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INDRODUÇÃO 

Na relação vivencial dentro de uma escola o normal é a criação de vínculos voltados para uma 

cultura de ensino e aprendizagem, o diálogo circula entorno do trabalho docente, 

comportamento dos alunos, administração escolar, além da rotina diária como: horário e 

organização geral da instituição. Não há uma preocupação com aspectos que permeiam ação 

educativa, tais como: a relação familiar, alunos dependentes químicos, altos índices de 

evasão, mães que trazem filhos pequenos para a sala de aula, alunos ameaçados de morte, 

enfim, situações que o currículo formal não explicita, que o planejamento da escola não 

prioriza, que o professor diz não dar conta, a direção e coordenação escolar fingem não ver e  

convivem com essas circunstâncias em caixas que não podem ser abertas. 

 A realidade acima supracitada foi observada, durante o período de um ano, em uma escola 

pública no município de Barreiras – BA. Através do trabalho da coordenação pedagógica foi 

possível acompanhar a problemática vivenciada por três alunos da EJA que apresentaram uma 

radiografia sociocultural da realidade vivida por eles, fatos que interferiram diretamente no 

desenvolvimento da aprendizagem e nas bases da formação pessoal e humana. Diante disso, 

foi idealizada uma pesquisa a partir de um estudo de caso com três alunos que apresentaram 
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comportamentos e histórias de vidas comuns, culminando com a seguinte problematização: 

como o fator social, econômico e cultural tem interferido diretamente na vida escolar dos 

alunos da EJA?  Essa situação problema chamou atenção pelo fato desses alunos 

apresentarem um comportamento agressivo e desinteresse pelo estudo, permaneciam o tempo 

todo fora da sala de aula, o que ocasionou uma serie de problemas para a escola. Na 

inquietude de entender melhor a situação de vida desses alunos, a coordenação pedagógica 

passou a ter uma maior proximidade com alunos por meio do diálogo constante. Para tanto, 

foram traçados alguns objetivos que visam a compreensão desse estudo, como: analisar as 

histórias de vida dos alunos da EJA e a sua influência na escola; refletir acerca dos fatores 

emocionais na EJA e suas consequências para a aprendizagem; conhecer aspectos gerais da 

cultura que determinaram a sua vida adulta. Esses objetivos foram respondidos a partir do 

delineamento metodológico da pesquisa, que utilizou um estudo de caso com características 

comuns em relação aos três estudantes da EJA, tais como proximidades entre a realidade da 

família, comportamentos parecidos, aspectos emocionais comuns e desenvolvimento da 

aprendizagem comum. Para compreender melhor os fenômenos foi utilizada a abordagem 

qualitativa, que segundo Ludke e André (1986), o estudo qualitativo se desenvolve numa 

situação natural, é rico em dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a 

realidade de forma complexa e contextualizada. Por se tratar de um estudo de caso 

envolvendo situações de vida e de escolaridade de três jovens na cidade de Barreiras – BA. 

Buscou-se compreender em diversas situações apresentadas as questões emocionais, sociais e 

culturais relatadas no caso e sua interferência no desenvolvimento pessoal e escolar desses 

sujeitos na EJA. Para compreender melhor o fenômeno estudado, Ludke e André (1986) 

destacam que: os estudos de caso enfatizam a interpretação em contexto.  Os instrumentos 

utilizados para a coleta de dados foram: diálogos semiestruturados, observação, visitas e 

escuta das famílias. Assim, a situação problema dos alunos da EJA ocorreu através das suas 

histórias de vida e o cotidiano escolar que relataram no caso, estes são fatores determinantes 

do desenvolvimento da aprendizagem e comportamento humano. O caso partiu de um 

contexto familiar, comunitário e escolar, que por meio de conversas informais e estruturadas 

apresentou os fatos que marcaram essa caminhada, estes acontecimentos foram descritos pela 

coordenadora pedagógica da escola durante o período de um ano. Os sujeitos da pesquisa são 

três alunos da EJA, dois do sexo masculino e um do sexo feminino, um, de vinte três anos, na 

alfabetização e o outro de dezenove anos na etapa final da EJA, a menina também estava na 

etapa final da EJA. Todos moram num bairro periférico de Barreiras, neste também está 

localizada a escola. Apresentam-se na comunidade altos índices de violência, usuários de 
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drogas e alta taxa de desemprego.  O estudo apresentou como suporte teórico: Rosseau 

(2010), que enfatiza a forte influencia do meio na vida do sujeito, fatores ligados ao 

nascimento e infância que determinam o adulto no futuro.  Freire (1986) relata as fragilidades 

humana na exclusão social, presos num sistema nega o seu direito de viver e ser feliz, propaga 

a libertação e humanização na valorização da cultura. Bourdieu (2016) destaca a importância 

da família na condução do desenvolvimento do ser humano e o capital cultural, como riqueza 

individual e caminho para emancipação humana. 

RESULTADOS 

Evidenciou-se durante o estudo que os alunos apresentaram problemas diversos em suas 

vidas, por exemplo: o uso de drogas, assaltos, desemprego, famílias com condições 

econômicas baixas. Esses fatores influenciaram de maneira decisiva no desempenho e 

aprendizado dos alunos na EJA. Constatou-se durante o estudo que é preciso repensar 

políticas de direito para estes alunos que estão fora da escola, no sentido de oferecer-lhes um 

trabalho, o sentir-se marginalizados e excluídos possibilitou um mundo sem sonhos e 

esperança. Nesse prisma, o presente estudo foi organizado com bases nos seguintes eixos: 

procedimentos dos metodológicos e caracterização dos sujeitos, assim se delineia a realização 

da pesquisa, bem como a caracterização de seus sujeitos. 

 Durante a escuta dos relatos desses sujeitos foi perceptível a sobrecarga emocional, isso 

delatava a tristeza presente em suas vida. Ante ao exposto, Rousseau (2010) afirma que são 

características cruciais a relação do homem com a sociedade que o desenvolve. As relações 

que o homem trava no mundo com o mundo (pessoais, impessoais, corpóreas e incorpóreas) 

apresentam uma ordem tal de características que as distinguem totalmente dos puros contatos, 

típicos da outra esfera animal.  Ao ouvir e conviver com esses alunos ficou claro que eles 

expressavam um briga constante com o mundo, também culpam a família pela condição de 

vida na qual se encontram, porém, não conseguem perceber que a família também é vitima da 

sociedade da exclusão. Sob este viés, a escola só terá sentido se fizer parte do mundo desse 

jovem adulto. Portanto, faz-se necessário novos olhares para as práticas educacionais que 

valorizem o eu dentro e fora da escola.  
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