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EIXO: EJA, MOVIMENTOS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS 

 

 

Nesses mais de dez anos que assumimos nossas funções como coordenadoras Pedagógicas da 

EJA, na Prefeitura Municipal de Educação de Salvador no bairro Pirajá, nos deparamos com o 

principal desafio da EJA: Evasão, problema este presente em todas as escolas que oferecem 

EJA no Brasil.  

Percebemos também, a insegurança dos educadores/as no seu fazer pedagógico, diante da 

possibilidade de fechamento de turmas a qualquer época do ano, onde os mesmos teriam sua 

vida profissional desestabilizada. 

Tais situações nos trouxeram uma inquietude e nos moveram a buscar e propor alternativas de 

atividades, diferentes daquelas que até então vinham se desenvolvendo na escola. Propusemos 

então, inicialmente a escuta sensível desses atores da EJA em forma de Fórum, onde os 

mesmos teriam a oportunidade de expressar suas angústias e anseios, falando dos diferentes 

lugares que os mesmos ocupam na EJA. 

O embasamento teórico para o nosso fazer pedagógico se pautou na proposta freiriana, pois 

acreditamos que os movimentos sociais são uma forma de dar voz aos silenciados e assim 

transformar a educação. E assim “É por esse caminho que o movimento popular, vai inovando 

a educação.” (FREIRE, 1989, P.66). 

Segundo, Miguel Arroyo nos traz a importância do segmento EJA quando no diz: “Os jovens-

adultos populares não são acidentados ocasionais que, gratuitamente, abandonaram a escola. 

Esses jovens e adultos repetem histórias longas de negação de direitos. Histórias que são 

coletivas. As mesmas vivenciadas por seus pais e avós; por sua raça, gênero, etnia e classe 

social. 
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Segundo Vygostsky (1998, p.41), as funções psicológicas superiores, que são características 

biológicas da espécie humana e, por outro lado, são desenvolvidas ao longo de sua história 

social. 

Nosso plano se pautou na mobilização da comunidade e no fortalecimento das relações com a 

mesma. Então propomos atividades de intercâmbio entre as duas escolas municipais do bairro 

Pirajá, Escola Municipal Alexandrina dos Santos Pita e Escola Municipal General Labatut, 

onde as escolas juntas, conclamaram a comunidade escolar e do entorno para discutir 

problemas que enfrentavam na EJA e na educação como todo, buscando assim, a valorização 

da educação ofertada no noturno naquela comunidade.  

Os trabalhos tiveram início com o primeiro fórum em Pirajá, fórum este que também foi o 

primeiro na rede municipal de ensino e que posteriormente se expandiu para as demais GRES 

da rede Municipal. O evento foi uma oportunidade ímpar para discutir os problemas da EJA, 

dando voz aos protagonistas da mesma, educando/a, professores e coordenadoras 

pedagógicas. 

O fórum foi fortalecido com a presença de outras escolas da GRE Pirajá que foram inclusas. 

Até o ano passado, ou seja 2016, realizamos 5 Fóruns e o próximo já está agendado para o 

mês de novembro do corrente ano. 

Nossa luta foi para muito além do fórum, realizamos atividades em conjunto com as escolas, 

tais como: “Escola visita Escola”, ambas escolas trabalharam pedagogicamente o tema 

“Salvador, minha cidade!”, onde através deste tema foram abordados as questões históricas, 

destacando os fatos de luta ocorrido no bairro Pirajá, onde os educandos/as trouxeram suas 

contribuições através de memórias de suas histórias de vida. Após a abordagem do tema 

pelos/as professores/as em sala de aula com educandos/as, em dois dias seguidos uma escola 

visitou a outra, e nas duas noites foram realizadas atividades abordando o tema trabalhado em 

sala de aula. Na oportunidade o que se destacou foi a interação dos sujeitos da EJA, 

fortalecendo as relações da escola, despertando assim o sentimento de pertencimento a essa 

história e comunidade. 

As escolas Alexandrina e General também realizaram eventos onde ambas caminharam juntas 

na divulgação do que é o segmento EJA, bem como a oferta de vagas para o mesmo.  Neste 

momento convocamos os líderes comunitários para fortalecimento dessa ação, onde este 

direito fosse garantido para os moradores daquela comunidade. Uma das estratégias foi 

realização de uma caminhada de panfletagem para matrícula, os educandos/as saíram de suas 

escolas e se encontraram no largo de Pirajá, onde ocorreu, com educando/as, líderes 

comunitários e comunidade, uma aula pública, na ocasião a fanfarra da escola Municipal 

Alexandrina dos Santos Pita participou. Essa estratégia foi de suma importância para as 

escolas pois continua sendo a marca de luta pela educação desde os primórdios, pois a 

construção destas escolas se deram através das lutas populares. 
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Outra estratégia criada para comunicação permanente dos envolvidos nesta luta, lançando 

mão do avanço tecnológico através das redes sociais, formamos um grupo no whatsapp, 

participando do mesmo: representantes da comunidade, professoras/es, coordenadoras 

pedagógicas, diretores, educadoras de outras esferas do munícipio, sendo o motivo maior de 

discussão a EJA e educação, além de tratarmos de assuntos que referem a problemas 

relacionados ao bairro e comunidade como um todo, transformando em fonte rica para 

temática trabalhada em sala de aula, colocando em prática a teoria de Paulo Freire onde a 

leitura de mundo precede a leitura, “a possibilidade que mulheres e homens ao longo de sua 

história criaram de inteligir a concretude e de comunicar o inteligido”(FREIRE, 2000,P.42). 

Durante todo o desenvolvimento desse processo identificamos que dentre muitos os principais 

fatores e aspectos sociais da evasão escolar na EJA da comunidade de Pirajá com a 

perspectiva de orientar Direção, Coordenação Pedagógica e professores em ações para evitar 

o fechamento de turmas do turno noturno, surgindo assim questões que devem ser discutidas 

permanentemente, no contexto da EJA, assegurando o direito a essa educação. 

Temos uma percepção em nossas escolas de EJA da comunidade de Pirajá que muitos 

educandos nutrem e desejam estudar, porém ao mesmo tempo diversos problemas afastam os 

ideais e projetos de vida desses sujeitos. Urge a necessidade de dar voz a esses sujeitos para 

expor suas histórias e projetos de vida, efetivando a razão política e transformadora da escola. 

Tornou-se nítido que a frequência irregular, dificulta o fazer pedagógico, pois a baixa 

frequência ou abandono escolar se dá pela luta de sobrevivência. Assim sendo, é vital a 

mobilização da comunidade escolar juntamente com a comunidade em torno da defesa desse 

direito, consequentemente o fortalecimento da EJA, através da apropriação da função 

transformadora da escola na sua vida e sociedade. Portanto a EJA “se insere na realidade 

social brasileira como uma das últimas alternativas para inclusão social de cidadão que, pelas 

mais variadas razões não tiveram acesso à educação formal. (Firmino, 2016, p.59)  

A escola é um espaço de diversos conhecimentos e saberes. Acima de tudo um ato social 

importante para a vida de todos os indivíduos. 

É o grupo social que fornece o material (signos e instrumentos) que possibilita o 

desenvolvimento das atividades psicológicas. Isso significa que se deve analisar o reflexo do 

mundo exterior no mundo interior dos indivíduos a partir da interação destes com a realidade. 

Para que o indivíduo se constitua como pessoa, é fundamental que ele se insira num 

determinado ambiente cultural. As mudanças que ocorrem nele, ao longo de seu 

desenvolvimento, estão ligadas à interação dele com a cultura e a história da sociedade da 

qual faz parte. Por isso, a aprendizagem envolve sempre a interação com outros indivíduos e a 

interferência direta ou indireta deles. 

Daí surge a necessidade de se lutar por políticas públicas para a EJA, onde os direitos dos/as 

educandos/as sejam garantidos. 
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Percebemos a educação da EJA como uma ação que deve se dar por muitas mãos, por isso a 

importância da mobilização da comunidade, pois com tais ações percebemos que há dois anos 

a SMED não fechou uma turma de EJA nas escolas em Pirajá. Percebemos também, o 

desenvolvimento do espírito crítico de nossos educandos no momento em que os mesmos 

expõem suas ideias e opiniões nas rodas de conversas, nos fóruns, nas palestras e em outras 

atividades propostas. Ficou notório o sentimento de pertencimento dos educandos/as ao 

movimento e consequentemente a EJA, lutando incessantemente, porque lutar pela EJA é 

lutar pela vida. 

 

Palavras-chaves: Educação – EJA - Movimentos Sociais 
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