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Ninguém duvida que a redução e, até mesmo, erradicação do analfabetismo é uma
responsabilidade dos governantes nacionais e dos profissionais da área de educação. Assim
sendo, entendemos que o acesso de jovens e adultos a uma educação de qualidade significa,
antes de tudo, respeitar a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) e, no caso do
Brasil, cumprir uma determinação da Constituição Federal de 1988, assegurando um direito
do cidadão brasileiro. Todavia, para efetivar uma educação comprometida com a realidade do
educando no sentido de prepará-lo para a vida e para o mundo do trabalho, faz-se necessário
uma educação conscientizadora para que o aluno possa, então, ser capaz de fazer sua leitura
do mundo, com a mediação do educador (SILVA e PLOHARSKI, 2011).

A EJA (Educação de Jovens e Adultos) de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação  –  Lei  9.394/96 é  uma modalidade  de  ensino,  que  visa  oportunizar  a  formação
escolar para aqueles que não tiveram acesso ou não pôde concluir o ensino fundamental ou
médio nas idades apropriadas (SCARPARO & FERNANDES, 2017). Segundo Rego (2012)
Coroa  Vermelha  surgiu  e  cresceu  através  do  comércio  de  artesanato  voltado  ao  turismo,
atividade esta que se tornaria elemento fundamental na caracterização étnico-identitária do
grupo.

O objetivo  da  pesquisa  é  analisar  como  a  EJA está  contribuindo  para  inclusão  e
formação cidadã dos indígenas Pataxó de Coroa Vermelha.  A metodologia utilizada nessa
pesquisa  é  de  natureza  exploratória  e  abordagem qualitativa  os  procedimentos  utilizados
foram a pesquisa bibliográfica e a entrevista com a coordenadora da EJA na comunidade.
Desenvolvemos algumas técnicas de pesquisa mediante o estudo de caso da comunidade. Essa
pesquisa  caracteriza-se  como  empírica,  pertinente  à  linha  de  pesquisa  3  -  Cultura  e
Conhecimento:  Transversalidade,  Interseccionalidade  e  (in)formação do  Programa  de
Doutorado  Multiinstitucional  e  Multirreferencial  em  Difusão  do  Conhecimento  –
DMMDC/UFBA e do Grupo de Pesquisa Educação, Etnicidade e Desenvolvimento Regional
(GEEDR/UNEB).

Nossa questão de pesquisa é como a modalidade de ensino EJA pode colaborar para a
redução  do  número  de  não  letrados  na  comunidade  e  também  possibilitar  àqueles  que
interromperam os estudos de concluírem? Quais os desafios e perspectivas para consolidação
da metodologia EJA? Além dos autores citados no texto, essa pesquisa utilizou como base de
fundamentação os trabalhos de Paulo Feire: Pedagogia da autonomia: saberes necessários à
prática educativa e Educação e Mudança, (1996) e (2000), respectivamente. Para além disso,
também foram observados trabalhos de autores como: Gadotti (1991); Haddad (2002); Pinto
(2000) e Ireland (2008).

Segundo  a  professora  Raimunda  Pataxó,  coordenadora  da  EJA  na  comunidade
indígena Pataxó, a modalidade começou a ser oferecida no município no ano de 2003, porém,
apenas  em 2006  a  metodologia  EJA passou  a  ser  inserida  na  comunidade  indígena.   A
professora  Raimunda  reconhece  que  o  número  de  indígenas  que  não  estão  inseridos  na



educação indígena é elevado. Além disso, o índice de evasão é alto, dos que desistem dos
estudos sem concluírem por motivos dos mais variados: começam a trabalhar cedo, mudam de
aldeia, entre outros. A coordenadora afirma que desde o início da implantação da modalidade
EJA na comunidade indígena, vem tentando oferecer um atendimento diferenciado aos alunos
da EJA, no intuito de concluírem a formação.  

As  mudanças  provocadas  pela  atividade  turística  e  exposição  dos  indígenas
influenciaram não apenas a vida dos adultos, mas também das crianças indígenas. Muitas são
as  crianças  que  começam trabalhar,  comercializando  artesanato  no  comércio  indígena  de
Coroa Vermelha  e nas praias  nos municípios  de Santa  Cruz Cabrália  e Porto Seguro,  no
Extremo Sul da Bahia.  A presença das crianças no âmbito do comércio indígena – quase
sempre  vestidas  “a caráter”  e  vendendo colares  de  sementes  – é  recorrente  (MIRANDA,
2009).

Observamos  que  são  diversas  as  ocorrências  que  parecem  se  complexificar  na
dinâmica da vida mesma, que contribuem para a evasão escolar por exemplo, muitas crianças
e jovens no trabalho é uma das causas que dificultam seu ingresso na escola e/ou mesmo a
continuidade dos estudos. Outro fator é a migração de muitos indígenas que mudam de aldeia,
pelo laço de parentesco que existe entre as aldeias. Outrossim, o turismo na região é sazonal é
preciso aproveitar  a alta  estação,  período no qual  grande quantidade  de turistas  visitam a
Coroa Vermelha e a Costa do Descobrimento. 

Compartilhamos  nossa  preocupação  em  aprofundar  a  observação  sobre  essas
ocorrências na pesquisa no intuito de compreender, mediante análise cognitiva, a relação que
esses jovens estabelecem com o saber e se suas lógicas de aprendizagem são enraizadas em
matrizes culturais indígenas coincidentes com o que preconiza a Declaração Universal dos
Direitos Humanos (DUDH) e a Constituição Federal de 1988.

Nos  reportamos  a  Ruth  Canter  Kohn  na  abordagem  dos  desafios  da  observação
questionante:  O essencial reside, a meu ver, na leitura do “complexo no simples”, da dialética
das  facetas  desta  complexidade  na  dinâmica  dos  confrontos,  das  exigências,  dos
esclarecimentos e no eventual investimento dessa dinâmica  na vida cotidiana. Procurando ver
de outro modo, confrontam-se problemáticas divergentes, recorre-se a noções provenientes de
horizontes diversos, tenta-se formular as perspectivas. (KOHN, 2016) . 

Apesar  da  aldeia  de  Coroa  vermelha  contar  com duas  escolas  indígenas,  as  quais
oferecem das séries iniciais ao nono ano do ensino fundamental (municipal) e do primeiro ao
terceiro  ano do ensino médio  (estadual),  grande quantidade  de jovens e  adultos  não teve
acesso ao ensino ou foi forçada a interromper os estudos por diferentes motivos,  sendo a
incompatibilidade da EJA com a modalidade de trabalho e a mobilidade dos indígenas entre
aldeias, os principais.

A aldeia de Coroa Vermelha é um ponto turístico com grande quantidade de visitantes
diariamente.  Esse fator alterou profundamente o modo de vida da comunidade Pataxó que
vive ali. Do ponto de vista econômico, a produção e comercialização de artesanato tornaram-
se a principal atividade dos indígenas da aldeia de Coroa Vermelha. Coroa Vermelha surgiu e
cresceu através do comércio de artesanato voltado ao turismo, atividade esta que se tornaria
elemento fundamental na caracterização étnico-identitária do grupo (REGO, 2012).

Segundo Grünewald (1999) de uma maneira geral, os índios de todas as aldeias Pataxó
do Extremo Sul Baiano estão de algum modo ligados ao turismo, uma vez que esta atividade
movimenta em grande parte a economia regional. Pois bem, o turismo passa a oferecer uma
atividade econômica nova, diferente e diversificada para o Pataxó de Coroa Vermelha. 

Na pesquisa fica evidente que o número de alunos desistentes é muito grande. Sendo
baixa a quantidade de alunos concluintes nas turmas de EJA. A coordenação, juntamente com
os professores estão empreendendo esforços no intuito de atrair  uma maior quantidade de
alunos e tentar reduzir o quantitativo da evasão nas turmas.
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