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³EIXO 4  - PESQUISA EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

RESUMO 

 

O presente texto, inscrito no âmbito das pesquisas (auto) biográficas, é direcionada ao estudo 

da permanência dos alunos da Educação de Jovens e Adultos. Apresenta como indagação 

inicial da pesquisa: como as narrativas dos sujeitos da EJA e seus projetos de vida podem 

contribuir para a permanência dos alunos nessa modalidade de ensino no município de Riacho 

de Santana? Nesse sentido, propõe a partir da perspectiva dos alunos, por meio das narrativas 

e projetos de vida, desvelar as vozes dos sujeitos da EJA no município de Riacho de Santana.  

Um município pequeno, do interior da Bahia, com aproximadamente 36 mil habitantes. 

Quanto à escolarização de Jovens e Adultos, com quinze anos ou mais, apenas 77% da 

população é alfabetizada. Considerando as taxas de analfabetismo, com base no censo 

realizado pelo IBGE em 2010, ano que subsidiou as discussões para construção do PME, 

eram 6,1% para a população entre seis e quinze anos de idade e 33,8% para a população de 

quinze anos ou mais, percebe-se  uma situação desfavorável em relação à situação nacional no 

desenvolvimento da EJA. 

O objetivo geral da pesquisa é compreender como as narrativas dos sujeitos da EJA e seus 

projetos de vida podem contribuir para a permanência dos alunos nessa modalidade de ensino. 

Advindo dessa questão, foram traçados os objetivos específicos, são eles: traçar o perfil dos 

sujeitos da EJA no Município de Riacho de Santana; compreender o que dizem os sujeitos da 

EJA sobre as implicações de sua permanência nessa modalidade de ensino; identificar, a partir 

das narrativas dos alunos da EJA, que aspectos podem contribuir para a permanência nessa 

modalidade educacional. 

A revisão de literatura que trata da permanência dos alunos da EJA na escola  está organizado 

da seguinte forma: o primeiro eixo apresenta as concepções de EJA em cenários 

sociopolíticos; no segundo tratará dos estudos e pesquisas que dialogam com a permanência 

na escola. Na busca realizada  no site do Programa de Mestrado Profissional em Educação de 

Jovens e Adultos (MPEJA),  foram encontradas 36 dissertações frutos de pesquisa realizadas 

nos últimos  quatro anos. Em análise dos trinta e seis trabalhos produzidos, encontramos 

apenas um que abordou diretamente o tema “permanência”. Foi o estudo de Oliveira (2015) 

que discutiu a “Pedagogia da alternância: a permanência e o desempenho escolar no curso 

técnico em agropecuária PROEJAM, IF Baiano campus Santa Inês”. 
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Considerando a EJA em cenários sociopolíticos, destaca-se que as mudanças ocorridas na 

sociedade brasileira nas últimas cinco décadas têm provocado uma série de transformações, 

inclusive nos perfis de estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que são cada vez 

mais jovens. Diante dos diversos estudos realizados, percebe-se uma mudança em relação à 

idade desses sujeitos, mas também em relação às motivações e interesses. Nesse novo cenário, 

os sujeitos da EJA, são jovens e adultos que em algum momento de sua trajetória de vida 

afastaram da escola e retornaram tempos depois, por diversas razões, constituindo-se os 

sujeitos da EJA. Nesse sentido, apesar do cenário de negatividade, é necessário compreender 

a permanência do ponto de vista do aluno, para lançar luzes sobre a necessidade e a 

possibilidade de trazerem para o centro das discussões o olhar do aluno e, como afirma Freire 

(2001, p.73) “Creio que desta compreensão resultará uma nova maneira de entender o que é 

ensinar, o que é aprender, o que é conhecer [...]”.  

Ao tratar da permanência de alunos e alunas na escola, partimos  do princípio de que esses são 

sujeitos de direitos, inclusive respaldado na Constituição Federal (1988), que afirma no Art. 

206  que “o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I - igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola”. 

Nas últimas décadas, Di Pierro (2001), Arroyo (2006) Soares (2003), Paiva (2003) têm 

provocado a necessidade de pensarmos a Educação de Jovens e Adultos a partir da ótica da 

permanência, para além da alfabetização. Assim, revisitar a bibliografia produzida na área foi 

um dos caminhos escolhidos para tornar possível a defesa de que ao discutirmos permanência, 

deixamos de reforçar os aspectos negativos da evasão. Nossa escolha tem sido pensar a 

educação, principalmente de jovens e adultos, como campo de possibilidades. 

É preciso repensar o sentido da escolarização, considerando os desiguais sem culpá-los pela 

desigualdade. “As formas de pensar os coletivos feitos desiguais têm marcado as formas de 

pensar as políticas, o Estado, o sistema escolar e até as formas de pensar-nos como 

formuladores, gestores e  analistas de políticas.” (ARROYO, 2011.p.84). 

A opção metodológica foi a abordagem qualitativa, relacionada à pesquisa (auto) biográfica 

em educação. A pesquisa (auto) biográfica, tendo como corpus os projetos de vida, 

evidenciados por meio das narrativas (auto) biográficas de estudantes da EJA. Situa-se de 

acordo com Gedhim e Franco (2011) no campo da pesquisa qualitativa e representa a 

possibilidade de olhar sempre mais, do que aquilo que me é dado ver. Os autores afirmam 

ainda, que no contexto da investigação qualitativa, pesquisar é compreender o objeto estudado 

em sua totalidade, para então obter um resultado aproximado do que deseja analisar, entender, 

explicar, partindo do entendimento de que o desvelamento da pesquisa, por meio da 

sensibilidade, possibilita ao pesquisador, desvelar o objeto em estudo. A principal técnica de 

pesquisa consistiu na realização do ateliê de projetos, inspirado em Delory-Momberger (2008) 

com os sujeitos da pesquisa revelando-se como colaboradores, ao possibilitarem uma 

aproximação com o cotidiano da EJA, além de revelar a teia de relações sociais em que 

estavam imersos. 

A partir da análise das narrativas e história de vida dos sujeitos da pesquisa foi possível 

encontrar resultados significativos sobre a EJA no município de Riacho de Santana. O ano de 

1992, o município de Riacho de Santana realizou o primeiro concurso público para 

professores. Um fato inédito no município, uma vez que todos os professores trabalhavam 

com contratos temporários. No edital do Concurso município, havia uma cláusula que dizia 

que as 10 primeiras vagas seriam para a Sede do Município e as demais vagas para suprir a 

necessidade das escolas da zona rural. Nesse período, muitas professoras já trabalhavam há 

muitos anos. Havia professoras leigas que tinham apenas o Mobral, todavia lecionavam. Mas 
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também existiam professoras formadas em magistério que lecionavam nas escolas da sede. 

Devido à colocação no concurso, muitas tiverem que ir para a zona rural. Como não havia 

sido realizada para a educação de jovens e adultos, a possibilidade de ficarem na sede era 

abrir turmas da Educação de Jovens e Adultos.  

Assim, surgiram as primeiras turmas da EJA. As turmas começaram a funcionar no Colégio 

Estadual Democrático, para que as professoras permanecessem na cidade. Apesar de o 

concurso ter sido realizado em 1992, os professores só começaram a tomar posse em 1994. 

Assim, as primeiras professoras concursadas a atuarem na EJA no município passaram a ser 

uma garantia da existência da Educação de Jovens e Adultos. 

Ao longo desses vinte e cinco anos muitos alunos se desfiliaram da escola por algum motivo, 

mas muitos permaneceram.  Nesse estudo, uma análise comparativa da matrícula, frequência e 

permanência na escola foram possíveis constatar que 47% dos alunos em algum momento se 

desfiliaram da escola, porém 53% permaneceram e concluíram os estudos.  O que nos 

interessa nessa pesquisa são os alunos que permaneceram.  

Na análise das narrativas e dos projetos de vidas dos alunos, emergiram três unidades de 

análise subsunçoras: projetos de vida; aprendizagem; permanência na EJA. Para fundamentar 

o processo de produção das informações em análise dos projetos de vida que emergiram 

durante a realização do ateliê de projetos, a opção foi a análise compreensiva-interpretativa e 

política de sentido, propostas por Souza (2014). 

“Tomei gosto pela escola quando comecei a aprender. E isso demorou. Eu ia para a escola e 

me sentia burro. Não conseguia ler. [...] Achei que nunca aprenderia. Depois que aprendi, 

resolvi ficar. Vou concluir meus estudos. Agora sei que vou”. (COSTA, 2017) 

Permanecer na escola na idade adulta exige respostas imediatas às necessidades e projeções 

de respostas futuras e dentre estas respostas está a necessidade de aprender.   O tema 

aprendizagem surgiu durante o ateliê biográfico de projetos, desde a realização dos primeiros 

encontros; permaneceu no trabalho das tríades e no trabalho final. Mas, de que aprendizagem 

estamos falando? Não de uma aprendizagem estanque, “aprendeu e pronto”, mas de uma 

aprendizagem prazerosa, que empodera o sujeito e o faz desejar ir mais, ir além. As narrativas 

de Costa, (durante o Ateliê biográfico de projeto) evidenciam essa realidade.  

A aprendizagem no contexto da fala de Costa, colaborador da pesquisa, é o objetivo, ou o 

motivo da permanência ou não. Estudos têm evidenciado que a aprendizagem não ocorre da 

mesma forma nos seres humanos, tanto que os adultos não aprendem da mesma maneira que 

as crianças. As crianças aprendem para o futuro, enquanto os adultos aprendem para o 

presente. A aprendizagem nos adultos passa por referenciais significações mais imediatas. 

Aprender implica na capacidade do sujeito de construir e reconstruir significados, que se 

traduz em mudanças no seu conhecimento de mundo e no conhecimento de si mesmo como 

sujeito histórico, mediante a formulação de questionamentos, observações, de análise e síntese 

das descobertas, na maneira de ser, pensar, sentir, perceber e compreender, de forma 

duradoura, de interferir no processo, de ser sujeito do processo de aprender. (FREIRE, 1996; 

GADOTTI, 2003). 

O estudo nos possibilitou compreender que a partir das narrativas dos sujeitos da EJA, doze 

estudantes, solteiros, casados, trabalhando ou não, entretanto, todos com desejo de aprender 

novos conhecimentos, dar um novo sentido à vida e continuar estudado, que a escola precisa 

ser significativa e o conhecimento construído precisa  atender  as necessidades e os projetos 

de vida dos alunos. Essa constatação nos leva a compreender que a proposta pedagógica da 

escola precisa ser construída de modo a atender aos anseios dos alunos e da comunidade.   
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Por fim, a partir das narrativas dos alunos da EJA, foi possível compreender que dentro dos 

aspectos que têm contribuído para a permanência nessa modalidade educacional estão o 

sentido e o significado atribuídos à escolarização, a partir de uma aprendizagem significativa.  

Palavras-chave: Pesquisa (auto) Biográfica. Projetos de vida. Aprendizagem. Permanência 

na EJA 

 

REFERÊNCIAS 

  

ARROYO, Miguel Gonzalez. Políticas de formação de educadores (as) do campo. Caderno 

CEDES/Campinas - SP, vol. 27, n. 72. mai/ago., 2007. 

ARROYO, Miguel Gonzalez. A educação básica e o movimento social do campo. In: 

CALDART, Roseli Salete; MOLINA, Mônica Castagna (Orgs). Por uma Educação do 

Campo. 2. ed. Petrópolis – RJ: Vozes, 2004. 

CALDART, Roseli, Roseli Salete (Orgs.). Educação do campo: identidade e políticas 

públicas. Brasília: Articulação Nacional por uma Educação Básica do Campo, 2002 

BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394/96, de 20 de 

dezembro de 1996. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 

Senado, 1988. 

BRASIL. RESOLUÇÃO Nº 2, DE 28 DE ABRIL DE 2008: Disponível em 

portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/resolução. Acessado em 02/08/2016. 

CHIZZOTTI, Antônio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. São Paulo: Cortez, 2006. 

FARIA. Edite Maria da Silva de. A luta social ensina: o direito à educação na vida de 

mulheres e homens sisaleiros - Assentamento Nova palmares – Conceição do Coité – Bahia. 

In: http://www.cdi.uneb.br/pdfs/teses/2014/1109141543.pdf. Acesso em 01/08/2016. 

VENTURA. Jaqueline Pereira. Educação de jovens e adultos ou educação da classe 

trabalhadora? Concepções em disputa na contemporaneidade brasileira. Tese de doutorado. 

Disponível em  http://www.uff.br/pos_educacao/joomla/images/stories/Teses/ventura.pdf. 

Acesso dia 27/07/2016 

 

http://www.uff.br/pos_educacao/joomla/images/stories/Teses/ventura.pdf.%20Acesso%20dia%2027/07/2016
http://www.uff.br/pos_educacao/joomla/images/stories/Teses/ventura.pdf.%20Acesso%20dia%2027/07/2016

