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EIXO TEMÁTICO: PESQUISA EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

RESUMO 

Pretende-se abordar nesse artigo o papel do Sarau da EJA, atividade promovida na Semana 

Nacional da EJA, no Sesi, impulsionada pelo Fórum EJA Bahia. Vale indagar: como o evento 

cultural “sarau” pode aproximar as instituições escolar e familiar?  Este projeto surgiu com o 

intuito de apresentar a comunidade as potencialidades e talentos dos estudantes, com o objetivo 

de fortalecer a autoestima e os vínculos familiares. O Sarau realizado na semana da EJA, 

englobou música, capoeira, poesia e dança. Foi de fundamental importância para o 

desenvolvimento de uma aprendizagem pautada em um processo humanizado e dialógico. O 

material exposto e as apresentações foram produzidas e realizadas pelos alunos em oficinas e 

apresentados no Sarau. O presente estudo corresponde a uma abordagem qualitativa, embasado 

por Minayo (2015). Com relação aos objetivos de pesquisa, caracterizamos a pesquisa como 

uma pesquisa exploratória, que tem como procedimento metodológico a Etnopesquisa Crítica, 

a partir da contribuição de Macedo (2010) e Haguette (2013), que possibilita uma apreensão, 

uma interação com a realidade dos sujeitos, a partir dos seus etnométodos. A 

fundamentação teórica construída está embasada em Freire (1996; 1997; 2003), Gadotti 

(2005) e Gentile (2003) nas questões relacionadas a uma educação e práticas educativas 

transformadoras e inclusiva. A pesquisa possibilitou analisar a importância de práticas 

diversificadas, que leve o estudante a refletir, criar, entender e se enxergar como ser no 

mundo e para o mundo. 
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INTRODUÇÃO: INICIANDO A SEMEADURA 

O artigo “Sarau da EJA: aproximando as comunidades escolar e familiar” se situa no contexto 

da Semana da EJA realizada em maio de 2017, na EJA – Educação de Jovens e Adultos, da 

Unidade SESI Retiro – Escola Reitor Miguel Calmon (ERMC) envolvendo estudantes da EJA 

do Serviço Social da Indústria (Sesi),  familiares de alunos, professores e coordenadores 

pedagógicos. Evento este que gerou as reflexões presentes nesse estudo. O problema, como o 

evento cultural sarau pode aproximar as instituições escolar e familiar?  Apresenta a relação 

dos atores curriculantes da EJA, no Sesi, com a família e a comunidade do entorno da ERMC.  
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Esta investigação tornou-se importante, pelo fato de revelar os sentidos e significados percebidos 

pelos sujeitos que vivenciaram essa prática, realizada pela primeira vez no Sesi, oriunda da 

mobilização do Fórum EJA Bahia, sob o mote de “Nenhum Direito a menos: a EJA é um 

direito!”. A relação entre família e escola, considerando o contexto da EJA, é um assunto novo, 

o qual não encontramos estudos aprofundados neste enfoque, conforme levantamento realizados 

em bancos de teses, dissertações e artigos da Capes. As pesquisas aprofundam a importância 

desta parceria e relação ao contexto da educação “dita regular”, com as crianças e jovens do 

ciclo da educação básica.  Todavia, a partir das formaturas dos estudantes da EJA no Sesi, 

observamos a importância da família na permanência e conclusão dos estudos destes sujeitos, 

com base nos relatos, depoimentos da participação e alegria dos familiares nos eventos.  Neste 

contexto, a aproximação entre a família dos discentes adultos da EJA Sesi, se pauta nos estudos 

apresentado por Picanço (2012, p. 15), que entende que é “de extrema importância o estudo da 

relação família/escola, onde o educador/professor se esmera em considerar o educando, não 

perdendo de vista a globalidade da pessoa, percebendo que, o jovem, quando ingressa na rede 

escolar, não deixa de ser filho, irmão, amigo, etc”. Diante da contribuição de Picanço (2012), 

sobre a importância da escola se configurar em um espaço de reflexão da constituição social, 

afetiva, cultural, política histórica, geracional e psicológica do sujeito, torna-se importante 

compreendermos, como essa ação de aproximação com a família dos discentes da EJA emerge 

no Sesi e como esta relação com torna-se importante no fortalecimento de ações que viabilizam 

a permanência destes sujeitos que regressam à escola. 
 

PERCURSO METODOLÓGICO: A ADUBAÇÃO 

 

O estudo “Sarau da EJA: aproximando as comunidades escolar e familiar” é um estudo de 

natureza aplicada e de abordagem qualitativa, por concentrar sua compreensão nos 

fenômenos decorridos de um grupo social, respondendo a questões muito particulares do 

seu contexto, do seu singular e plural. Minayo (2015), nos afirma que a pesquisa 

qualitativa, no âmbito das ciências sociais se preocupa com a realidade em um nível que 

não pode ser quantificada, atuando no universo subjetivo das interações, relações e 

fenômenos que dificilmente serão reduzidos a simples variáveis. Neste estudo, as relações 

estabelecidas no contexto da EJA do Sesi, nas relações e interações vivenciadas no Sarau 

da EJA ganharão destaque e virão à tona, contribuindo para uma reflexão acerca da 

importância deste tipo de ação educativa como possibilidade humanizadora e reflexiva na 

EJA. Ademais, esta pesquisa assume o compromisso de investigar as implicações de uma 

educação que viabiliza o protagonismo, a interação com a família, a ação-reflexão do 

sujeito, do educando, na construção e ressignificação do conhecimento, a partir da 

socialização e das interações promovidas e provocadas pelo sarau. Para tanto, 

considerando os objetivos da pesquisa, trataremos este estudo como uma pesquisa 

exploratória que tem a abordagem etnometodológica, alicerçada na Etnopesquisa Crítica, 

como procedimento metodológico. A Etnometodologia, para Haguette (2013), é um 

procedimento metodológico qualitativo peculiar, que possibilita uma interação com a 

realidade dos sujeitos constituintes do ambiente de “ver-relatando”. Constituem-se 

sujeitos, ou como afirma Macedo (2010), atores sociais deste contexto, os estudantes da 

EJA do Sesi, a equipe pedagógica do Sesi e os familiares dos estudantes dos cursos citados 

que participaram das atividades da Semana da EJA e principalmente, do Sarau da EJA. 

Assim, as apreensões, os sentidos, significados, tomadas de decisão e ação-reflexão, 

desveladas desde a organização, preparação, seleção, sentimentos e emoções surgidos 

antes e durante o sarau, serão analisadas e interpretadas. Para tanto, serão necessários, 
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dispositivos de interpretação de dados, que segundo Macedo (2010), são fundamentais em 

todo o processo de pesquisa e que possibilitarão este desvelamento. Neste estudo, 

elegemos como dispositivos, à luz da Etnopesquisa crítica, os registros docentes do 

planejamento da atividade e das aulas, registros das reuniões da equipe pedagógica, relato 

dos estudantes, de familiares, notas da observação participante e da “entre-vista” e 

interações on-line que possibilitaram a análise desta experiência educativa entre os atores 

envolvidos. Os dispositivos de interpretação de dados eleitos possibilitaram o 

levantamento das “noções subsunçoras”, conforme recomenda Macedo (2010), que 

viabilizaram um encontro de comunicação dialógica, que segundo Freire (2003), 

promovem a interlocução entre os sujeitos que buscam a interpretação da realidade a fim 

de transformá-la. Deste modo, a voz e a vez dos sujeitos atores da EJA tecem as tramas 

deste trabalho, que revela o seu valor, a sua capacidade e o resgate da sua autoestima. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 

O sarau foi organizado para ser a atividade principal da semana de reflexão da EJA, como uma 

atividade, que possibilitasse ao estudante jovem e adulto o acesso à educação e a cidadania, 

sendo a EJA uma modalidade de ensino que preconiza tal direito. O Sarau organizado pela EJA, 

com a EJA e para EJA, segue os princípios dessa atividade, na medida em que o definimos a 

partir da contribuição de Peres (2015), como um evento cultural que promove o encontro de 

pessoas para se manifestar artisticamente, somar conhecimentos, descobertas e vivências 

coletivas. Existem experiências diversas de sarau como: Sarau da Cooperifa, idealizado pelo 

agitador cultural Sérgio Vaz, em São Paulo e o Sarau Bem Black, evento consolidado no centro 

histórico de Salvador, Bahia. O Sarau da Onça, também é um exemplo desta experiência, o qual 

Silva (2013), nos apresenta como, um evento que “foi criado com o intuito de sensibilizar as 

pessoas através da poesia, teatro e música”. Todos os exemplos e referências de sarau acima 

citados, possuem o caráter de fortalecimento da identidade, da constituição de um espaço de 

denuncia social, de vivacidade da arte e cultura. Por conta disso, sua concepção foi planejada 

para viabilizar o protagonismo dos estudantes, por meio da arte e da cultura, possibilitando 

reflexão, conscientização e elevação da autoestima, assim como para promover uma integração 

entre os sujeitos da EJA do Sesi, com os seus familiares e com os sujeitos da EJA das escolas 

vizinhas que participaram do evento, revelando o que Gadotti (2005), a partir dos pressupostos 

de Freire, intitula de  “Boniteza  de um sonho – o ensinar e aprender com sentido”. 

Neste sentido, o sarau se relaciona com a concepção de uma pedagogia diferente, que 

compreende a boniteza (termo utilizado a partir de referenciais Freirianos), o diálogo, a emoção 

e a alegria, o respeito as plurais formas de ser e estar no mundo: seus referenciais, sua forma de 

educar e de ver-se no mundo. Felippe Serpa (2004) nos revela que é importante 

compreendermos os saberes humanos em um mundo contemporâneo, como alicerce. Assim o 

autor coloca como questão fundamental para essa compreensão, a necessidade de construirmos 

sentido nos inter-textos e inter-contextos criando novos territórios a partir dos entre-lugares dos 

grupos humanos que estamos implicados, enriquecendo nossa singularidade e pluralidade. 

Deste modo, nos fortalecendo enquanto humanos nos novos diálogos com o mundo e com os 

com-textos.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Cada vez mais torna-se necessário a promoção de atividades e de práticas pedagógicas que 

evidencie a EJA como um campo de possibilidades e não como um campo de exclusão, 

sujeição, de uma pedagogia compensatória. Paulo Freire há muito tempo já nos conduz a uma 
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reflexão de compreender a Educação Popular e a Educação para Jovens e Adultos, como um 

ato político, carregado de sentidos, respeitando os sujeitos, seus contextos e suas singularidades. 

Freire (2003), já indicava que o ato educativo deve se pautar em uma pedagogia como um 

projeto de transformação social para os seus sujeitos e nos diz que “é possível vida sem sonho, 

mas não existência humana e História sem sonho”. A caminhada destes estudantes da EJA no 

Sesi, permite compreendermos que, este caminho de regresso à escola, que concebe a educação 

numa perspectiva de esperança, possibilita a este estudante enxergar-se e ser enxergado por sua 

família, como ser humano de direito e com direitos. Que por sua vez se fortalece, como uma 

flor dente de leão, que possui singela aparência, mas com o balanço do vento se mostra forte, 

partilha sua semente para povoar os campos com a sua beleza. Deste modo, tal como a flor  

dente de leão, que simboliza a liberdade, o otimismo e a esperança, os sujeitos da “Nossa EJA 

Sesi” se estende, partilha e fortalece os seus vínculos familiares e sociais, pois se sente incluído 

na sociedade, ou como nos diz Pablo Gentile (2003), é o sapato que começa a ser visto, 

enxergado, percebido pela sociedade que o tornava socialmente invisível, excluído, com alguns 

direitos, como o acesso à educação de qualidade, muitas vezes inacessíveis. O dente de leão é 

a metáfora da visibilidade social para os sujeitos da EJA, mas que também significa sonhos 

concretizados. E este regresso à escola e a participação da família neste processo, demonstrados 

pelo apoio, orgulho e parceria, se configura para eles, por meio dos relatos, como um sonho 

realizado e que semeiam novos sonhos, novas flores que continuarão a partilhar suas sementes 

junto aos filhos, cônjuges e vizinhos. Este aluno, não se torna socialmente visível sozinho, ele 

carrega consigo toda uma história, um legado, uma família, que com ele entende, compreende 

seu lugar no mundo, no palco do respeito, da igualdade e do acesso aos direitos sociais. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 
Nas exposições e atividades, para que resulte clara a posição educativa que defendemos, 

abordamos, ainda que rapidamente, esse ponto básico: o homem como um ser no mundo e com 

o mundo. Revelamos aos educandos possibilidades emancipatórias, a partir do que eles fazem, 

sobre a sua importância e como podem tomar decisões-ações que contribuam para sua 

transformação. Conseguimos que os estudantes despertassem a consciência de que não basta 

estar no mundo apenas, mas com ele, estar sempre aberto, captá-lo e compreendê-lo, atuar de 

acordo com suas finalidades a fim de transformá-lo, respondendo a desafios.  Freire (1997) nos 

revela que é impossível a educação sem que o educando se eduque a si mesmo, no próprio 

processo da sua libertação, e por essa razão muitas histórias se transformaram e muitos desejos 

vieram à tona com esse projeto. Ao final, percebemos que nossos objetivos foram alcançados, 

e que os alunos saíram do Sarau da EJA cheios de conhecimento e realmente se apoderaram do 

que os pertencia, a liberdade de poder ser e conquistar tudo aquilo que se quer, e a família, ainda 

mais cheia de orgulho por ter a certeza de que a parceria com a escola é forte e bem produtiva 

na construção do desenvolvimento de cada um e na construção do conhecimento. 
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