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RESUMO 

 

Este trabalho é parte de pesquisa desenvolvida junto ao Programa de Mestrado Acadêmico em 

Ensino da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), campus de Vitória da 

Conquista, Bahia. O título proposto “De Eucalipto a Jequitibá: Uma Perspectiva de 

Fortalecimento da Gestão Escolar na Educação de Jovens e Adultos”, analisa, criticamente, a 

possibilidade de fortalecimento da gestão na EJA numa vertente democrática, mediados pela 

metáfora dos eucaliptos e jequitibás, tendo como questão central: Que aspectos de 

fortalecimento na EJA são possíveis numa gestão democrática? As árvores citadas, em sua 

essência, são marcadas pelas fragilidades e fortalezas que lhes são próprias. Nesse sentido, 

estabelecemos uma analogia entre as referidas árvores e a figura do gestor escolar com os seus 

desafios no contexto contemporâneo. A experiência da escola, em nosso caso noturna, tem 

sido, cotidianamente, percebida pelos gestores como um desafio imensurável, uma questão 

que intriga muitos dos que se preocupam com os rumos da educação. Na prática do cotidiano 

na escola, temos percebidos que os gestores se defrontam com situações complexas e, muitas 

vezes, têm dificuldade para resolvê-las por não ter conhecimentos técnico-científicos, saberes 

que possam ajudá-lo a solucionar determinadas situações. Neste trabalho, de natureza 

qualitativa, baseada em estudos bibliográficos e documentos oficiais, sobre a EJA em Vitória 

da Conquista, Estado da Bahia, priorizamos uma análise com enfoque histórico e social 

(CAMARGO JÚNIOR, 2017). Do ponto de vista teórico, apoiamos as análises com base nos 

pensamentos de autores como Freire (1979; 2011), Paro (1995), Oliveira (1997); Aragão et. 

al. (2012), Arroyo (2005), Gadotti (2002), Mendonça (2000), Farias (2015), Bastos (2002). 

Os temas sociedade, democracia, liberdade, participação e dialogicidade são discutidos em 

diversas obras do educador brasileiro Paulo Freire. Esses conceitos são, assim, repensados na 

contemporaneidade e problematizados na análise proposta neste trabalho. No que concerne ao 

gestor como líder educacional, trata-se de aprofundar na reflexão sobre a estrutura e o 

mailto:jocelmagusmao@hotmail.com
mailto:jackson_uesb@yahoo.com.br


 

____________________________________________________________ 
ENCONTRO DE PRÉ-ABERTURA DO IV ALFAEEJA EM SALVADOR 

2 

processo de elaboração para uma prática democrática voltada à qualidade da educação 

(PARO, 1995). No intuito de dialogar criticamente com a teoria da educação brasileira, 

Gadotti (2004) avalia as tendências educacionais, inspirando-se nas ideias de Paulo Freire, 

para a construção de suas concepções de escola, ensino e aprendizagem. Conforme Gadotti 

(2004), a “[...] educação é um processo contínuo fundamental para a humanização e 

socialização do homem, pois supõe a possibilidade de rupturas pelas quais a cultura se renova 

e o homem faz história”. É na perspectiva de uma gestão compartilhada (FARIAS, 2015), 

crítica e solidariamente pensada e vivida (GADOTTI, 2004), que analisamos as fragilidades e 

as potencialidades de uma gestão escolar na EJA numa perspectiva democrática. No universo 

da gestão educacional, é importante frisar a complexidade, tomada de decisões, a coordenação 

de muitas atividades, condução de pessoas, em que são lançadas ao gestor, desafios que vão 

surgindo ao longo de implantações de políticas públicas nas instituições escolares, como 

aponta Mendonça (2000). A gestão democrática é, portanto, um fazer participativo, pois há 

mudanças dos sujeitos envolvidos na esfera social. Dessa maneira, os diferentes segmentos da 

escola (conselhos escolares ou colegiados) são fundamentais na construção de um palco de 

denúncias ou de decisões que dará sentido à escola, conforme destaca  Oliveira (1997). Os 

resultados da pesquisa aqui situada indicam que as escolas do município de Vitória da 

Conquista, nos oitenta e noventa do século XX, apresentavam, de modo geral, condições 

precárias, simples e carentes.  No período noturno, o quadro se mostrava preocupante, pois 

nem sempre os espaços das escolas eram disponibilizados para a modalidade da EJA. Os 

materiais didáticos utilizados eram os que “sobravam” dos alunos do diurno e os conteúdos 

ministrados não dialogavam com a realidade do aluno-trabalhador. A impressão, tanto para 

educandos como para educadores, era a de que o espaço era cedido ou emprestado, formando, 

assim, um sentimento de alheamento da realidade escolar. Enfim, são sujeitos que retomam o 

que lhes foi negado pela necessidade de sobrevivência e continuam a passar pela experiência 

da negação, da subalternização. O estudo problematiza, portanto, o cotidiano da gestão 

escolar na EJA, provocando diálogos sobre os principais desafios para assegurar o acesso, a 

permanência e a aprendizagem de educandos da EJA num espaço que, muitas vezes, produz 

também processos excludentes.  
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