar ainda criança, (01) 

com 14 anos e (02) nunca trabalharam. Com relação ao primeiro trabalho (03) tiveram a 

primeira experiência com trabalho, na colheita e plantio e (02) como doméstica. Todos os 

permanentes pretendem dar continuidade aos estudos. 

 Como mencionado em outro momento, é necessário reafirmar que a educação de 

jovens e adultos é marcada por interesses restritos de uma classe dominante que pleiteia a 

manutenção da hegemonia política e do capital; que elabora políticas educacionais de 

governo, as quais são fragmentárias, descontínuas e que desconsideram a zona rural, indo 

assim na contramão de uma educação que propicie de fato o pleno exercício da cidadania e a 

inclusão. 

 Ficou evidente que a pesquisa possibilitou a ampliação dos conhecimentos à cerca das 

causas da evasão escolar e a da permanência do jovem e do adulto na escola, se fazendo 

pertinente algumas considerações sobre o trabalho (como pode ser observado a seguir) e a 

realização de outros estudos sobre a temática, uma vez que, ainda há muito a se investigar na 

EJA do campo para que se garanta de fato o direito à educação a todos os cidadãos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A EJA evidência um quadro de contradições, pois as legislações dizem garantir o 

direito ao acesso e a permanência do jovem e do adulto na escola (atraem os sujeitos) e ao 

mesmo o tempo expulsa-os da escola, causa evasão. Não há disponibilização de recursos 

financeiros suficientes, as políticas educacionais para EJA se configuram em sua maioria 

como políticas de governo para atender a fins específicos, não têm continuidade, são políticas 

únicas (generalistas) com caráter urbano para atender a zona rural e urbana. A EJA do campo 

acaba não contemplando as necessidades dos povos do campo, além de que, os processos de 

aprendizagem tornam a educação sem sentido e as condições do mundo do trabalho não 

contribuem para permanência dos educandos na escola.  

 As políticas educacionais atendem aos interesses da elite sendo, portanto, mantenedora 

da divisão das classes e das injustiças sociais na sua essência e usa da aparência intitulada 

defesa dos direitos dos cidadãos, como viés para acobertar os reais interesses envolvidos e 

assim manter as desigualdades sociais. 

 No município de Vitória da Conquista não há políticas educacionais para o Segmento I 

e II da EJA do campo, nenhuma formação específica para os professores que trabalham com a 

EJA do campo e nem livros que contemplem essa realidade. 

 Evidenciou-se nas entrevistas com os docentes do Segmento I da EJA no Distrito de 

São Sebastião, que há o desconhecimento da proposta da Educação do Campo pelos 

professores e nas suas falas deixam transparecer que não acreditam na viabilidade de uma 

educação específica para o campo, porque vêem o distrito de São Sebastião como um espaço 

urbanizado. Dessa forma, acontece à transposição do urbano para o rural, não se leva em 

consideração a cultura e os modos de produção do campo. Os professores sentem também a 

necessidade de livros específicos que contemplem a realidade da EJA, já que os livros 

adotados não estão atendendo as especificidades dessa modalidade de ensino. 

 No período de 2013 até 2016 os índices de evasão na Escola Municipal Euclides da 

Cunha foram acima de 50%, com predominância da evasão para os alunos do sexo masculino 

e do módulo III, houve também uma juvenilização da EJA, com um aumento do número de 

alunos na faixa de 15 a 29 anos, principalmente no ano de 2016. Observa-se que é necessária 

uma atenção maior para os alunos do sexo masculino e do módulo III, assim como aos alunos 

com defasagem idade-série. 

 Os alunos evadidos e os permanentes entrevistados são em sua maioria casados, 

recebem até um salário mínimo, possuem filhos e começaram a trabalhar na infância tendo 
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como primeiro trabalho atividades no campo (colheita, plantio, etc.). Os evadidos pretendem 

retornar a escola e os permanentes continuarem os estudos. 

 Os alunos entrevistados evadidos percebem a EJA enquanto possibilidade de ler e 

escrever, já o permanente tem uma visão mais ampliada (vêem a EJA como possibilidade de 

aquisição de outros conhecimentos), pois os permanentes entrevistados em sua maioria, já 

estão alfabetizados e no Segmento II da EJA.  

 Os alunos evadidos citaram algumas causas da evasão, tais como: o trabalho, para 

cuidar dos filhos, motivo de saúde, para participar dos cultos da igreja. Porém, o trabalho foi 

considerado uma das principais causas da evasão, mas existem outras causas a serem 

consideradas. Em uma das entrevistas o professor disse que a turma multisseriada contribui 

para evasão, porque no ano em que a turma foi mais compacta com alunos do módulo II e III 

não houve muita evasão. O que também foi explanado por uma aluna que relatou ser difícil 

estudar com séries diferentes e o professor explicar algo da mesma maneira para os alunos do 

módulo III e do módulo I, já que os do I ainda estão se alfabetizando. 

 Os alunos que são de outras localidades e fazem o uso do transporte escolar, 

especificamente os da localidade Estiva reclamaram da bagunça e sujeira no transporte. Fica 

evidente a necessidade de um responsável pela higienização do veículo e condução dos 

educandos no transporte escolar. 

 O jovem que estuda na EJA também não se sente motivado em estudar, arruma 

qualquer desculpa para sair da escola, o próprio desentendimento com o colega, pois são 

situações em que poderia haver a comunicação com a direção da escola e a resolução do 

problema. 

 Observa-se como possibilidade para redução da evasão, um momento para o professor 

diagnosticar e comunicar a coordenação e direção as ausências dos alunos que não estão 

freqüentando a escola por um período ininterrupto de quinze dias. Assim, para os alunos 

menores de idade poder-se-ia acionar o conselho tutelar, já para os adultos fosse estabelecido 

o contato para saber os motivos das ausências para que fosse viabilizada a possível 

permanência na escola. 

 Diante das dificuldades já mencionadas, outra possibilidade para permanência dos 

alunos na EJA seria o recebimento de uma bolsa auxílio pelos estudantes, como já acontecem 

em Programas como o ProJovem Campo- Saberes da Terra, pois a maioria dos sujeitos da 

EJA são oriundos de classes menos favorecidas economicamente. 

 Os alunos permanentes relataram que continuam estudando para aumentar a 

escolaridade, mudar de trabalho, por achar necessário estudar para ingressar no mercado de 
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trabalho, para aprender ler e escrever, por causa da profissão, vontade de terminar os estudos 

e de aprender.  

 Alguns alunos permanentes destacaram a necessidade de cursos profissionalizantes 

para os alunos da zona rural. Desta forma, seriam viáveis políticas públicas que 

possibilitassem a implantação de cursos para o educando do campo. Foi enfatizado ainda por 

uma aluna que poderia haver o uso freqüente da sala de informática da Escola Municipal 

Euclides da Cunha, pois os alunos ficam mais motivados e muitos acabam se alfabetizando. 

 Ficou evidente a necessidade de políticas públicas para EJA no campo, maiores 

investimentos financeiros, formação específica para os professores, materiais adequados para 

docentes e discentes atuarem em turmas da EJA na zona rural. Assim como, o 

desenvolvimento de mais pesquisas e o engajamento dos docentes, discentes e demais atores 

sociais em prol de uma educação do campo, que resgate a cultura e o amor a “terra” dos povos 

do campo.  

 Verifica-se que apesar do trabalho ser considerado uma das principais causas da 

evasão, poder-se-ia fazer um estudo mais aprofundado das demais causas da evasão e estudar 

a questão da segurança que foi tão enfatizada como sendo uma necessidade para o colégio no 

noturno. Realizar um estudo específico com os alunos permanentes que saíram da EJA 

Segmento I e estão estudando na EJA Segmento II. Bem como, ampliar o estudo da evasão e 

da permanência escolar para o Segmento II da EJA no campo. Muitos questionamentos ainda 

estão presentes como possibilidades para estudos futuros a fim de que se avance na luta por 

uma educação para inclusão social. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE I: Roteiro de entrevista com moradores do distrito de São Sebastião 

 

1- Quais os primeiros habitantes de São Sebastião? Em que ano eles vieram morar na 

localidade? 

2- Quantas casas e moradores haviam na localidade? 

3- O nome do distrito sempre foi São Sebastião? Em que ano colocou esse nome? 

4- Como era feita a iluminação? De onde retiravam a água para o consumo? 

5- Quais os transportes utilizados? De que iam para Vitória da Conquista? 

6- Quais os tipos de energia que foram usadas no distrito? Em que ano passou a ter energia 

elétrica? 

7- Antes da construção da Escola Euclides da Cunha onde funcionavam as salas de aula? 

Quantas salas haviam? 

8- Quando foi construída a primeira escola da localidade? Havia quantas turmas? 

9- Quem foram os primeiros professores? Onde moravam? Os alunos tinham merenda? 

10- Em que ano foi construída a Escola Euclides da Cunha? Quantas salas haviam? 

11- Depois de construído o colégio havia salas em espaços fora do colégio? 

12- A escola sofreu alguma reforma com tempo? Fale um pouco sobre as mudanças ocorridas 

na escola. 
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APÊNDICE II: Roteiro de entrevista com ex- professora do REAJA  

 

1- Em que ano você trabalhou com turmas de jovens e adultos no distrito de São Sebastião? 

Quantas turmas haviam? Onde funcionavam as salas? 

2- Na época era um programa ou uma modalidade de ensino? Qual o nome que se dava?  

3- Como era a organização das turmas? 

4- Os professores participavam de atividades complementares (ACS)? Como eram? 

Aconteciam quantas vezes no mês? 

5- Os alunos e o professor tinham um material específico para educação de jovens e adultos? 

6- Havia muita evasão nos anos em que você trabalhou nessas turmas? Os alunos davam 

continuidade aos estudos? 

 

 

APÊNDICE III: Roteiro de entrevista com motorista 

 

1- Em que ano começou o ser realizado o transporte escolar de alunos e professores para o 

distrito de São Sebastião? 

2- Em que ano você começou trabalhar? 

3- Qual localidade você transportava? 

6- Quando começou a haver o transporte de alunos de outras localidades para o distrito de São 

Sebastião? 
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APÊNDICE IV: Roteiro de entrevista com os alunos evadidos da EJA 

 

 Esta entrevista faz parte de uma pesquisa acadêmica do curso de pós-graduação, 

Mestrado em Educação, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). A pesquisa 

é sobre a EJA Segmento I, no Distrito de São Sebastião, portanto, gostaria de contar com sua 

participação e colaboração. 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

 

Nome:___________________________________________________________________ 

Sexo: (    ) M       (     ) F    Data de nascimento:______/______/______ Idade:__________ 

Localidade onde reside:______________________________________________________ 

Estado civil: (    ) casado   (     ) solteiro     (    ) Separado/divorsiado    (    ) Viúvo (    ) União 

estável. 

Tem filhos? (    ) Sim       (     ) Não           Caso, sim, quantos?_____________________ 

Escolaridade: (     ) Módulo I ( 1º ano)        (   ) Módulo II (2º e 3º anos)     (    ) Módulo III 

(4º e 5º anos)      (    ) Segmento II incompleto              (    ) Segmento II completo 

(    ) Ensino médio incompleto           (    ) Ensino  médio completo 

 

 

1- Qual a renda mensal da sua família? 

(   ) Até um salário mínimo   (     ) Mais de um salário mínimo (    ) Dois salários mínimos    

(    ) Mais de dois salários mínimos 

2- Quando você começou a estudar? 

3- O que mais marcou você nas escolas que você estudou? 

4- De qual professor você se lembra com mais carinho? E o que você tem a falar dos outros 

professores?  

5- Onde você morava na sua infância? Com quem você morava? 

6- O que você mais gostava de fazer quando era criança? 

5- Na escola, o que você mais gostava de fazer? 

6- O que você mais gostava de estudar? 
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7- Hoje você mora com quem?  

8- Quando você começou a trabalhar?  

8- Qual foi seu primeiro trabalho?  

9- Atualmente você trabalha? Como que você trabalha? 

10- Se pudesse escolher em que gostaria de trabalhar?  

11- Fale sobre a Escola Euclides da Cunha:  

a) O que você acha das salas de aula? 

b) Como são os banheiros? 

c)  O que você acha do pátio? 

d) Como são os livros? 

e) O que você acha da merenda? 

f) Como é o transporte escolar? 

g) O que você acha dos professores? 

h) Como são as aulas? 

12- O que você gostava na escola Euclides da Cunha?  

13- O que você acha que precisa melhorar no colégio?  

14- O que fez você sair da escola? 

15- Você pretende voltar a estudar? 
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APÊNDICE V: Roteiro de entrevista com os alunos permanentes da EJA 

 

 Esta entrevista faz parte de uma pesquisa acadêmica do curso de pós-graduação, 

Mestrado em Educação, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). A pesquisa 

é sobre a EJA Segmento I, no Distrito de São Sebastião, portanto, gostaria de contar com sua 

participação e colaboração. 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

 

Nome:___________________________________________________________________ 

Sexo: (    ) M       (     ) F    Data de nascimento:______/______/______ Idade:__________ 

Localidade onde reside:______________________________________________________ 

Estado civil: (    ) casado   (     ) solteiro     (    ) Separado/divorsiado    (    ) Viúvo (    ) União 

estável. 

Tem filhos? (    ) Sim       (     ) Não           Caso, sim, quantos?_____________________ 

Escolaridade: (     ) Módulo I ( 1º ano)        (   ) Módulo II (2º e 3º anos)     (    ) Módulo III 

(4º e 5º anos)      (    ) Segmento II incompleto              (    ) Segmento II completo 

(    ) Ensino médio incompleto           (    ) Ensino  médio completo 

 

 

1- Qual a renda mensal da sua família? 

(    ) Até um salário mínimo   (    ) Mais de um salário mínimo (    ) Dois salários mínimos     

(    ) Mais de dois salários mínimos 

2- Quando você começou a estudar? 

3- O que mais marcou você nas escolas que você estudou? 

4- De qual professor você se lembra com mais carinho? E o que você tem a falar dos outros 

professores?  

5- Onde você morava na sua infância? Com quem você morava? 

6- O que você mais gostava de fazer quando era criança? 

5- Na escola, o que você mais gostava de fazer? 

6- O que você mais gostava de estudar? 
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7- Hoje você mora com quem?  

8- Quando você começou a trabalhar?  

8- Qual foi seu primeiro trabalho?  

9- Atualmente você trabalha? Com que você trabalha. 

10- Se pudesse escolher em que gostaria de trabalhar?  

11- Fale sobre a Escola Euclides da Cunha:  

Fale sobre a Escola Euclides da Cunha:  

a) O que você acha das salas de aula? 

b) Como são os banheiros? 

c)  O que você acha do pátio? 

d) O que você acha dos livros? 

e) O que você acha da merenda? 

f) Como é o transporte escolar? 

g) O que você acha dos professores? 

h) Como são as aulas? 

12- O que você gosta na escola Euclides da Cunha?  

13- O que você acha que precisa melhorar no colégio?  

14- O que faz você continuar estudando no colégio? 

15- Você pretende dar continuidade aos estudos? 
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APÊNDICE VI: Roteiro de entrevista com os professores da EJA Segmento I 

 

 Esta entrevista faz parte de uma pesquisa acadêmica do curso de pós-graduação, 

Mestrado em Educação, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). A pesquisa 

é sobre a EJA Segmento I, no Distrito de São Sebastião, portanto, gostaria de contar com sua 

participação e colaboração. As informações obtidas são para fins acadêmicos, preservando o 

anonimato dos pesquisados. 

 

Data da Entrevista: ______/______/______ 

 

1- Fale sobre sua formação básica. 

2- O que teve de positivo na sua formação básica? 

3- O que precisa melhorar nos cursos de formação de professores para Educação Básica. 

4- Nos cursos de formação de professores discute-se sobre a EJA do campo?  

5- Depois que se formou você já fez formação continuada?  

6- Desde quando você se formou onde trabalhou? 

7- Por que você ingressou na Educação de Jovens e Adultos do Campo? Fale sobre essa 

experiência. 

8- Depois que está trabalhando com a EJA você já participou de algum curso específico? 

Quando aconteceu? Fale sobre está experiência. 

9- Quantos anos você trabalha com Educação de Jovens e Adultos do Campo? 

10- Quais são as dificuldades vivenciadas no trabalho com a EJA do Campo? 

11-  Quais as diferenças do trabalho com crianças e com jovens e adultos?  

12- Como você vê a aprendizagem dos jovens e dos adultos? Que conteúdos você 

considera importante para estes educandos? 

13- Quais mudanças você considera necessárias na Educação de Jovens e Adultos do 

Campo? 
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14- O professor da EJA participa de atividades complementares (ACs)? Como são?  

15- São disponibilizados materiais específicos para o desenvolvimento do trabalho com a 

EJA do Campo? Como são esses materiais? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


