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Fechar Escola é Crime 

Zé Pinto 

 

Fechar Escola é Crime 

Já viu tamanha verdade? 

O mundo de quem oprime 

Não soletra liberdade 

Quando se entende a Escola 

Em toda sua dimensão 

Sonho, arte e compromisso 

Nos trilhos da construção 

Se entende de antemão 

É construção de sujeitos 

E não qualquer construção 

São crianças brasileiras 

São sujeitos de direitos 

E muito mais que esmola 

Direito de ter escola 

E de levar na sacola 

Sede de conhecimentos 

A campanha está lançada 

Vamos virar este jogo 

Estudo não só pro rico 

Mas pra quem nasceu do povo 

Educação é o caminho 

Então fechar escola é crime 

E quem fechou é criminoso 
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RESUMO 

 

O presente texto é fruto da pesquisa de Mestrado desenvolvida na linha de pesquisa de 

Formação de Professores e Práticas Pedagógicas do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal de Pernambuco. A investigação buscou compreender 

quem são os estudantes evadidos da EJA e o que os leva a se evadirem das escolas do 

Território Campesino do Município de Caruaru. Objetivou em específico: identificar os perfis 

das/os estudantes evadidas/os (etnia, gênero, idade, ocupação profissional) da Educação de 

Jovens e Adultos em Escolas do Campo do Município de Caruaru – PE; identificar e 

caracterizar as causas da evasão das/dos estudantes da EJA sujeitas/os da pesquisa; identificar 

e caracterizar a influência do Patriarcado para a evasão das mulheres Sujeitas da pesquisa. A 

lente teórico-metodológica utilizada para fundamentar o trabalho foi a dos Estudos Pós-

Coloniais Latino-Americanos (QUIJANO, 2005, 2007; MIGNOLO, 2005; TUBINO, 2012; 

WALSH, 2008, 2009, 2010). Diante da lente teórica adotada, tomamos como categorias 

teóricas centrais da pesquisa: Educação do Campo (ARROYO, 2012; FERNANDES, 2004; 

CALDART, 2004) e Educação de Jovens e Adultos (PAIVA, 1973; HADDAD, 2001; DI 

PIERRO, 2010; JANUZZI, 1979; CURY, 2000; ARROYO, 2011; FREIRE, 1978, 1987). O 

campo da pesquisa foi o Município de Caruaru – PE, que possui maior e mais representativo 

número de escolas situadas em áreas rurais do interior do estado de Pernambuco. A eleição do 

Território Campesino se deu pela compreensão de que este espaço é duplamente silenciado 

pela lógica da Colonialidade e consequentemente as/os jovens e adultas/os da EJA que se 

evadiram das escolas localizadas neste território. Neste contexto, foram eleitas as duas escolas 

do Território Campesino de distritos diferentes que tiveram o maior índice de evasão na EJA 

no ano de 2013. Foram eleitas/os oito Sujeitas/os da pesquisa, quatro de cada distrito, sendo 

estas/es evadidas/os da EJA em 2013 e que não retornaram aos bancos escolares. A coleta de 

dados se deu através do levantamento dos índices de evasão nas escolas, questionário de 

identificação e entrevistas semiestruturadas. No tratamento e na análise dos dados utilizamos 

a técnica da Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977) via Análise Temática (VALLA, 1990). 

Concluímos que as causas da evasão estão relacionadas a dois elementos: i) aspectos 

socioeconômicos e culturais; ii) aspectos didático-pedagógicos da sala de aula. Os primeiros 

evidenciam a influência do trabalho e do Patriarcado (NARVAZ; KOLLER, 2006) para a 

evasão. Os segundos apontam a ausência de práticas pedagógicas que dialoguem com os 

saberes Outros que são produzidos neste espaço. 

 

Palavras-chave: Estudos Pós-Coloniais. Educação do Campo. Educação de Jovens e Adultos. 

Evasão. 

 

  



ABSTRACT 

 

The following text is a result of a Master’s degree research developed in the line of research 

Teacher Training and Pedagogical Practices of the Graduate Program in Education of the 

Federal University of Pernambuco. The study aimed to comprehend who are the students who 

drop out the Youth and Adults Education courses and which are the reasons why they drop 

out the Peasantry Territory’s schools of Caruaru - PE. The specific objectives were to identify 

the profile of the students (ethnicity, gender, age, occupation) who drop out Youth and Adult 

Education in the city of Caruaru – PE and; to identify and distinguish the causes of these 

dropouts; identify and distinguish the influence of the Patriarchy on the dropouts of women 

Subjects of the research. The article’s theoretical background were the Latin-American 

Postcolonial Studies (QUIJANO, 2005, 2007; MIGNOLO, 2005; TUBINO, 2012; WALSH, 

2008, 2009, 2010). Considering this theoretical background, the following theoretical 

categories were selected Peasantry Education (ARROYO, 2012; FERNANDES, 2004; 

CALDART, 2004) and Youth and Adult Education (PAIVA, 1973; HADDAD, 2001; DI 

PIERRO, 2010; JANUZZI, 1979; CURY, 2000; ARROYO, 2011; FREIRE, 1978, 1987). The 

Data was collected in the city of Caruaru – PE, which has the largest and most representative 

number of schools in rural areas in the interior of Pernambuco state. The choice of the 

Peasantry Territory was made for the comprehension that this space is double silenced for the 

Coloniality logic and consequently the young and adults of Youth and Adult Education who 

drop out the schools in this territory. In this context, it was elected the two schools in the 

Peasantry Territory of different districts that had the highest dropout rates in adult education 

in 2013. Eight collaborators who drop out Youth and Adult Education schools in 2013 were 

chosen, four of each district; those who drop out school in 2013 and did not return to the 

school benches. Data collection included the gathering of dropout rates in schools and the 

application of identification questionnaire and semi-structured interviews. The Content 

Analysis technique (BARDIN, 1977) through Thematic Analysis (VALLA, 1990) were used 

on the data treatment and analysis. We concluded that the cause of the dropouts are connected 

to two elements: i) socioeconomic and cultural aspects and; ii) didactic-pedagogical aspects of 

the classroom. The first ones highlights the influence of work and Patriarchy (NARVAZ & 

KOLLER, 2006) regarding the dropout rate. The second ones highlights the lack of 

pedagogical practices that speaks to the Other knowledge that are produced inside this space. 

 

Keywords: Postcolonial Studies. Peasantry Education. Youth and Adult Education. Dropout. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação se desenvolveu no Curso de Mestrado em Educação do 

Programa de Pós-Graduação em Educação do Centro de Educação da UFPE e está vinculada 

à Linha de Pesquisa Formação de Professores e Práticas Pedagógicas. A mesma busca 

entender os motivos que levam à evasão das/os estudantes das turmas de Educação de Jovens 

e Adultos nas escolas situadas no Território Campesino do Município de Caruaru-PE. Para 

elaborarmos o nosso pressuposto sobre os motivos do esvaziamento de turmas desta 

modalidade de ensino, partimos da leitura da LDB 9394/96 que assegura em sua redação a 

garantia de educação a todos as/os sujeitas
1
/os que não tiveram acesso à educação na idade 

própria (BRASIL, 1996). 

Neste sentido, tomamos como pressuposto a ideia de que estas/es sujeitas/os da EJA 

retornam aos bancos escolares por necessitarem de educação formalizada, entretanto, ao 

chegarem até a escola não conseguem permanecer por elementos presentes na escola e fora 

dela. Adotamos, como exemplo, a ausência na escola de atendimento das necessidades 

específicas das/os sujeitas/os, que são jovens, adultas, adultos e precisam de um ensino 

diferente do ofertado às classes regulares. Além deste não atendimento a estas 

especificidades
2
, estas/es sujeitas/os da EJA enfrentam cotidianamente diversos problemas de 

ordem socioeconômica que os desestimulam na permanência escolar. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, optamos pelo Território Campesino de 

Caruaru-PE por reconhecermos que as escolas que se situam neste espaço são duplamente 

silenciadas, visto que o levantamento realizado para esta pesquisa
3
 apontou que não existem 

pesquisas que analisaram as causas da evasão da EJA em escolas do Território Campesino. 

Além disso, reconhecemos que o Território Campesino é um espaço de silenciamento, onde as 

políticas educacionais atendem a um padrão urbano que subalterniza o rural. Além destes 

elementos, no Município de Caruaru-PE a maior parte das escolas se situa no Campo 

(SILVA; SILVA, 2012) e em todos os Distritos do Município existem escolas que atendem à 

Modalidade da EJA, o que torna significativa a investigação neste território. 

                                                 
1
 Utilizaremos aqui o termo sujeitas, baseados em Uriona (2012), visto que a autora defende o direito das 

mulheres se dizerem da mesma maneira que os homens. Assim, além de utilizarmos a expressão sujeitas ao 

longo do trabalho, utilizaremos o feminino à frente do masculino numa tentativa de desconstrução da lógica 

patriarcal. 

2
 Quando apontamos as especificidades dos sujeitos da EJA, nos baseamos em Pinto (2010), Arroyo (2011) e 

Gomes (2011) que traduzem que as necessidades educacionais destes sujeitos precisam se organizar a partir da 

compreensão dos contextos sociais/culturais em que os mesmos se inserem. 

3
 Levantamento localizado mais à frente do trabalho. 
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Para fundamentar a pesquisa nos pautamos nos Estudos Pós-Coloniais Latino-

Americanos, porque estes dialogam a partir das vozes das/os sujeitas/os historicamente 

silenciados e nos auxiliaram a compreender a complexidade presente no contexto da 

Educação de Jovens e Adultos da Educação do Campo. Assim, nos baseamos em dois 

aspectos para justificar a nossa pesquisa: um pessoal e um acadêmico. 

O interesse pessoal surgiu da minha experiência em um dos estágios desenvolvido no 

período de graduação, em uma turma de Nível-I da Educação de Jovens e Adultos, em Bom 

Jesus da Lapa, uma cidade do interior da Bahia. Neste momento iniciei com algumas 

inquietações ingênuas sobre o retorno das/os sujeitas/os aos bancos escolares e posteriormente 

a ausência/infrequência destes na escola. Estas inquietações surgiram não só pelo que, então, 

vivenciava no contexto do estágio, mas também pela minha experiência familiar. 

Tive pais que saíram do Território Campesino para o Território Urbano para 

possibilitar o estudo para os filhos. Em nossa casa, os estudos eram pontuados como 

imprescindíveis para a garantia de uma vida digna. Os meus pais, por participarem ativamente 

de muitos movimentos ligados às atividades campesinas, consideravam que vida digna não se 

resumiria apenas a um bom emprego, estabilidade financeira. Eles entendiam que a dignidade 

da vida se relacionava com a maneira de compreender o mundo. Não queriam ver os seus 

filhos votando ingenuamente. Queriam que os seus filhos tivessem o poder de escolha. 

Relacionavam esse poder à escola. 

Entretanto, apesar de relacionar essa capacidade de autonomia à escola e de no 

Território Urbano existirem escolas que atendessem à modalidade da EJA, meus pais nunca 

ousaram voltar a estudar. Quando questionávamos o motivo, relatavam que se sentiam velhos 

e que aquele espaço não era espaço para eles. Diziam que o espaço deveria ser ocupado por 

nós e que eles aprenderiam conosco o que nos fosse ensinado. 

Diante das inquietações que emergiram com as experiências de estágio e familiar, a 

curiosidade ingênua de graduanda foi aumentando e no próprio período de estágio nos 

deparamos com um dos grandes problemas vivenciados nas turmas de EJA: a evasão. Desse 

modo, para a conclusão da nossa graduação, desenvolvemos um trabalho que dialogava sobre 

a possibilidade de diminuição da evasão através de leituras ressignificadas. Neste, chegamos à 

conclusão de que a ressignificação da leitura na EJA poderia ser um caminho para tornar as 

aulas mais significativas, mas não seria o único meio para resolver o problema da evasão. 

Assim, após o trabalho, descobrimos a necessidade de um maior aprofundamento nos 

estudos e nas discussões sobre EJA para entendermos melhor como ocorria a estruturação 

desta modalidade de ensino e as causas que levavam à evasão. 
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Ao chegar à cidade de Caruaru, e a oportunidade de trabalhar na Rede Municipal de 

Ensino, notamos que existia uma ênfase muito grande em desenvolver projetos para atender à 

Educação de Jovens e Adultos. Por não trabalharmos com essa modalidade, não entendíamos 

a causa de tanta ênfase para as/os professoras/es que trabalhavam com este contexto. 

Somente em uma reunião pedagógica na escola em que trabalhávamos no início do 

ano de 2011 é que pudemos compreender os motivos que levavam à enorme mobilização da 

Secretaria de Educação do Município para desenvolver projetos direcionados a este público. 

Na reunião citada, o secretário da escola trouxe o índice de evasão de todas as turmas 

atendidas pela escola e destacou que na EJA havia um número superior a 50% de evasão. 

Neste momento, a direção pedagógica da escola pedia que refletíssemos juntos sobre 

possíveis caminhos para diminuir este quadro, uma vez que as/os sujeitas/os evadidas/os 

representavam também as/os sujeitas/os que lutaram para garantir uma vaga. 

A reunião pedagógica do início de 2011 nos possibilitou entender que a evasão é um 

problema que atinge a modalidade da EJA em diferentes espaços, visto que o nosso primeiro 

contato com esta realidade se deu na Bahia em 2006 e que em Pernambuco em 2011 nós ainda 

tínhamos que enfrentar o mesmo problema. Neste sentido podemos dizer que esta reunião nos 

fez relembrar uma curiosidade antiga: a curiosidade de entender as causas da evasão nas 

turmas de EJA. 

Assim, na seção seguinte trataremos do segundo elemento que justifica a nossa 

pesquisa: o aspecto acadêmico. Este se constitui do levantamento realizado no site da ANPEd 

(Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação) a fim de uma maior 

familiaridade com as discussões que se aproximam do nosso objeto de estudo e 

consequentemente o aprimoramento do mesmo. 

 

1.1 A EJA e a evasão: um olhar a partir dos dados da ANPEd 

 

Para nos familiarizarmos e aprimorarmos o objeto de pesquisa que se refere à evasão 

em turmas de Educação de Jovens e Adultos em escolas do campo necessitamos realizar um 

levantamento das produções de trabalhos do campo da educação. Elegemos para esta busca o 

site da ANPEd (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação) porque esta 

é a mais importante Associação de produção no campo da Pós-Graduação e a mesma 

possibilita um contato com produções em nível nacional acerca da nossa discussão. 

No levantamento, analisamos os elementos quantitativos e qualitativos dos trabalhos 

de comunicação oral localizados no banco de dados da ANPEd. O marco temporal da nossa 
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pesquisa refere-se às Reuniões Anuais (RA) do período de 2002 a 2012, correspondente ao 

tempo entre a 25ª e a 35ª RA. 

Consideramos este recorte satisfatório para a análise da evolução de publicações 

referentes ao objeto, porque define um período em que há a implementação de novos 

programas e resoluções do governo para o atendimento de especificidades relacionadas à 

EJA
4
. Ressaltamos que a nossa busca se encerra em 2012 porque é o ano anterior à nossa 

entrada no Programa de Mestrado. 

O levantamento nas Reuniões Anuais da ANPEd se deu nas comunicações orais de 

três Grupos de Trabalho (GT): GT 03-Movimentos Sociais; GT 06- Educação Popular e 

GT 18- Educação de Pessoas Jovens e Adultas. A opção pelos GT 03 e 06 se deu porque 

entendemos que nestes GT há uma maior concentração das discussões sobre a Educação do 

Campo, ao passo em que a escolha do GT 18 se deu porque este é o Grupo de Trabalho 

específico da Educação de Jovens e Adultos. Optamos pelos trabalhos de Comunicação Oral 

porque os mesmos expressam as súmulas de pesquisas acadêmicas concluídas ou em 

andamento, possibilitando-nos identificar os elementos que constituem estas pesquisas. 

Desta maneira, para analisar os trabalhos de Comunicação Oral utilizamos a Análise 

de Conteúdo de Bardin (1977) em suas diferentes fases: a pré-análise, a exploração do 

material, o tratamento e as inferências sobre os resultados. A fase da pré-análise consiste no 

levantamento de documentos seguindo os critérios apontados por Bardin (1977): 

exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência, para a construção de um 

Corpus Documental. A segunda parte, exploração do material, representa o momento em que 

o material selecionado será codificado transformando-se em núcleos de sentido. A terceira e 

última etapa consiste no tratamento dos dados e inferências sobre o objeto e expressa o 

momento em que o pesquisador fará interpretações sobre os dados obtidos. 

Sendo assim, realizamos a leitura flutuante de 447 trabalhos e não encontramos 

nenhum que contemplasse o objeto da nossa pesquisa: A evasão em turmas de Educação de 

Jovens e Adultos nas escolas do Território Campesino. Este dado aponta a singularidade da 

nossa pesquisa e reforça que a mesma pode trazer contribuições significativas para o campo 

de Educação de Jovens e Adultos e Educação do Campo. 

Como não encontramos nenhum trabalho que tratasse especificamente da questão da 

evasão da EJA em escolas do campo, reorganizamos a nossa busca e elencamos aqueles que 

em seu título e resumo abordaram os seguintes descritores: Evasão na EJA e EJA em Escolas 

                                                 
4
 Conforme consta no quadro do Anexo I. 
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do Campo. Inicialmente, obedecendo ao critério da exaustividade, capturamos todos os 

trabalhos destes GT que no título trouxessem algum direcionamento que se aproximasse dos 

descritores por nós definidos. 

Após a captura dos trabalhos, fizemos a leitura detalhada de cada um a fim de 

identificar os que possuíam pertinência com o que buscávamos: Evasão na EJA e EJA em 

Escolas do Campo, cumprindo com as regras da representatividadee da homogeneidade. 

Deste modo, destacamos que os três GT pesquisados apresentaram trabalhos que possuíam 

relação com as temáticas acima definidas. O quadro abaixo expressa o total de trabalhos 

apresentados pelos GT assim como a quantidade que possuía aproximação com o nosso 

objeto de pesquisa. 

 

QUADRO1 - Total de Trabalhos Levantados por GT da ANPEd no Período de 2002 a 

2012 

Reunião 

Anual 

GT 03 

Movimentos 

Sociais 

GT 06 

Educação 

Popular 

GT 18 

Educação de 

Pessoas Jovens 

e Adultas 

Total Geral de 

trabalhos 

Total 

do 

GT 

Relação 

com o 

objeto 

Percentual 

Sobre o 

total 

Total 

do GT 

Relação 

com o 

objeto 

Percentual 

Sobre o 

total 

Total 

do GT 

 

Relação 

com o 

objeto 

 

Percentual 

Sobre o 

total 

Total 

dos 

GT 

Relação 

com o 

objeto 

Percentual 

sobre 

todos os 

trabalhos 

25ª – 2002 11 01 0,71% 12 01 0,63% 10 00 0% 31 02 0,44% 

26ª – 2003 11 00 0% 16 00 0% 09 00 0% 36 00 0% 

27ª – 2004 15 00 0% 13 00 0% 10 00 0% 38 00 0% 

28ª – 2005 19 00 0% 26 00 0% 22 00 0% 67 00 0% 

29ª – 2006 11 00 0% 16 00 0% 14 01 0,67% 41 01 0,22% 

30ª – 2007 09 00 0% 19 00 0% 11 01 0,67% 39 01 0,22% 

31ª – 2008 12 00 0% 09 00 0% 15 01 0,67% 36 01 0,22% 

32ª – 2009 07 01 0,71% 13 00 0% 15 02 1,34% 35 03 0,6% 

33ª – 2010 12 00 0% 10 00 0% 13 01 0,67% 35 01 0,22% 

34ª – 2011 17 00 0% 10 00 0% 16 01 0,67% 43 01 0,22% 

35ª – 2012 15 00 0% 13 00 0% 16 00 0% 44 00 0% 

Total 139 02 1,42% 157 01 0,63% 151 07 4,63% 447 10 2,23% 

Fonte: Quadro construído a partir dos dados contidos no site da ANPEd, disponível em: 

http://www.anped.org.br. 

 

Antes de partirmos para a análise daqueles trabalhos que possuíam aproximações com 

o objeto da pesquisa: a evasão em turmas de Educação de Jovens e Adultos nas escolas do 

Território Campesino, consideramos relevante pontuar quais as discussões que permearam o 

universo do GT 18 no período de 2002 a 2012. Para tanto, realizamos mais uma vez a leitura 

dos trabalhos produzidos neste GT no período acima citado e categorizamos as discussões 
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sobre EJA em que estes trabalhos se inseriram. Dessa forma, o quadro abaixo aponta a 

quantidade de produção por área deste período. 

 

QUADRO2 - Áreas de Produção do GT 18 da ANPEd no período de 2002 a 2012 

Área de Produção Quantidade de Trabalhos Percentual sobre os 151 

trabalhos produzidos no GT 18 

Arte 1 0,94% 

Estado da Arte 1 0,94% 

História da EJA 4 2,64% 

Diferença Cultural 1 0,94% 

Espaço Escolar 2 1,32% 

Espaço não Escolar 2 1,32% 

Evasão 2 1,32% 

Gestão Escolar 2 1,32% 

Linguística 1 0,94% 

Educação Prisional 3 1,98% 

Educação Especial 1 0,94% 

Ensino Médio 4 2,64% 

Histórias de Vida 1 0,94% 

Juventude 2 1,32% 

Sentidos da EJA 5 3,31% 

Tecnologias 4 2,64% 

Gênero 7 4,63% 

Educação Matemática 6 3,97% 

Analfabetismo 5 3,31% 

Educação e Trabalho 15 9,93% 

Formação 10 6,62% 

Práticas Pedagógicas 11 7,28% 

Programas 11 7,28% 

Alfabetização e Letramento 16 10,59% 

Políticas Públicas 18 11,92% 

Currículo 16 10,59% 

Fonte: Quadro construído a partir dos dados do site: www.anped.org.br 

Com os dados acima, verificamos que o maior índice de produção nos dez anos 

analisados se centrou na área de Políticas Públicas, Currículo, Alfabetização e Letramento e 
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Educação e Trabalho. Assim, percebemos que as produções não são uniformes, e que algumas 

áreas do conhecimento se sobrepõem a outras. Além disso, constatamos que existem reuniões 

em que a discussão sobre Currículo e Analfabetismo se faz de maneira mais contundente do 

que em outras. Podemos exemplificar a 25ª RA, que dos 10 trabalhos apresentados, 3 trataram 

de Currículo, ao passo em que no ano seguinte, na 26ª RA, não houve nenhuma apresentação 

de comunicação oral desta área de conhecimento. 

Com este dado, compreendemos que os estudos não são estanques e que as 

necessidades investigativas se modificam de acordo com os contextos sociais e com as 

necessidades apresentadas no âmbito educativo. Além das áreas do conhecimento, nos 

embasamos em Mignolo (2005) que fala sobre a Geopolítica do Conhecimento. Este conceito 

nos ajuda a compreender qual o Lócus de enunciação de conhecimento, ou seja, em que lugar 

se produz conhecimento considerado válido. Assim, neste período de produção do GT 18, 

mapeamos este lugar de produção de enunciado, conforme exposto no gráfico abaixo. 

 

GRÁFICO 1 - Lócus de Enunciação das Produções do GT 18 da ANPEd no período de 

2002 a 2012 

 

Fonte: Gráfico construído a partir dos dados disponíveis no site: www.anped.org.br 

 

Conforme explicitado no gráfico, a região Sudeste domina a produção de 

conhecimento na área da EJA e a região Norte é a mais silenciada. Pressupomos que isto se dá 

devido à quantidade de financiamento para pesquisa em cada região. Ressaltamos que, nas 

duas primeiras RA analisadas (25ª RA e 26ª RA), não houve nenhum trabalho do Norte ou 

Centro-Oeste 10,59% 

Nordeste 21,19% 

Norte  5,96% 

Sudeste 46,35% 

Sul 15,89% 
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Nordeste. Em todas as outras existiram publicações do Nordeste, mas o Norte esteve 

silenciado nas RA 28ª, 29ª, 30ª e 33ª no GT analisado. 

Assim, concebemos que os conceitos, as reflexões e os aprofundamentos construídos 

sobre a Educação de Jovens e Adultos no espaço do GT 18 da ANPEd apontam a carência de 

investigações na modalidade da Educação de Jovens e Adultos nas regiões Norte e Nordeste 

no âmbito desta Associação Nacional, visto que, ao longo dos dez anos de levantamento, o 

maior quantitativo de pesquisa centralizou-se nas outras regiões. Refletindo sobre as 

produções da EJA no campo da ANPEd, nos centramos no que compõe o objeto de interesse 

do trabalho: a evasão nas turmas EJA e as causas que fazem com que este fenômeno exista. 

Neste sentido, retomaremos as discussões construídas sobre os trabalhos que se 

aproximam do nosso objeto. Após a leitura das comunicações orais, notamos que além de se 

inserirem nas discussões sobre Evasão na EJA e EJA em Escolas do Campo, os trabalhos 

possuíam outras singularidades que fizeram com que estabelecêssemos núcleos de sentidos 

(BARDIN, 1977) para a realização desta análise. Assim, os trabalhos do descritor Evasão na 

EJA puderam ser categorizados em dois núcleos de sentido: a) Evasão em Programas; b) 

Causas da Evasão. 

O primeiro núcleo de sentido, Evasão em Programas, foi composto apenas de um 

trabalho: Evasão como forma de exclusão: silêncio como forma de resistência. Este teve a 

autoria de Arlete Maria Feijó Salcides - FEEVALE – RS, foi publicado na 25ª RA e abordou 

a questão da evasão no PRONERA, ao passo em que utilizou os discursos das/os sujeitas/os 

envolvidos no programa para buscar respostas que justificassem a evasão. 

O segundo núcleo de sentido, representado pelo Quadro 3, traz trabalhos que discutem 

sobre os problemas existentes na escola e fora dela e o que faz com que as/os sujeitas/os se 

evadam. Nesta direção, ambos apontam elementos que possibilitam a compreensão de que a 

evasão não pode ser causada apenas por aspectos socioeconômicos. Os trabalhos tentam 

entender as causas da evasão e neste sentido consideram a importância de ouvir também as 

percepções das/os estudantes para que se chegue a esta compreensão. 
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QUADRO 3 - Trabalhos do Núcleo de Sentido: Causas da Evasão 

Reunião/Ano Título Autor Universidade 

32ª- 2009 Sujeito da EAJA: trabalhador-aluno do 

noturno e os desafios no processo ensino-

aprendizagem 

Cláudia Borges Costa UCG – GO 

34ª – 2011 Evasão de alunos na EJA e reconhecimento 

social: crítica ao senso comum e às suas 

justificativas. 

Gerson Tavares Carmo UENF – RJ 

Fonte: Quadro construído a partir dos dados contidos no site da ANPEd, disponível em: 

http://www.anped.org.br. 

 

No descritor EJA em Escolas do Campo, também categorizamos singularidades que 

nos possibilitaram estabelecer os seguintes núcleos de sentido: a) EJA no Campo e Políticas 

Públicas; b) Trajetórias Escolares da EJA do Campo. 

Assim, o primeiro núcleo de sentido deste descritor apresentou trabalhos que versaram 

sobre as políticas públicas desenvolvidas em programas de Educação do Campo direcionados 

à modalidade da EJA. As discussões das comunicações orais se pautaram no diálogo sobre as 

legislações que criaram estes programas e a aproximação ou não destes programas com as 

mobilizações que já existem no Território Campesino, além da verificação da aplicabilidade e 

funcionamento destas propostas. Estes trabalhos estão elucidados no Quadro 4. 

 

QUADRO 4 - Trabalhos do Núcleo de Sentido: EJA no Campo e Políticas Públicas 

 
Reunião/Ano Título Autor Universidade 

25ª – 2002 Traçando caminhos e descaminhos de 

um processo de educação no meio 

rural: reflexões a partir de uma 

experiência do PRONERA no Rio 

Grande do Norte. 

Alessandro Augusto de 

Azevedo 

Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte 

– RN 

29ª – 2006 Situação educacional dos jovens e 

adultos assentados no Brasil: uma 

análise de dados da pesquisa nacional 

de educação na reforma agrária. 

Maria Clara Di Pierro Faculdade de Educação 

da Universidade de São 

Paulo – SP 

30ª – 2007 A construção de parcerias e a 

Educação de Jovens e Adultos no 

campo: uma análise a partir do 

PRONERA/UFC (1998/2002). 

Sandra Maria Gadelha 

de Carvalho 

UECE – CE 

31ª – 2008 Escolarização de jovens e adultos em 

assentamentos no estado de São Paulo: 

uma análise da pesquisa educacional 

na reforma agrária. 

Maria Clara Di Pierro USP – SP 

Fonte: Quadro construído a partir dos dados contidos no site da ANPEd, disponível em: 

http://www.anped.org.br. 
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O segundo núcleo de sentido, por nós chamado de Trajetórias Escolares da EJA do 

Campo, traz trabalhos que versam sobre os caminhos definidos por professores e estudantes 

na realidade da EJA do Campo. Neste sentido, existiram trabalhos que dialogaram sobre os 

sentidos que os estudantes atribuem à experiência escolar, sobre as representações sociais 

destas/es sujeitas/os, assim como os elementos que contribuem para o sucesso do processo 

educativo de jovens e adultos. As comunicações orais deste núcleo de sentido estão descritas 

no Quadro 5. 

 

QUADRO 5 - Trabalhos do Núcleo de Sentido: Trajetórias Escolares da EJA do Campo 

 
Reunião/Ano Título Autor Universidade 

32ª – 2009 Ambiente noturno e os seus 

significados para os jovens 

estudantes em uma escola do meio 

rural. 

Astrogildo Fernandes da 

Silva Júnior 

Leonardo Donizette de Deus 

Menezes 

UFU – MG 

32ª – 2009 Projeto educação do campo e 

consciência cidadã: representações 

sociais e trajetórias de educandos 

do PRONERA. 

Lourdes Helena da Silva UFU – MG 

33ª – 2010 Os sentidos da formação 

profissional para os lavradores do 

entorno IFES – CAMPUS – Itapina 

Júlio de Souza Santos UFES – ES 

 

Fonte: Quadro construído a partir dos dados contidos no site da ANPEd, disponível em: 

http://www.anped.org.br. 

 

Após a organização dos trabalhos por núcleos de sentido, concluímos que apenas seis 

destes possuem relação direta com a nossa pesquisa. Estes compuseram os seguintes núcleos 

de sentido: a) Evasão em Programas; b) Causas da Evasão; c) Trajetórias escolares na EJA 

do Campo. Neste sentido, para a construção do nosso Corpus Documental utilizaremos os 

trabalhos dos núcleos de sentido que possuem aproximação com o nosso objeto de estudo, 

conforme expresso no Quadro 6. 
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QUADRO 6 - Corpus Documental dos Trabalhos analisados no Site da ANPEd 

 
Evasão em Programas 

GT Reunião/Ano Título Autor Universidade 

03- Movimentos 

Sociais, Sujeitos 

e Processos 

Educativos. 

25ª - 2002 Evasão como forma de 

exclusão: silêncio como 

forma de resistência 

Arlete Maria Feijó 

Salcides 

FEEVALE – RS 

Causas da Evasão 

GT Reunião/Ano Título Autor Universidade 

18 - Educação 

de Pessoas 

Jovens e 

Adultas. 

32ª - 2009 Sujeito da EAJA: 

trabalhador-aluno do 

noturno e os desafios no 

processo ensino-

aprendizagem 

Cláudia Borges 

Costa 

UCG – GO 

18 – Educação 

de Pessoas 

Jovens e 

Adultas 

34ª - 2011 Evasão de alunos na EJA 

e reconhecimento social: 

crítica ao senso comum e 

as suas justificativas. 

Gerson Tavares 

Carmo 

UENF – RJ 

Trajetórias Escolares da EJA do Campo 

GT Reunião/Ano Título Autor Universidade 

03- Movimentos 

Sociais, Sujeitos 

e Processos 

Educativos. 

32ª - 2009 Ambiente noturno e os 

seus significados para os 

jovens estudantes em 

uma escola do meio 

rural. 

Astrogildo 

Fernandes da Silva 

Júnior 

Leonardo 

Donizette de Deus 

Menezes 

UFU – MG 

18- Educação de 

Pessoas Jovens 

e Adultas 

32ª - 2009 Projeto educação, campo 

e consciência cidadã: 

representações sociais e 

trajetórias de educandos 

do PRONERA 

Lourdes Helena da 

Silva 

UFU – MG 

18 – Educação 

de Pessoas 

Jovens e 

Adultas 

33ª - 2010 Os sentidos da formação 

profissional para os 

lavradores do entorno 

IFES – CAMPUS – 

Itapina 

Júlio de Souza 

Santos 

UFES – ES 

Fonte: Quadro construído pela autora a partir dos dados contidos no site da ANPEd, disponível em: 

http://www.anped.org.br. 
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Após a constituição do nosso Corpus Documental concluímos que os trabalhos que 

dialogam com a nossa pesquisa foram produzidos nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do 

país. Desta forma, reconhecemos que as produções voltadas para a evasão na EJA estão 

concentradas neste território geográfico, sendo este o lócus de enunciação das comunicações. 

Neste sentido, compreendemos que as discussões sobre evasão apontadas nas publicações 

permitem-nos ter uma compreensão mais ampla sobre o problema, mas não possibilitam a 

compreensão dos elementos mais específicos do contexto escolhido para a nossa pesquisa. 

Ao analisarmos os trabalhos que compuseram o nosso Corpus Documental, 

observamos os seguintes aspectos de cada comunicação oral: Título; Pressuposto; Problema 

de Pesquisa; Objetivos Geral/Específicos; Abordagem Teórica; Abordagem Metodológica; e 

Resultados da Pesquisa. Estes elementos observados por nós nos auxiliaram na aproximação 

das discussões sobre a Educação de Jovens e Adultos na Educação do Campo e a evasão. 

Além dos elementos textuais, refletimos durante a análise de cada trabalho sobre as 

aproximações e os distanciamentos entre o nosso objeto de pesquisa e os textos lidos. 

Iniciaremos a análise com o trabalho de Arlete Maria Feijó Salcides (FEEVALLE), 

apresentado na 25ª RA no GT 03. Nesta pesquisa, intitulada como “Evasão como forma de 

exclusão, silêncio como forma de resistência”, a autora aponta o seu problema de pesquisa 

que se pautou em interrogar “Por que uns sujeitos da EJA permanecem e outros/as evadem? 

Que histórias de vida e projetos os/as sujeitos desses grupos têm em comum? Que 

significados sobre o ato de alfabetizar-se e que sentidos construíram sobre a ação de 

alfabetizar-se? O que os sujeitos que co-habitam os espaços dos assentamentos têm a dizer 

sobre a evasão? Que efeitos os discursos hegemônicos têm sobre a percepção dos alunos/as e 

dos/as ex-alunos/as sobre o fenômeno da evasão?”. 

Após os seus questionamentos acerca da evasão a autora define como objeto central da 

sua pesquisa “analisar discursos produzidos para explicar e justificar a evasão de jovens e 

adultos das classes de alfabetização vinculadas ao Programa de Educação da Reforma Agrária 

(PRONERA), na perspectiva de problematizar seu “valor de verdade” junto a esses/as 

mesmos/as alunos/as, bem como junto à população dos assentamentos rurais nos quais essas 

classes estão inseridas”. Como objetivo específico instituiu “analisar os efeitos dessas 

discursividades nos processos de construção de significados desses/as alfabetizandos/as sobre 

o valor da alfabetização, bem como questionar se tais significados interferem e regulam seus 

modos de ser sujeitos na realização daquilo que tenham como projeto pessoal e coletivo de 

vida”. O seu trabalho foi pautado sobre a lente teórica de Foucault, Fischer, Melucci, 

McLaren, Moll, Haddad, Martins, D’Incao e Santos. 
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Como instrumento de coleta de dados utilizou entrevistas e questionários com alunos e 

monitores do PRONERA
5
, além dos moradores dos assentamentos que não faziam parte do 

programa. A pesquisa foi realizada em cinco cidades contemplando as cinco regiões do país. 

Para a análise dos dados, a autora utilizou a Análise do Discurso baseada em Foucault. Como 

resultado parcial da pesquisa, visto que a mesma não havia sido concluída no momento da sua 

publicação, a autora destaca diante do pensamento de Foucault e Melucci que as formas de 

poder “estão constantemente em funcionamento na tentativa de impor códigos que estruturam 

a possibilidade mesma de cada indivíduo de dar sentido a sua ação e de nomear a realidade – 

de dizer de si – “por que evadem?” (SALCIDES, 2002, p. 11). 

Consideramos que o trabalho acima detalhado se relaciona com a nossa pesquisa 

porque reflete sobre a evasão e concebe que esta não se constitui apenas pela ineficiência da 

escola, mas que se estabelece também pelo poder de escolha que os estudantes possuem. Ao 

mesmo tempo, a pesquisa analisada escuta as/os sujeitas/os que constituem o PRONERA, 

analisando os seus discursos e tentando compreender o que faz com que se afastem da escola. 

Passamos para o segundo trabalho escrito por Cláudia Borges Costa (UCG), intitulado 

por “Sujeito da EAJA: trabalhador-aluno do noturno e os desafios no processo ensino-

aprendizagem”. Percebemos que a autora não deixa claro no texto qual o pressuposto da 

pesquisa. Inicia o seu trabalho apontando a seguinte problematização: “quem é sujeito 

educando(a) da EAJA? Qual a visão de trabalho e de mundo do trabalho presentes na proposta 

político-pedagógica da EAJA? Qual a relação da aprendizagem desenvolvida na escola e a 

vida do(a) aluno(a), sobretudo com o seu trabalho?”. 

Para encontrar respostas para os problemas elencados, Costa (2009, p. 1) define como 

objetivo geral da sua pesquisa “Apresentar parte dos resultados de uma pesquisa de campo, 

desenvolvida em três escolas da Rede Municipal de Ensino de Goiânia, final de 2006 e no 

decorrer de 2007”, e como objetivos específicos “Apresentar a realidade das/os sujeitas/os 

educandos(as) do noturno da 5ª à 8ª séries, integrantes a Rede Municipal de Ensino de 

Goiânia, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA” e “Discutir alguns desafios 

no processo ensino-aprendizagem do trabalhador-aluno”. Busca como lente teórica os 

pensamentos de Marta Kohl de Oliveira, Gaudêncio Frigotto e Paulo Freire. 

Na estruturação metodológica do seu trabalho, Costa (2009) explica que como 

instrumentos de coleta de dados utilizou questionários e entrevistas semiestruturadas. Porém, 

não esclarece qual técnica de análise de dados foi adotada. Como resultados, aponta que os 

                                                 
5
 Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. 



30 

motivos que levam os alunos a desistirem da escola são os mesmos que fazem com que 

retornem para a escola: o trabalho. Expõe as limitações externas e internas da escola que 

influenciam a qualidade da educação na EAJA. Por fim, explica a necessidade de se estruturar 

esta educação visando atender inclusive os fatores que estão fora da escola. 

O trabalho de Costa (2009) é um exemplo que contempla no corpo do texto os 

elementos que se aproximam do nosso objeto. A autora reflete sobre a evasão e aponta 

possíveis causas que dificultam a permanência dos estudantes, além de trazer pistas sobre 

caminhos que possam contribuir para o melhor resultado do ensino. O texto é relevante 

porque considera os elementos que estão fora da escola, mas que refletem no ensino oferecido 

por ela e nos ajuda a entender melhor a evasão e as suas possíveis razões. 

O terceiro trabalho é de autoria de Gerson Tavares Carmo (UENF), com o título: 

“Evasão de alunos na EJA e reconhecimento social: crítica ao senso comum e as suas 

justificativas”. Percebemos que, nesta pesquisa, não foram apontados pressupostos, questão 

problema e objetivos específicos. 

Assim, Carmo (2011, p. 1) aponta como objetivo geral: “Discutir a base metodológica 

utilizada pelo economista Marcelo Néri para investigar os motivos da evasão escolar entre os 

jovens de 15 a 17 anos, justificando-a no senso comum em desacordo com uma metodologia 

alternativa, constituída sob a égide do direito à educação de boa qualidade e da teoria do 

Reconhecimento Social de Axel Honneth (2003), desenvolvida entre 2008 e 2010”. 

Diante disso, como lente teórica utilizou Martinez, Honneth, Costa, Telles. Para o 

estudo utilizou a técnica de análise estatística qualitativa. Conclui o seu trabalho destacando 

que Marcelo Néri se baseia no senso comum para explicar as causas da evasão, atribuindo que 

os estudantes deixam de frequentar a escola por desinteresse. Assim, Carmo (2011) aponta 

que a leitura desenvolvida na tese do economista é uma leitura equivocada da realidade, visto 

que os aspectos econômicos podem sim gerar o desestímulo nos estudantes que compõem a 

EJA, mas que não se deve cair no reducionismo de que somente estes fatores são os 

causadores da evasão. 

O trabalho de Carmo (2011) traz contribuições para a nossa busca porque resgata o 

estereótipo criado para a/o sujeita/o analfabeta/o como sendo a/o única/o responsável pela sua 

condição. Após a instituição desse estereótipo, todas as justificativas para o fracasso existente 

na Educação de Jovens e Adultos são atribuídas ao não interesse da/do sujeita/o jovem ou 

adulta/o, aos fatores socioeconômicos. Entendemos que a condição social a que estas/es 

sujeitas/os estão inseridos é um elemento que contribui para a dificuldade da permanência na 

escola, mas não pode ser o único responsável pela evasão. 
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O quarto trabalho analisado, com autoria de Astrogildo Fernandes da Silva Júnior e 

Leonardo Donizette de Deus Menezes (UFU), foi intitulado de: “Ambiente escolar noturno e 

os seus significados para os jovens estudantes de uma escola no meio rural”. Neste trabalho, 

Silva Júnior e Menezes (2009, p. 2) apresentam o resultado de uma pesquisa que definiu como 

questões problema: “qual o sentido da escola para esse estudante? Qual o ambiente de ensino 

preferido?”. 

Os autores definiram como objetivos: “traçar um perfil dos estudantes de uma escola 

rural, de período noturno; compreender o significado da escola para esses alunos; registrar o 

ambiente de ensino predileto”. Notamos que os autores não deixam claro no texto qual o 

pressuposto da pesquisa. 

Como abordagem teórica, Silva Júnior e Menezes (2009) se baseiam no pensamento 

de Dayrell, Abramo, Carneiro, Godoy. A pesquisa desenvolvida é definida pelos autores 

como quanti-qualitativa e o instrumento de coleta de dados utilizado na pesquisa foi o 

questionário que se dividiu em três etapas de aplicação. Os autores não esclarecem na 

metodologia a técnica de análise de dados adotada. 

Como resultados da pesquisa, os autores apontam que as/os sujeitas/os compreendem a 

escola como um espaço essencial para a sua qualificação profissional e que apesar do cansaço 

pelo trabalho diário se esforçam em frequentar as aulas. Silva Júnior e Menezes (2009, p. 7) 

destacam que 

 

as fronteiras entre o rural e o urbano diminuem, e, cada vez mais, diferentes 

universos culturais se interpenetram. O rural como sinônimo de agrícola não 

existe mais. Emerge aí uma juventude rural que nos mobiliza e nos desperta 

o interesse em verificar como esses jovens que se (trans) formam em meio às 

suas experiências e complexidades, atribuem sentido à educação escolar. 

 

 

Por fim, concluem dizendo que a pesquisa possibilitou definir a escola como um 

espaço sociocultural. 

Podemos dizer que o trabalho de Silva Júnior e Menezes (2009) se aproxima do nosso 

objeto de estudo porque mostra como os estudantes de uma realidade visualizam a escola e o 

significado que o espaço escolar representa para estas/es sujeitas/os. O estudo traz dados 

importantes sobre a realidade da EJA no contexto do campo e dá pistas sobre as 

especificidades que necessitam existir na escola para que as/os sujeitas/os possam ser 

contemplados em sua necessidade. Deste modo, o estudo nos possibilita compreender com 

maior propriedade como se estrutura a EJA no Território Campesino. 
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O quinto trabalho analisado possui autoria de Lourdes Helena da Silva (UFU) e foi 

intitulado como: “Projeto educação, campo e consciência cidadã: representações sociais e 

trajetórias de educandos do PRONERA”. Neste trabalho, Silva (2009, p. 3-4) traz como 

problema da pesquisa: 

 

Quais os impactos do processo de formação dos educadores e educadoras, 

envolvidos no Projeto, no cotidiano de suas práticas pedagógicas na sala de 

aula? Que fatores têm favorecido e/ou dificultado o desenvolvimento, pelos 

educadores e educadoras, de uma prática educativa libertadora? Como se 

expressam, na trajetória sócio-pessoal dos educandos assentados, os 

impactos das práticas educativas e do processo de alfabetização vivenciado? 

E, no conjunto da dinâmica educativa, como os diferentes parceiros avaliam 

os impactos e resultados do Projeto executado? 

 

 

Diante dos questionamentos postos, Silva (2009, p. 4) adota como objetivo da 

pesquisa: “apresentar e analisar alguns dos resultados parciais e preliminares do Programa de 

Estudos, especificamente aqueles que buscam relacionar as trajetórias escolares e 

representações sociais dos educandos sobre o Projeto “Educação, Campo e Consciência 

Cidadã”. Silva (2009) utiliza como aporte teórico do seu trabalho o pensamento de Moscovici 

e Bourdieu para definir as noções de Representação Social e Trajetória, respectivamente. 

A pesquisa de Silva (2009) é definida como qualitativa. Como instrumento de coleta 

de dados a autora utiliza os questionários e as entrevistas semiestruturadas e como técnica de 

análise de dados utiliza a Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977). As/os sujeitas/os 

entrevistadas/os na pesquisa se constituíram por egressos do programa estudado. Notamos que 

no trabalho, Silva (2009) não define os pressupostos e objetivos específicos, por este motivo 

estes não são elucidados na nossa análise. 

Como resultados da pesquisa, Silva (2009) apontou que o projeto trouxe benefícios 

para os estudantes, visto que, com o processo de alfabetização, as/os sujeitas/os puderam 

acompanhar mais ativamente o desenvolvimento escolar dos seus filhos. Além disso, a autora 

aborda que as práticas sociais destas/es sujeitas/os melhoraram após a alfabetização. Silva 

(2009) destaca que as/os estudantes entendem que o processo educativo foi estruturado de 

modo a atender às suas necessidades. 

O trabalho de Silva (2009) se aproxima da nossa pesquisa porque considera relevante 

a escuta das/os estudantes e tenta entender as relações que a escolarização exerce sobre estes, 

ao passo em que esclarece que a escola necessita valorizar as especificidades “culturais e 

sociais de seus educandos” para que se garanta a permanência destes na escola. 
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Por fim, o último trabalho de autoria de Júlio de Souza Santos (UFES), intitulado: “Os 

sentidos da formação profissional para os lavradores do entorno IFES – CAMPUS – Itapina”, 

aponta como problemas da pesquisa: “Estaria diante da tendência de culpabilização dos 

sujeitos por não manifestarem interesse e mobilização para continuar estudando? Seria a sua 

não condição de acesso à escola um empecilho? Ou a oferta dos cursos da instituição voltados 

para atender a demandas de formação para o mercado não atraía esses sujeitos?” (SANTOS, 

J., 2010, p. 2). 

Para responder a estes questionamentos, o autor define como objetivo geral da 

pesquisa: “problematizar os sentidos da formação profissional produzidos pelos lavradores do 

entorno do IFES-Campus de Itapina, no contexto de indução de políticas de ensino médio 

integrado à Educação Profissional, como o Programa Nacional de Educação Profissional 

integrado à Educação Básica na Modalidade Educação de Jovens e Adultos (PROEJA)”. 

Percebemos que Santos, J. (2010, p. 1) não traz definido o seu pressuposto teórico, assim 

como os seus objetivos específicos. 

No sentido de fundamentar a sua pesquisa, Santos, J. (2010) utiliza como aporte 

teórico a teoria marxista. Define a sua pesquisa como um estudo de caso e as/os sujeitas/os 

dela são lavradoras/es com histórico de abandono e descontinuidade escolar. O autor explica 

que o termo “lavradores” é utilizado porque as/os sujeitas/os da pesquisa assim se definiam 

quando questionados sobre a sua profissão. 

Como resultado da sua pesquisa, Santos, J. (2010) aponta que a relação que os 

estudantes fazem com a educação oferecida pelo IFES é a de que a mesma serve para o 

aperfeiçoamento do trabalho rural desenvolvido por eles. Destaca que os lavradores 

pesquisados são satisfeitos com o trabalho no Território Campesino e não cogitam a 

possibilidade de morar em outro espaço. Deste modo, os sentidos que atribuem à experiência 

no curso é o da sobrevivência devido ao contexto social em que estiveram envolvidos. 

O trabalho se aproxima da nossa discussão porque dialoga com as/os sujeitas/os jovens 

e adultos para entender o significado que a escola constrói para a vida destes. Além disso traz 

dados importantes sobre o território do campo e os atores que povoam este universo, 

destacando o valor deste espaço para os lavradores. Este dado reforça a ideia de “Educação do 

Campo” como uma luta necessária para as/os sujeitas/os que constituem este espaço. 

As análises realizadas nos fizeram compreender as especificidades da pesquisa. A 

primeira peculiaridade do trabalho é a ausência dos Estudos Pós-Coloniais Latino-

Americanos como abordagem teórica de pesquisa, ou seja, nenhum dos trabalhos analisados 

adota essa teoria para a análise dos seus dados. A segunda particularidade é que há uma 
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carência de trabalhos que dialoguem com maior profundidade sobre as causas que levam à 

evasão dos estudantes da EJA, tomando como referência o pensamento das/os sujeitas/os que 

constituem esta modalidade de ensino. 

Observamos também nesta análise que nenhum dos trabalhos aborda a evasão de EJA 

em escolas do campo. Os direcionamentos para a EJA do campo estão mais voltados para 

análise sobre o funcionamento e a aplicação dos programas que existem para atender a esta 

modalidade de ensino no Território Campesino, do que para refletir sobre as/os sujeitas/os 

evadidas/os destes programas. 

Dessa maneira, lançamos como questão problema da pesquisa: Quem são as/os 

estudantes evadidas/os da EJA e quais as causas de sua evasão nas escolas localizadas no 

Território Campesino do Município de Caruaru - PE? Diante desta pergunta, definimos 

como objetivo geral de nossa pesquisa: compreender quem são as/os estudantes evadidas/os 

da EJA e o que as/os leva a se evadirem das escolas do Território Campesino do Município de 

Caruaru-PE. Como objetivos específicos, pretendemos: a) Identificar os perfis das/os 

estudantes evadidas/os (etnia, gênero, idade, ocupação profissional) da Educação de Jovens e 

Adultos em escolas do Território Campesino do Município de Caruaru-PE; b) Identificar e 

caracterizar as causas da evasão das/os estudantes da EJA sujeitas/os da pesquisa; c) 

identificar e caracterizar a influência do Patriarcado para a evasão das mulheres Sujeitas da 

pesquisa. 

Neste sentido, para que o nosso trabalho seja melhor direcionado, continuaremos na 

próxima parte com a definição da nossa abordagem teórico-metodológica a fim de 

estabelecermos os caminhos que percorremos para a análise dos dados da nossa pesquisa, ao 

passo em que explicaremos os motivos que nos levaram a optar pelos Estudos Pós-Coloniais 

Latino-Americanos como lente teórica do nosso estudo. 
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2 ESTUDOS PÓS-COLONIAIS LATINO-AMERICANOS E EJA: UM DIÁLOGO 

POSSÍVEL 

 

Esta parte do trabalho discute os Estudos Pós-Coloniais Latino-Americanos como 

Abordagem Teórica desta pesquisa. A nossa opção por esta abordagem se dá porque ela trata 

da colonização e da subalternização dos povos latino-americanos, possibilitando compreender 

os processos de luta e resistência destes povos, em particular os que habitam os Territórios 

Campesinos. 

Os Estudos Pós-Coloniais possuem diferentes vertentes, dentre elas: a Anglo-

Saxônica, a Africana, a Indiana, a Europeia e a Latino-Americana (MIGNOLO, 2005). Para 

melhor compreendermos a nossa opção pela vertente Latino-Americana é que se faz 

necessário discorrer sobre a estruturação das outras vertentes. 

A vertente Anglo-Saxônica surgiu nos Estados Unidos a partir do registro escrito de 

alguns autores advindos de lugares colonizados, a exemplo da Índia, Paquistão e África. Estes 

autores utilizam da língua inglesa, língua do colonizador, para registrar movimentos de 

opressão e resistência à opressão que constituíram a formação de uma identidade cultural. 

Sadlier (2004, p. 1) explica que diante destes relatos escritos foi possível o estabelecimento de 

uma reflexão sobre as tensões advindas no país, possibilitando um maior diálogo entre 

movimentos como o feminismo, que segundo a autora “ambos as feministas e os pós-

colonialistas tendem a falar em nome do povo marginalizado e, desse modo, fazem 

semelhantes desafios ao cânone literário estabelecido”. 

A vertente Africana reflete sobre o processo de Colonização dos povos africanos, 

definindo a colonização como o processo que aniquilou a diferença existente entre estes 

povos, transformando todos em negros, através da escravização do colonizado e da perversão 

da sua humanidade (CAETANO, 2007). Neste sentido, esta vertente propõe a superação da 

crise produzida por este movimento de dominação na perspectiva de um movimento contrário 

a esta lógica, pontuado por Caetano (2007) como movimento de independência. 

Os Estudos Pós-Coloniais Indianos se constituem por uma crítica à estrutura 

eurocêntrica de se fazer Ciências Sociais (BARBOSA, 2010). Neste sentido, os movimentos 

Feministas, os Estudos Subalternos, o Pós-Ocidentalismo, as teorias de Sistema-Mundo e o 

Afrocentrismo (BARBOSA, 2010) se aliam a essas críticas trazendo um maior fortalecimento 

das discussões, com a perspectiva de desconstruir o discurso colonial produzido pela estrutura 

eurocentrada de se produzir ciência. 
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Os Estudos Pós-Coloniais Europeus surgem a partir da reflexão de que o processo de 

colonialismo português foi um processo subalterno, pois Portugal foi colonizado 

informalmente pelo império britânico (CUNHA, 2010), o que traduz a condição de 

colonizado a um país que um dia foi colonizador. Desta maneira, os Estudos Pós-Coloniais 

Europeus vêm criticar a perspectiva Anglo-Saxônica por permanecer fundada em uma 

perspectiva eurocêntrica no debate acerca dos povos subalternizados. 

Os Estudos Pós-Coloniais Latino-Americanos surgem do que Mignolo (2005) define 

como Ferida Colonial. O conceito de Ferida Colonial é utilizado para definir as marcas 

deixadas aos povos que viviam e vivem nos territórios colonizados pelos europeus, povos que 

foram colonizados pelo processo de Colonização. Ela representa a marca deixada por este 

processo (Colonização). Marca esta que se materializa na atualidade, mesmo com o fim das 

colônias. Diante do reconhecimento desta Ferida Colonial, os estudiosos Pós-Coloniais 

Latino-Americanos constroem uma teoria que expressa uma forma outra de pensamento. Um 

pensamento constituído à luz dos povos colonizados e subalternizados. Organização de 

pensamento que possibilita a valorização de epistemes e culturas diferentes das impostas pelo 

colonizador. 

Desta maneira, acreditamos que os Estudos Pós-Coloniais Latino-Americanos servirão 

como lente para a compreensão do nosso objeto de pesquisa que se pauta em estudar a evasão 

na Educação de Jovens e Adultos da Educação do Campo do Agreste Pernambucano; nos 

auxiliará porque, como expressa Oliveira (2001, p. 15-16), 

 

o adulto – para a educação de jovens e adultos – não é o estudante 

universitário, o profissional qualificado que frequenta cursos de formação 

continuada ou de especialização, ou a pessoa adulta interessada em 

aperfeiçoar seus conhecimentos em áreas como, por exemplo, artes, línguas 

estrangeiras ou música. Ele é geralmente o migrante que chega às grandes 

metrópoles proveniente de áreas rurais empobrecidas, filho de trabalhadores 

rurais não-qualificados e com baixo nível de instrução escolar (muitos 

frequentemente analfabetos), ele próprio com uma passagem curta e não-

sistemática pela escola e trabalhando em ocupações urbanas não-

qualificadas, após experiência no trabalho rural na infância e na 

adolescência, que busca a escola tardiamente para alfabetizar-se ou cursar 

algumas séries do ensino supletivo. 

 

 

Diante do pensamento de Oliveira (2001), reconhecemos que as pessoas que 

constituem a Educação de Jovens e Adultos provêm de uma classe inferiorizada 

social/epistêmica/culturalmente. Esta classe também pode ser representada pelo processo de 

subalternização sofrido pelos povos que foram colonizados no continente americano. 
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Um dos objetivos dos Estudos Pós-Coloniais Latino-Americanos é o de escutar os 

povos que foram historicamente subalternizados e silenciados para a produção de Lógicas 

Outras de pensamento e de um Pensar Decolonial. Desta forma, consideramos salutar a 

utilização desta teoria como lente para compreender a realidade das sujeitas e dos sujeitos que 

foram subalternizadas/os e inferiorizadas/os na escola e fora dela – as/os estudantes da 

Educação de Jovens e Adultos. 

Além da relação da teoria com nosso objeto de pesquisa, adotamos a referida 

abordagem como referência porque a mesma não representa a sobreposição de um pensar 

sobre outro, mas se propõe a questionar o poder das metanarrativas para a explicação da 

realidade. Ela também não representa uma etiqueta acadêmica e nem tem a pretensão de 

tomar um fim em si mesma, ao contrário, “sino los medios y una particular manera, en la 

academia, de conjunción de diferentes proyectos de descolonización del conocimiento y 

liberación del Ser” (MIGNOLO, 2005, p. 6). 

Desta forma, a abordagem nos auxilia a reinterpretar os padrões de conhecimento e de 

cultura estabelecidos desde o processo da Colonização até a atualidade e possibilita o 

reconhecimento de outras formas de epistemes e de culturas. Estas outras formas de saber, 

definidas por Arroyo (2012) como “Conhecimentos Outros”, estão presentes na Educação de 

Jovens e Adultos, visto que os/as estudantes desta modalidade de ensino possuem 

experiências sociais dissociadas das expressas nos currículos escolares. Possuem experiências 

Outras. 

Em nosso texto, procuraremos contemplar os principais conceitos tratados pela 

Abordagem Teórica escolhida, de modo que, na primeira seção intitulada de “O processo de 

colonização como modo de dominação”, explicaremos como se definiu o padrão de 

dominação mundial a partir da chegada dos europeus no continente americano. Trataremos, 

portanto, dos seguintes conceitos: Colonialismo, Colonização, Racialização, Racionalização 

e Colonialidade (QUIJANO, 2005; MIGNOLO, 2007) que nos ajudam a compreender como 

se sustentam os processos de dominação, de silenciamento e de subalternização de alguns 

grupos sociais desde o período colonial até os dias atuais. 

Na segunda seção denominada “Lógicas Outras de pensamento”, abordaremos as 

formas de luta e de resistência que propõem um debate sobre o reconhecimento e a afirmação 

das diferenças na atualidade, destacando principalmente: a Diferença Colonial e o 

Pensamento de Fronteira (MIGNOLO, 2008), que tratam das formas de resistência dos povos 

que foram subalternizados; Interculturalidade Funcional e Interculturalidade Crítica 

(WALSH, 2008, 2010), que se referem ao debate sobre o reconhecimento e a afirmação da 
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diferença na atualidade; Educação Intercultural e Pedagogia Decolonial (WALSH, 2009; 

CANDAU; RUSSO, 2010), que valorizam formas outras de produção de conhecimento e 

reconhecem que existem outras possibilidades de construção da educação. 

Na terceira e última seção, A EJA e a Interculturalidade, embasaremo-nos no 

pensamento de Walsh (2008), de Tubino (2012), de Freire (1978) e de Souza (2001) para 

dialogarmos sobre como a Educação de Jovens e Adultos pode ser compreendida a partir da 

perspectiva da Interculturalidade, do mesmo modo em que dialogaremos sobre como a 

Educação Intercultural pode possibilitar o maior atendimento às especificidades das/os 

sujeitas/os. 

 

2.1 O processo de colonização como modo de dominação 

 

Para entendermos quais as consequências deixadas pelos colonizadores no atual 

denominado continente americano, faz-se necessário entender qual foi a lógica utilizada para 

efetivar a dominação dos povos que aqui habitavam, assim como dos povos que 

posteriormente foram traficados. É nesse sentido que trataremos nesta seção sobre a 

constituição deste padrão hegemônico de dominação. 

Diante do empreendimento das grandes navegações, Portugal e Espanha chegaram ao 

território americano
6
 e perceberam a necessidade de estruturar um modelo de dominação que 

garantisse a exploração deste território. Para que este padrão se estabelecesse foi necessária a 

construção de um projeto macro, chamado de Colonialismo, que passou a funcionar como 

lógica de dominação (QUIJANO, 2005). 

Este projeto se fortaleceu com a consolidação da Modernidade que, segundo Mignolo 

(2007, p. 107), “puede concebirse y definirse en términos de razón, progreso, democracia 

política, ciencia, producción de bienes, nuevas concepciones del tiempo y el espacio y 

cambios rápidos”. Desta forma, estes termos que definem a modernidade foram estabelecidos 

baseando-se no eurocentrismo e etnocentrismo culminando no modelo econômico/capitalista/ 

progressista/científico/Patriarcal (QUIJANO, 2005; AGUIAR, 2000). 

Antes da chegada de Portugal e da Espanha no continente americano
7
 a representação 

                                                 
6
 Segundo Mignolo (2005, p. 47), “[...] la Idea de América fue una invención europea que elimino las 

denominaciones dadas por los pueblos que habían vivido en el continente durante siglos antes que Colón lo 

descubriera”. 

7
 Ressaltamos que neste período histórico o nome América ainda não havia sido definido pelos portugueses e 

espanhóis. O continente era nomeado de outras formas pelos povos que o habitavam, como veremos 

posteriormente. 
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cartográfica do mundo era feita seguindo um modelo tripartido, ou seja, o mundo era 

representado por apenas três continentes: Ásia, Europa e África. O território americano era 

nomeado de diversas formas pelos povos que aqui habitavam: Tawantinsuyu, Anáhuac e 

Abya-Yala
8
. Após a chegada dos dois países neste território um novo continente foi inserido 

na representação cartográfica do mundo, passando a ser uma representação quadripartida, ou 

seja, de quatro continentes. Após essa representação é que as denominações Europa e 

América passaram a existir. 

Na representação cartográfica quadripartida, a Europa e a Ásia passaram a ocupar a 

parte superior do mapa enquanto que a América e a África ocupavam a parte inferior. Após a 

definição das nomenclaturas Europa e América houve um silenciamento das 

denominações/construções que aqui já existiam (MIGNOLO, 2007). 

Desta maneira, podemos entender que os relatos que expressam a chegada dos 

europeus ao continente americano não pertencem aos povos que habitavam esse continente, 

mas ao colonizador europeu (MIGNOLO, 2005). Cabe ressaltar que toda a estruturação de 

nomeação dos territórios definia o seu posicionamento cartográfico com relação às outras 

partes do mundo, assim como a denominação do lócus de enunciação foram elementos do 

Colonialismo para a estruturação do padrão mundial de poder. Desse modo, entendemos que o 

Colonialismo expressa o projeto, a ideia da estruturação de um modo de dominação que se 

consolida através da Colonização. 

A Colonização se forjou com a ocupação do território americano pelos europeus e 

com a constituição de colônias como forma de manutenção de um modelo de dominação. Para 

que o projeto da Colonização pudesse se concretizar, ele se sustentou sobre dois pilares 

relacionados entre si: a Racialização e a Racionalização (QUIJANO, 2005). 

A Racialização utilizou uma explicação biológica para justificar o conceito de raça 

como categoria mental e social. Diante desta categorização, a raça passa a ser um padrão 

mundial de poder em que o homem europeu/branco/heterossexual/Patriarcal representa o 

modelo superior e todos os outros povos que se diferenciavam das características desse 

modelo são considerados como naturalmente inferiores. Nesse sentido, são estabelecidos os 

lugares sociais de cada grupo racial, obedecendo à seguinte hierarquia: os europeus ocupam a 

posição de senhores, os indígenas a condição de servos e os africanos a condição de escravos 

(QUIJANO, 2005). 

                                                 
8
 Segundo Mignolo (2005), os povos que habitavam o atual continente americano davam nome ao lugar onde 

viviam. O Tawantinsuyu era o nome da região andina, Anáhuac representa o atual vale do México e Abya-Yala 

é a região hoje ocupada pelo Panamá. 
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A Racialização nos ajuda a compreender como se sustentam os processos de 

dominação e de subalternização de alguns grupos sociais, desde o período da Colonização até 

os dias atuais. Podemos exemplificar este processo com a imagem das/os sujeitas/os 

campesinas/os e mais especificamente as/os estudantes da EJA nos Territórios Campesinos 

que historicamente foram dominadas/os e subalternizadas/os. Dominadas/os porque passaram 

a atender às necessidades de produção advindas dos grupos reconhecidos como superiores. 

Subalternizadas/os porque o seu modo de vida, o modo de vida campesino, passa a ser 

reconhecido como inferior ao modelo urbano de vida. Além disso, a educação ofertada a estes 

povos esteve voltada ao cumprimento de uma necessidade de produção e nunca às 

especificidades das/os sujeitas/os. 

Assim, a ideia de raça como modo de dominação produziu novas nomenclaturas de 

identidade, conforme referenda Quijano (2005, p. 228): 

 

A formação de relações sociais fundadas nessa ideia produziu na América 

identidades sociais historicamente novas: índios, negros e mestiços, e 

redefiniu outras. Assim, termos como espanhol e português, e mais tarde 

europeu, que até então indicavam apenas procedência geográfica ou país de 

origem, desde então adquiriram também, em relação às novas identidades, 

uma conotação racial. E na medida em que as relações sociais que se 

estavam configurando eram relações de dominação, tais identidades foram 

associadas às hierarquias, lugares e papeis sociais correspondentes, com 

constitutivas delas, e, consequentemente, ao padrão de dominação que se 

impunha. Em outras palavras, raça e identidade racial foram estabelecidas 

como instrumentos de classificação social básica da população. 

 

 

Diante deste pensamento, podemos entender que este padrão não se pautava apenas no 

conceito de raça como forma de dominação, mas utilizou-se da invenção do modelo de raça 

superior para categorizar e subalternizar as que não se enquadravam no modelo proposto. Os 

elementos heterogêneos dos povos, como por exemplo, a constituição das diferentes nações 

indígenas, as suas manifestações culturais e religiosas, foram silenciadas/subalternizadas para 

que uma lógica homogênea de dominação se perpetuasse. 

Atrelada à ideia de raças hierarquizadas, a lógica colonial de Racionalização pauta-se 

na invalidação epistêmica dos povos colonizados definindo o lócus de produção de 

conhecimento válido: o eurocêntrico. Com essa lógica o lugar onde se produz este 

conhecimento é legitimado assim como as/os sujeitas/os que o produzem e a forma de 

produzi-lo. Sendo assim, a Racionalização está ligada à perspectiva eurocêntrica, uma vez 

que as epistemes produzidas na Europa são tomadas como modelo/matriz/padrão para definir 
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as demais produções situadas em outros espaços geográficos. Para melhor traduzir esse 

conceito, utilizamos o pensamento de Quijano (2000, p. 243), que diz que o eurocentrismo 

 

por lo tanto, no es la perspectiva cognitiva de los europeos exclusivamente, o 

sólo de los dominantes del capitalismo mundial, sino del conjunto de los 

educados bajo su hegemonía. Y aunque implica un componente etnocéntrico, 

éste no lo explica, ni es su fuente principal de sentido. Se trata de la 

perspectiva cognitiva producida en el largo tiempo del conjunto del mundo 

eurocentrado del capitalismo colonial/moderno y que naturaliza la 

experiencia de las gentes en este patrón de poder. Esto es, las hace percibir 

como naturales, en consecuencia como dados, no susceptibles de ser 

cuestionados. 

 

 

Nesta direção, entendemos que o processo de Racionalização usa como referência a 

epistemologia eurocentrada hegemônica, com a perspectiva de naturalizar as experiências das 

pessoas seguindo a lógica desse padrão mundial de poder. Consideramos com isso que o 

eurocentrismo não se resume apenas ao conhecimento produzido geograficamente na Europa, 

mas aos conhecimentos e às formas de produzi-lo que apesar de não se situarem no continente 

europeu reproduzem a validação/sobreposição de um tipo de conhecimento e inferiorização de 

epistemes Outras. 

Na constituição histórica do Brasil, no momento em que se define a importância da 

erradicação do analfabetismo, se constrói a imagem do/da analfabeto/a como inferior, 

subalterno/a, ingênuo/a, marginal e responsável pela sua condição (PAIVA, 1973). Apesar da 

inferiorização da/do sujeita/o analfabeta/o acontecer muito depois do processo de 

Colonização, relacionamos a condição subalterna destas/es sujeitas/os como uma 

consequência da Racionalização que utiliza uma matriz epistêmica validada para 

subalternizar e silenciar as outras formas de produção de conhecimento, no caso, a não 

alfabetização. Assim, entendemos que estratégias utilizadas na perspectiva da dominação no 

período da Colonização se mantêm até a atualidade o que expressa que estes fatores não 

aconteceram de maneira linear, mas se reestruturam e ainda se fazem presentes na atualidade. 

Apesar dos pilares da Racialização e da Racionalização terem se fundado com o 

projeto do Colonialismo/Colonização, esta lógica não finda com a independência das colônias 

(desligamento Europa/América), ela continua sendo reproduzida pelas pessoas que passam a 

ocupar a classe dominante do país: a elite criola
9
. Esta elite que passa a representar a camada 

                                                 
9
 Segundo Mignolo (2007), depois da independência das distintas comunidades de criolos/mestiços, católicos 

que possuíam diferentes crenças, dentre outros, os povos tiveram que se reinventar, o fizeram a partir de uma 

ideia de civilização que consideravam mais viável: a europeia. Dessa forma todas essas civilizações foram 

aniquiladas pelo surgimento da consciência crítica criola. Uma vez declarada a independência, os criolos se 
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superior da sociedade continua seguindo a lógica determinada pelo Colonialismo perpetuando 

assim a Herança Colonial. 

Esta lógica que se perpetua é entendida como herança porque apesar de não existir 

mais a presença de colônias, o modelo de dominação se repete. As/os sujeitas/os 

subalternizadas/os a partir dos pilares da Racialização e da Racionalização continuam sendo 

inferiorizadas/os diante da mesma proposta e os lugares de privilégio são ocupados pelo 

mesmo perfil traçado pelo Colonialismo. Dessa forma, entendemos que apesar da relação 

territorial acabar, a lógica da Colonização se reestrutura e se perpetua no que concebemos 

como Colonialidade (MIGNOLO, 2005, 2007; QUIJANO, 2005). 

Aos pilares da Racialização e da Racionalização podemos relacionar o processo 

educacional das/os estudantes que se encontram na Educação de Jovens e Adultos, haja vista 

que tais pessoas compõem uma parte inferiorizada e estereotipada da sociedade e representam 

a herança deste padrão estabelecido no período colonial. Conforme apontado por Oliveira 

(2001, p. 18), 

 

tratar o adulto de forma abstrata, universal, remete a um certo estereótipo de 

adulto, muito provavelmente correspondente ao homem ocidental, urbano, 

branco, pertencente às camadas médias da população, com um nível 

instrucional relativamente elevado e com uma inserção no mundo do 

trabalho em uma ocupação razoavelmente qualificada. E a compreensão da 

psicologia do adulto pouco escolarizado, objeto de interesse da área de 

jovens e adultos, acaba sendo uma contraposição a esse estereótipo. 

 

 

Verificamos desta maneira que a condição do/a adulto/a analfabeto/a que retorna aos 

bancos escolares é vista socialmente como frágil, por não responder a um padrão universal de 

que a/o sujeita/o para ser reconhecido socialmente necessita atender aos padrões de homem 

branco/urbano/ocidental e de uma condição social confortável. Toda definição que se 

diferencia desta lógica não é reconhecida, valorizada. 

Desta forma, esta representação social dos jovens e adultos/as não escolarizados pode 

ser concebida como a reestruturação da Colonização na Colonialidade. Segundo Maldonado-

Torres (2007), a Colonialidade é um padrão de poder que surgiu como o resultado do 

Colonialismo moderno, entretanto, esta não esteve limitada a uma relação formal de poder 

entre os povos ou nações, mas pode se materializar como forma de trabalho e conhecimento. 

                                                                                                                                                         
viram livres das elites coloniais espanholas e com poder para dominar os demais povos. No século XIX, os 

brancos eram basicamente os criolos e portanto os latinos de ascendência europeia. 
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A autoridade e as relações intersubjetivas se articulam entre si através do mercado capitalista 

mundial e da ideia de raça. 

Assim, para compreender a ação da Colonialidade é pertinente evidenciar que ela 

opera em quatro domínios da experiência humana: o econômico, o político, o social e o 

epistêmico (MIGNOLO, 2005). Podemos dizer então que ela se materializa em quatro eixos: 

Colonialidade do Poder, Colonialidade do Saber, Colonialidade do Ser (QUIJANO, 2005; 

MIGNOLO, 2005) e Colonialidade da Natureza (WALSH, 2008). 

A Colonialidade do Poder é a imposição de uma cosmovisão. Ela pode ser associada 

com maior ênfase aos domínios econômicos e políticos uma vez que esse eixo da 

Colonialidade se relaciona com o controle da autoridade, controle da mão de obra e das 

finanças. Todo esse comando ocorre porque ainda permanece um modelo hegemônico que 

define os moldes que não se enquadram nesse padrão como subalternos/inferiores 

(QUIJANO, 2005; MIGNOLO, 2005). 

Os/as campesinos/as que migraram do campo para a cidade para o trabalho nas 

indústrias, assim como aquelas/es sujeitas/os que depois de adultas/os tiveram acesso a uma 

educação mecanicista que visava apenas ao aperfeiçoamento da mão de obra, expressam este 

eixo da Colonialidade. As suas atividades são direcionadas ao atendimento de um grupo que 

domina e as suas necessidades/especificidades não são atendidas/reconhecidas. 

Enquanto na Colonialidade do Poder se representa o controle das finanças e da 

autoridade, na Colonialidade do Sabera hierarquia eurocêntrica é fortalecida através de 

definição de um lócus de enunciação do conhecimento: a Europa, de modo a invisibilizar as 

formas outras de produção como conhecimento. É nesse sentido que Quijano (2005, p. 5) diz 

que “como parte do novo padrão de poder mundial, a Europa também concentrou sob sua 

hegemonia o controle de todas as formas de controle da subjetividade, da cultura e, em 

especial, do conhecimento, da produção do conhecimento”. 

Desta maneira, faz-se importante compreender que este eixo da Colonialidade está 

presente nos modelos escolares a que as/os sujeitas/os foram submetidos, destacando os/as 

campesinos/as que se evadiram da Educação de Jovens e Adultos. A ausência de saberes 

campesinos no currículo escolar (TORRES, 2013) também expressa a materialização deste 

eixo da Colonialidade. Isto se dá porque apesar de haver o reconhecimento de que os povos 

campesinos necessitam de uma educação específica e diferenciada (FERNANDES; 

MOLINA, 2004), ainda prevalece na escola um currículo pautado em uma perspectiva 

hegemônica de conhecimento – a lógica urbanocêntrica. 

A partir dessa definição, a Colonialidade do Ser faz com que as/os sujeitas/os 
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acreditem que os processos de subalternização sejam necessários e assumam os valores: 

manifestações culturais, estereótipos seguindo uma lógica de dominação hegemônica. Na 

Colonialidade do Ser, as pessoas desvinculam-se de seus saberes e tradições para assumir um 

modelo de ser baseado em uma perspectiva cristã, etnocêntrica, moderna, masculina, urbana 

(QUIJANO, 2005). As/os sujeitas/os assumem o padrão hegemônico estabelecido como 

verdade e as suas origens são inferiorizadas. Estes perdem a condição de ser e passam a imitar 

um modelo imposto, modelo que só pode ser imitado, reproduzido em uma condição de 

invisibilidade de desumanização como expressões primárias desse eixo da Colonialidade, 

conforme apontado por Maldonado-Torres (2007, p. 150): 

 

La colonialidad del ser indica esos aspectos que producen una excepción del 

orden del ser: es como si ésta fuera el producto del exceso del ser que, en su 

gesta por continuar siendo y por evitar la interrupción de lo que reside más 

allá del ser, produce aquello que lo mantendrá siendo, el no-ser humano y un 

mundo inhumano. 

 

 

A definição acima mencionada nos faz compreender que as pessoas subalternizadas 

perdem a sua condição de humanidade, aceitando e reiterando a invisibilidade do ser que não 

é semelhante ao modelo estabelecido, uma vez que a visibilidade só pode acontecer quando 

a/o sujeita/o é reconhecida/o. No caso deste eixo da Colonialidade, mesmo que a/o sujeita/o 

imite o padrão instituído ela/ele não é, apenas reproduz um modelo, não se tornando, portanto, 

visível. 

Podemos relacionar a Colonialidade do Ser aos/as trabalhadores/as campesinos/as que 

migram do campo para a cidade ou até mesmo os que se evadem da Educação de Jovens e 

Adultos, porque, conforme referendado por Fernandes, Cerioli e Caldart (2011, p. 31), “o 

camponês brasileiro foi estereotipado pela ideologia dominante como fraco e atrasado, como 

Jeca Tatu que precisa ser redimido pela modernidade, para se integrar à totalidade do sistema 

social: ao mercado”. Desta maneira, quem não consegue se enquadrar neste padrão de 

mercado, não consegue também ser reconhecido socialmente. Na verdade, o que ocorre com 

as/os sujeitas/os campesinas/os é o que foi definido anteriormente. Reproduzem um padrão, 

mas apesar de reproduzi-lo e imitá-lo, não se tornam visíveis. Continuam representando uma 

imagem inferiorizada socialmente. 

Ainda sobre a lógica da Colonialidade (QUIJANO, 2005; MIGNOLO, 2005; 

WALSH, 2008), definiremos o seu último eixo. A Colonialidade da Natureza (WALSH, 

2008) denota uma imposição do homem e a sua relação com a natureza. Esta relação sustenta-

se com a separação binária entre homem/natureza, que quebra a relação espiritual homem-
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natureza, a exemplo, destacamos a relação divina/sagrada que os povos indígenas mantêm 

com a natureza. Relação esta que transcende aos processos de exploração da matéria-prima, 

tão propagados pelos ideários coloniais sob a premissa do desenvolvimento e do bem estar 

coletivo.  

Com essa separação binária, o homem é tratado como se estivesse destituído da 

natureza e esta deixa de ser um contínuo para ser um recurso/meio. Desse modo, a exploração 

se intensifica com a dominação colonial e se reestrutura com o capitalismo, que pode ser 

exemplificado com o agronegócio que explora a natureza visando apenas o aspecto lucrativo e 

dissociando-se dos impactos ambientais causados por esta prática (QUIJANO, 2005; 

MIGNOLO, 2005; WALSH, 2008). 

Dentro da Colonialidade e dos seus diferentes eixos, podemos destacar a lógica do 

Patriarcado (AGUIAR, 2000). Esta lógica é materializada a partir da Colonialidade porque 

no contexto de silenciamento a mulher é duplamente inferiorizada. Primeiro porque a lógica 

da Colonialidade possui como referência o padrão masculino, que já põe a mulher em situação 

de silenciamento. Segundo porque esta lógica, que se pauta em um viés 

masculino/heterossexual, constrói a concepção de que o corpo, a sexualidade, as decisões 

femininas são frágeis, necessitam de tutela e controle. A ideia da tutela e do controle faz com 

que as mulheres sejam silenciadas e consequentemente deixem de Ser. 

Nesta direção, podemos dizer que a lógica Patriarcal (PAREDES, 2008) insere-se na 

lógica da Colonialidade do Poder, quando se entende o poder que os homens exercem sobre 

os corpos e as decisões das mulheres; implanta-se na Colonialidade do Ser quando a mulher é 

silenciada e destituída de tomar decisões sobre os seus corpos e sobre a sua vida; materializa-

se na Colonialidade do Saber, quando se define o que a mulher pode ou não conhecer, e neste 

cenário destacamos a luta histórica das mulheres pelo acesso aos espaços de produção de 

conhecimento. 

Compreendemos que apesar da Colonialidade ter utilizado as características 

heterogêneas culturais dos povos para homogeneizar com a instituição de um padrão, desde o 

início da sua aplicação, quando era Colonização, existiram movimentos de resistência que 

iam de encontro a esse padrão. Podemos aqui exemplificar a constituição dos quilombos pelos 

escravos africanos ou a resistência dos indígenas à tentativa de escravidão. Estes movimentos 

de resistências são concebidos como movimentos Decoloniais. 

Diante dessa definição, concebemos que a Colonialidade em seus quatro eixos: Poder, 

Saber, Ser e Natureza não obteve sucesso pleno, gerando tensões e resistências. Neste 

sentido, podemos entender que a evasão na EJA pode representar uma forma de resistência 
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dos/as estudantes ao modelo educacional posto. Convém refletir se a escola representa as 

necessidades educativas das/os sujeitas/os adultas/os que não tiveram acesso ao processo 

educativo na idade própria. Neste sentido, pautamo-nos no pensamento de Péres e Lima 

(2013, p. 115), que dizem 

 

a EJA até os dias atuais, apresenta-se de forma ineficiente enquanto uma 

política educacional nacional, isto porque a metodologia de ensino 

trabalhada nesta modalidade de ensino, na maioria das vezes não é 

contextualizada e os alunos não se sentem representados na operacionalidade 

do currículo dessa modalidade de ensino, o que implica muitas vezes em 

evasão escolar, avaliação inadequada e repetência desnecessária. 

 

 

Assim, entendemos que a evasão não pode ser compreendida como um efeito causado 

unicamente por fatores socioeconômicos ou desinteresse dos estudantes, mas também como 

uma estratégia de resistência a uma forma de ensino posta que não representa as necessidades 

das/os sujeitas/os. Para tanto, percebemos que o fenômeno da evasão representa um campo de 

tensão na modalidade da Educação de Jovens e Adultos. Uma tensão que surge devido ao 

silenciamento das/os sujeitas/os que compõem este processo. Uma manifestação que expressa 

a falta de plenitude do projeto da Colonialidade. Dessa forma, a seção a seguir tratará sobre as 

tensões e resistências que produziram outras formas de pensamento. 

 

2.2 Lógicas Outras de Pensamento 

 

As formas de pensar e de agir política e epistemicamente que partissem do modelo 

hegemônico de conhecimento continuaram a reproduzir uma lógica imperialista de 

identidades. Para que o Pensamento Decolonial pudesse se estabelecer, foram necessárias 

posturas que se diferenciassem da lógica hegemônica. É o que Mignolo (2008) vem definir 

como Desobediência Epistêmica. Este conceito define a importância de se tomar novos lócus 

de enunciação que proporcionem o diálogo entre as diferentes epistemes e se interprete o 

mundo tomando por base outras cosmovisões. 

Nesse sentido, movimentos Decoloniais ocorrem porque a instituição e a perpetuação 

do padrão de poder não obteve sucesso pleno, uma vez que existiram coletivos silenciados 

que foram reduzidos à condição de minoria e que conseguiram lutar e romper essa lógica 

buscando espaço para o seu reconhecimento. Essas tensões existentes entre a ação da 

Colonialidade e a sua resistência formam o espaço da Diferença Colonial (MIGNOLO, 

2005). Neste espaço da Diferença Colonial surgem os Pensamentos de Fronteira que 
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representam a necessidade do diálogo entre as diferentes epistemologias produzidas. Para 

Grosfoguel (2010, p. 18), o Pensamento de Fronteira pode ser entendido como 

 

a resposta epistêmica do subalterno ao projecto eurocêntrico da 

modernidade. Ao invés de rejeitarem a modernidade para se recolherem num 

absolutismo fundamentalista, as epistemologias de fronteira 

subsumem/redefinem a retórica emancipatória da modernidade a partir das 

cosmologias e epistemologias do subalterno, localizadas no lado oprimido e 

explorado da diferença colonial, rumo a uma luta de libertação decolonial 

em prol de um mundo capaz de superar a modernidade eurocentrada. 

 

 

O Pensamento Fronteiriço visa, portanto, o estabelecimento do diálogo entre as 

diferenças reconhecendo que existem Conhecimentos Outros (MIGNOLO, 2005), produzidos 

em outros lócus de enunciação e que também necessitam de reconhecimento e espaço. 

Podemos exemplificar o Pensamento de Fronteira através dos Movimentos Populares e dos 

Movimentos Sociais integrantes das vias campesinas (RIBEIRO, 2009) que surgem nas 

décadas de 1950 e 1960 com a perspectiva de luta pelos direitos de terra, de manutenção da 

agricultura familiar, dos movimentos de erradicação do analfabetismo nascidos nos espaços 

populares com a intenção de fazer com que pessoas adultas tivessem acesso ao letramento, ou 

até mesmo dos Movimentos Feministas que lutam pelo fim do Patriarcado e pelo direito de 

afirmação das mulheres. 

Diante da necessidade de se estabelecer uma postura decolonial, que se situe no 

diálogo entre as diferentes culturas e reconheça conhecimentos outros como válidos, é que 

necessitamos definir e compreender o conceito de Interculturalidade. A Interculturalidade 

pode ser entendida a partir de dois segmentos: Funcional e Crítica (WALSH, 2010). 

A Interculturalidade Funcional representa a oficialização das diferenças. Assim, se 

criam legislações para a garantia dos direitos resultantes das lutas estabelecidas pelos 

movimentos sociais. Entretanto, apesar do estabelecimento de legislações, a lógica de 

pensamento não se modifica, mantém-se em funcionamento o que é estabelecido pelo padrão 

Moderno/Colonial de Poder. Neste sentido, este segmento da Interculturalidade passa a ser 

uma ferramenta de controle das/dos sujeitas/os historicamente subalternizadas/os, visto que na 

medida em que as diferenças são reconhecidas por meio do aparato legal se silenciam as/os 

sujeitas/as que reivindicam pelos seus direitos representados pelos movimentos sociais. 

Podemos considerar uma demanda funcional o discurso Moderno/Capitalista que 

insere a mulher ao mercado de trabalho, pagando salários mais baixos do que o dos homens, 

alimentando assim o discurso de que homens e mulheres possuem os mesmos direitos. Neste 

sentido, além do trabalho nas empresas, fábricas e indústrias que subalternizam as mulheres, 
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ainda existe a subalternização que as mulheres que compõem as classes dominantes 

submetem às das classes populares. Para tanto, compreendemos assim que as mulheres 

campesinas são silenciadas pelos homens e por mulheres que compõem o ideal urbano. 

A Interculturalidade Crítica apresentada por Walsh (2010) propõe a reestruturação de 

um modelo de sociedade, de modo que sejam garantidas às/aos sujeitas/os condições de ser e 

pensar distintas do padrão estabelecido. Esse segmento da Interculturalidade luta pela 

transformação social como garantia de saber, ser e poder muito distintas das que foram 

estabelecidas pelo padrão hegemônico europeu. A Interculturalidade Críticas e contrapõe à 

Interculturalidade Funcional porque rompe com o padrão hegemônico e propõe o pensar e o 

agir Decolonial. 

Diante da discussão sobre a Interculturalidade Crítica, Walsh (2010) defende a ideia 

de uma Educação Intercultural. Ela define que a Pedagogia é muito mais do que a 

transmissão de conhecimentos, mas considera que é um processo sociopolítico produtivo que 

está pautado nas lutas das/dos sujeitas/os subalternizadas/os. Desse modo, uma Educação 

Intercultural necessita estar pautada não em uma Pedagogia, mas em Pedagogias que 

contemplem os mais diferentes aspectos existentes nas diferentes comunidades. 

A escola que contemple uma Educação Intercultural além de ter presente às bandeiras 

de luta dos movimentos sociais em seu espaço físico deverá compreender que o espaço 

pedagógico não se restringe apenas às salas de aula, mas se faz nos movimentos sociais, em 

comunidades indígenas, quilombolas, rurais. As Pedagogias com vistas à contemplação de 

uma Educação Intercultural exigem que se desconstrua a ideia funcional da educação e que 

as suas práticas promovam a construção do Pensar Decolonial. 

Desta forma, corroboramos com o pensamento de Oliveira (2001, p. 41) que diz que a 

 

escola voltada a educação de jovens e adultos, portanto, é ao mesmo tempo 

um local de confronto de culturas (cujo maior efeito é, muitas vezes, uma 

espécie de “domesticação” dos membros do grupo pouco ou não-

escolarizados, no sentido de conformá-los a um padrão dominante de 

funcionamento intelectual) e, como qualquer situação de interação social, um 

local de encontro de singularidades. 

 

 

Concordamos com o pensamento de Oliveira (2001) porque a situação da Educação de 

Jovens e Adultos no Território Campesino e Urbano reduz-se normalmente à conformação e à 

reprodução de um padrão dominante. Os aspectos heterogêneos dos grupos que compõem esta 

modalidade de ensino, assim como as características culturais, não são considerados. 
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Nesse sentido, a proposta de uma Educação Intercultural contempla as necessidades 

das/dos sujeitas/os da EJA, pois estas/es, em sua maioria, provêm de uma camada 

inferiorizada socialmente e não se adéquam às necessidades do currículo da escola regular. 

Necessitam de uma educação que dialogue com o seu contexto, possibilitando uma maior 

relação da escola com a vida. 

Conforme apontado por Candau e Russo (2010, p. 166), a Interculturalidade 

 

é então concebida como uma estratégia ética, política e epistêmica. Nesta 

perspectiva, os processos educativos são fundamentais. Por meio deles 

questiona-se a colonialidade presente na sociedade e na educação, desvela-se 

o racismo e a racialização das relações, promove-se o reconhecimento de 

diversos saberes e o diálogo entre diferentes conhecimentos, combate-se as 

diferentes formas de desumanização, estimula-se a construção de identidades 

culturais e o empoderamento de pessoas e grupos excluídos, favorecendo 

processos coletivos na perspectiva de projetos de vida pessoal e de 

sociedades “outras”. 

 

 

A partir desta definição sobre Interculturalidade, entendemos que esta expressão no 

sentido crítico possui a intencionalidade de promover o diálogo entre as culturas que por 

muito tempo foram silenciadas pelo processo da Colonização. A Interculturalidade Crítica 

possibilita, portanto, a existência de um projeto educacional que reconhece e favorece a 

expressão de culturas subalternizadas. Como expressado por Candau e Russo (2010), a 

Interculturalidade precisa ser concebida como uma estratégia que envolve não apenas campos 

educacionais e epistêmicos, ela deve estar voltada também aos elementos éticos e políticos. 

É neste sentido que Walsh (2009) vem defender a ideia de que uma Pedagogia 

Decolonial necessita se estabelecer tomando o conceito da Interculturalidade Crítica como 

base para a sua estruturação. Seria uma Pedagogia Decolonial construída em todos os 

ambientes, como em escolas, nas ruas, nos movimentos sociais, em todos os espaços onde 

esta discussão fosse possível. Walsh (2009) acredita que esta proposta integra a análise crítica 

e a ação social transformadora. A mesma contribuiria para que as lideranças dos grupos 

subalternizados se incluíssem nos processos educativos e se comprometessem com a razão do 

outro. 

Para Walsh (2009), a ideia da Pedagogia Decolonial surge a partir do contato com a 

Pedagogia Crítica de Freire e busca estabelecer um diálogo com esta Pedagogia. Na 

Pedagogia Crítica, Freire aponta elementos das/dos sujeitas/os adultas/os e das/dos sujeitas/os 

pertencentes às classes populares que os fazem sujeitas/os politizadas/os. Reconhece os 

espaços em que estas/es estão inseridas/os como espaços educativos e define o processo 
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educacional como um processo inacabado onde todas/os as/os inseridas/os aprendem e 

ensinam. Deste modo, o saber de vida pertencente às pessoas são para Freire saberes 

importantes que necessitam de espaço e reconhecimento. Critica a sobreposição de um saber 

sobre outro e aponta a necessidade da contextualização dos saberes para a construção de 

novos aprendizados. Assim, ao relatar a sua experiência com a alfabetização de adultos em 

Guiné-Bissau, Freire (1978, p. 17) enfatiza que 

 

um povo que, apresentando um alto índice de analfabetismo, 90%, do ponto 

de vista linguístico, é altamente “letrado” do ponto de vista político, ao 

contrário de certas “comunidades” sofisticadamente letradas, mas 

grosseiramente “analfabetas” do ponto de vista político. 

 

 

Referendamo-nosnesta análise de Freire (1978) para coadunarmos com a perspectiva 

da Pedagogia Decolonial. Ser adulto/a e não ter tido acesso à escolarização no período 

regular não representa que a/o sujeita/o não seja letrada/o. Por certo ela/ele possui 

conhecimentos políticos, que muitas vezes superam a proposta escolar de ensino. Neste 

sentido, acreditamos que as práticas de Educação de Jovens e Adultos no Território 

Campesino podem se relacionar à proposta de uma Pedagogia Decolonial, para que as/os 

sujeitas/os tenham a possibilidade de integrar os seus questionamentos ao processo de ensino 

possibilitando uma análise crítica da sociedade. É neste sentido que na próxima seção 

trataremos deste diálogo entre a EJA e a Interculturalidade. 

 

2.3 A EJA em uma Perspectiva Intercultural 

 

Diante da realidade da EJA composta por problemas de diversas naturezas, em que 

destacamos o problema da evasão, consideramos relevante refletir sobre possibilidades para 

que esta modalidade de ensino se constitua de modo a garantir uma maior qualidade 

educacional. Neste sentido, discutiremos a Educação de Jovens e Adultos na perspectiva 

Intercultural. Walsh (2008, p. 140) vem dizer que a Interculturalidade 

 

en cambio, aún no existe. Es algo por construir. Va mucho más allá del 

respeto, la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad; señala y alienta, 

más bien, un proceso y proyecto social político dirigido a la construcción de 

sociedades, relaciones y condiciones de vida nuevas y distintas. Aquí me 

refiero no sólo a las condiciones económicas sino también a ellas que tienen 

que ver con la cosmología de la vida en general, incluyendo los 

conocimientos y saberes, la memoria ancestral, y la relación con la madre 

naturaleza y la espiritualidad, entre otras. 
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O pensamento de Walsh (2008) expressa a definição de Interculturalidade, estruturada 

como um projeto Funcional (quando a diferença é assumida principalmente em formato de 

legislação) e Crítica(quando há o exercício do diálogo horizontal entre as diferenças). Desta 

forma, o projeto de Interculturalidade propõe o diálogo com as pessoas que foram 

historicamente subalternizadas/os, a exemplo das/os jovens e adultas/os que vivem no 

Território Campesino. 

Na América a proposta da Interculturalidade é construída diante da exigência dos 

povos indígenas por uma educação bilíngue (TUBINO, 2012). Acontece que a formalização 

da educação indígena bilíngue pode ser compreendida como um modelo de Interculturalidade 

Funcional, visto que se reconhece a diferença e se cria uma legislação para a garantia do 

atendimento de uma destas diferenças. Os povos indígenas possuem várias especificidades 

que precisam de atendimento, a língua é apenas uma delas. Garantir uma educação bilíngue 

representa inserir um novo idioma no currículo e nada mais. Não insere com isso outros 

saberes que são construídos por estes povos. 

As experiências interculturais bilíngues produzem a reflexão sobre a relação existente 

entre a Interculturalidade e a Educação. Neste sentido, Candau (2012) aponta a 

Interculturalidade como a possibilidade de reinvenção dos espaços educacionais para o 

tratamento das diferenças. Para tanto, a Interculturalidade não deve ser entendida como  

 

una categoría teórico, es una propuesta ética. Más que una idea es una 

actitud, una manera de ser necesaria en un mundo paradójicamente cada vez 

más interconectado tecnológicamente y al mismo tiempo más incomunicado 

interculturalmente. Un mundo en el que los graves conflictos sociales y 

políticos que las confrontaciones interculturales producen, empiezan a 

ocupar un lugar central en la agenda pública de las naciones (TUBINO, 

2012, p. 3). 

 

 

Reconhecemos a Interculturalidade Crítica como uma proposta de educação que 

responde à necessidade da sociedade, olhando para toda a complexidade existente entre todos 

os povos. Salientamos, entretanto, que a proposta Intercultural contempla prioritariamente os 

povos que foram subalternizados no período de Colonização, pois são estes povos que 

necessitam dialogar a partir do seu lócus de enunciação e validar as epistemes produzidas 

neste espaço. As pessoas que constituem as elites já possuem os seus saberes validados, desta 

forma não necessitam lutar pelo seu reconhecimento epistêmico. 

A proposta de Interculturalidade Crítica não representa a sobreposição das epistemes 

dos povos subalternizados sobre os saberes que já são reconhecidos. Se assim fosse, 

estaríamos reproduzindo a lógica imposta pela Colonialidade. A perspectiva da 
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Interculturalidade Crítica propõe exatamente um espaço de diálogo entre as diferentes 

epistemes de modo que nenhum pensar se imponha sobre outro. 

Neste sentido, ao pensarmos a organização da EJA ao longo da história, identificamos 

que a sua materialização se alinha à Interculturalidade Funcional, uma vez que as 

experiências formalizadas desta modalidade de ensino pautaram-se na oferta de educação 

voltada para o atendimento de uma demanda da lógica Moderna/Capitalista. Vimos isto não 

apenas com a implantação do MOBRAL no período da ditadura militar, como também em 

outros momentos históricos que constituíram a EJA, a saber, a experiência de 1971 com a 

primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e com a segunda Lei de Diretrizes e 

Bases e o FUNDEF na década de 1990. 

O reconhecimento das diferenças pode fortalecer o silenciamento, porque o 

estabelecimento de legislações não garante que as especificidades das/os estudantes sejam 

atendidas. Compreendemos que a legislação assegura formalmente o direito, mas que a 

garantia de diálogo com as diferenças não é dada apenas com o aparato legal. Por este motivo 

que, conforme asseverado por Pinto (2010), a EJA ainda se materializa como uma reprodução 

do ensino ofertado para as crianças. Há um espaço escolar destinado às/aos jovens e 

adultas/os, mas este não possui uma proposta que dialogue com as suas particularidades. 

A conquista da educação para adultas/os se consolidar em uma modalidade de ensino 

não dá conta da complexidade do que representa este espaço educativo. Consideramos que há 

elementos históricos/sociais que necessitam entrar na pauta de discussão da EJA. Um 

exemplo se expressa no contexto de vida das sujeitas e dos sujeitos campesinos que ocupam 

os bancos escolares na modalidade de ensino ora citada. Por reconhecermos que a garantia do 

acesso não possibilita a problematização das diferenças dos sujeitos que se inserem na EJA é 

que consideramos que a materialização desta legislação expressa a manifestação da 

Interculturalidade Funcional. 

Além do pensamento sobre uma modalidade de ensino voltada ao público de pessoas 

jovens e adultas, convém questionarmos que espaço da escola e para que adultos este espaço 

foi pensado? Dito isto, retomamos a discussão da culpabilização das pessoas 

adultas/analfabetas pela sua condição de não saber (PAIVA, 1973) e a desconsideração dos 

saberes que estas/es já possuem (GALVÃO; SOARES, 2004). Nesta direção, a Lei não 

garante que exista o diálogo entre os conhecimentos formalizados e os saberes que as sujeitas 

e sujeitos da EJA possuem a partir da sua leitura de mundo (FREIRE, 1996). Esta 

prerrogativa freireana reitera a importância da condição epistêmica das/dos sujeitas/os da EJA 

ser valorizada. 
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Para tanto, consideramos pertinente pontuar a Desobediência Epistêmica (MIGNOLO, 

2005) como um elemento que pode contribuir para a reconfiguração da EJA. Pensar na 

Desobediência Epistêmica representa romper com os padrões Modernos/Coloniais que 

validam os saberes tratados nos espaços escolares e mais especificamente, na Educação de 

Jovens e Adultos, através da Colonialidade do Saber. A inserção de Conhecimentos Outros 

(ARROYO, 2012) representa um tipo de Desobediência Epistêmica e a possibilidade do 

rompimento da lógica urbana/eurocêntrica de conhecimento. 

Reconhecemos que as/os sujeitas/os que constituem a EJA passaram pelo processo 

histórico de marginalização, mas também compõem as diversas instâncias sociais, desde a sua 

atuação profissional, até a liderança em movimentos sociais do campo ou mesmo no 

Território Urbano. Construíram e constroem ao longo da vida experiências Outras de 

conhecimento que necessitam habitar os espaços educativos. Neste sentido, consideramos que 

o exercício da Desobediência Epistêmica proporcionará fissuras na lógica Moderna/Colonial 

de Poder/Saber que configurará em uma aproximação com a proposta de Interculturalidade 

Crítica, pontuada por Walsh (2010). 

As pessoas que compõem a EJA necessitam se sentir parte da escola. Conforme 

apontado por Barbosa (2009, p. 7), estas/es estudantes 

 

são sujeitos que ocupam lugares dentro do grupo social em que vivem, 

chegando a ocupar alguns papéis de destaque, não de forma generalizada, 

organizam formas de resolução de problemas cotidianos e elaboram formas 

de discursos. Os alunos da EJA não se diferenciam apenas pela idade, com 

arrimo na idade. São pessoas que possuem uma história de vida e que 

procuram a educação formal na busca de sair da marginalidade de uma 

sociedade letrada, seja para sua sobrevivência ou para a autoafirmação. 

 

 

Entendemos que as políticas educacionais para a Educação de Jovens e Adultos não 

precisam estar pautadas apenas na aproximação da/o adulta/o ao espaço escolar, mas podem 

se direcionar para outros lugares que permeiam o universo das/os sujeitas/os. Deste modo, os 

processos educativos direcionados a este público não necessariamente se fazem em um 

ambiente, mas podem constituir os diversos recintos garantindo a integração da comunidade 

na construção destas propostas educativas. Quando falamos em diversos espaços, nos 

referimos às associações, aos sindicatos, às igrejas, que também consistem em lugares de 

aprendizagem. Desta maneira, os saberes direcionados a estas/es sujeitas/os não podem ser 

reduzidos aos conhecimentos pautados em um modelo hegemônico de poder. Estes precisam 

ser construídos de acordo com as necessidades das comunidades. 
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Os Movimentos de Cultura Popular, os Círculos de Cultura protagonizados por Paulo 

Freire nas décadas de 1950 e 1960 são exemplos práticos
10

 de como o diálogo com os saberes 

das sujeitas e dos sujeitos que constituem o processo educativo garante a aprendizagem. Além 

deste exemplo, podemos situar o Paradigma da Educação do Campo que surge de 

experiências não formais de educação e propõe a ideia de território educativo Intercultural e 

extraescolar. Neste sentido, este Paradigma defende o diálogo com as diferenças existentes 

nos Territórios Campesinos e o rompimento de que a educação só pode ser constituída nos 

âmbitos escolares. Convém ressaltar que a defesa de uma educação que caminhe além dos 

muros da escola não representa o sucateamento dos espaços educativos ou a precarização dos 

investimentos em educação. 

Ao relatarmos que as/os adultas/os possuem uma história de vida e que buscam na 

escola formal a possibilidade de sair da marginalidade, entendemos que estas pessoas ainda 

não se reconhecem como Sujeitas/os de Direito (LEMOS, 2013). Baseiam-se em um modelo 

de conhecimento e modo de vida urbano/eurocêntrico e recorrem às instituições educativas 

como uma esperança de alcançar um ideal. Sabemos, entretanto, que de acordo com a lógica 

imposta, este ideal não pode ser alcançado, no máximo imitado. 

Com o reconhecimento de que as especificidades da EJA ainda não são atendidas, é 

que acreditamos que a possibilidade da garantia da educação possa se dar através da 

reestruturação das propostas educativas postas na atualidade. Sendo assim, consideramos que 

esta reestruturação não pode acontecer sem a luta dos movimentos sociais e das/os jovens e 

adultas/os sem escolarização. Conforme Souza (2001, p. 213), 

 

essa luta poderá ser potencializada pela participação num debate em que os 

elementos teóricos e as possibilidades concretas do diálogo entre culturas 

sejam sua sustentação e, especialmente, na medida em que os novos 

movimentos sociais populares assumem essa luta. Luta e diálogo que possam 

ser efetivados no respeito e promoção das diferentes culturas em presença 

(interculturalidade), conformando forças culturais em sociedades nacionais 

e, mesmo, numa sociedade mundial multicultural, capazes de concretizar 

uma sociedade democrática. 

 

 

Assim, enfatizamos mais uma vez a luta dos movimentos sociais para a garantia de 

Educação Intercultural. Entendemos que apesar de todas as conquistas feitas pelos 

movimentos sociais na atualidade, a educação assegurada formalmente como direito de todos 

                                                 
10

 Exemplificamos com a experiência das “40 horas de Angicos” coordenada por Paulo Freire em 1963 que 

garantiu a alfabetização de cem adultos em quarenta horas de aula. 
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ainda não é real. As pessoas têm o direito ao acesso, mas são excluídos do processo porque 

este não dialoga com o contexto deles. 

A proposta de Educação de Jovens e Adultos Intercultural visa o rompimento desta 

lógica educativa que não possibilita o diálogo horizontal entre conhecimentos formalizados e 

conhecimentos Outros. Propõe que as pessoas jovens e adultas tenham direito à educação nos 

espaços do seu cotidiano e que as suas experiências de vida sejam integradas à construção dos 

saberes escolares, associadas na perspectiva de reconhecimento, de resgate de identidade e 

saberes e não na ideia de superação de uma condição. O que se pensa é que estas/es 

sujeitas/os sejam capazes de entender o seu valor e a sua importância no seu meio e na 

sociedade. Seria o reconhecimento e a validação dos saberes destas/es sujeitas/os. 

As formas de ensino necessitam de coerência com a realidade dos indivíduos e, ao 

mesmo tempo, possibilitar a integração das pessoas ao processo educativo, conforme 

apontado do Freire (1978, p. 46) ao relatar a sua experiência em Guiné-Bissau: 

 

não seria realizável uma educação voltada para a concretização de valores 

como a solidariedade, a responsabilidade social, a criatividade, a disciplina a 

serviço do interesse comum, a vigilância, o espírito crítico, valores em que 

se forjou o PAIGC
11

, em todo o processo de luta e libertação, se nesta 

educação os educandos continuassem a ser, como na educação colonial, 

meros recipientes de “conhecimentos empacotados” (grifo do autor), a eles 

transferidos pelos educadores. Puros objetos, incidências da ação 

“educativa” (grifo do autor) dos educadores. 

 

 

Percebemos através das experiências dos Movimentos de Cultura Popular e da 

experiência de Guiné-Bissau, ou até mesmo a de Angicos
12

, que um dos elementos 

constituintes da proposta do Método Paulo Freire se consolidava através da escuta das sujeitas 

e sujeitos educativos. Neste sentido, estes saberes Outros eram essenciais para a frequência, o 

interesse e o envolvimento das/os estudantes que compuseram as experiências. Em 

experiências desenvolvidas há 40/50 anos atrás, Freire já apontava que a educação não podia 

se consolidar sem a existência do diálogo. 

É nesta direção que a proposta de Interculturalidade Crítica coaduna com as 

discussões pautadas por Paulo Freire, ao passo em que ambas as propostas priorizam o 

diálogo como o elemento fundante para a efetivação de uma educação que trate das 

                                                 
11

 Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. 

12
 Referimo-nos às “40 horas de Angicos” desenvolvida em Angicos, cidade do Rio Grande do Norte e que foi a 

primeira experiência que utilizou o Método Paulo Freire. 
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especificidades dos povos, comunidades, espaços, pessoas e garanta a horizontalidade na 

participação e no direito de se dizer a partir das suas vivências e culturas. 

Esta proposta de educação necessita possibilitar a estas pessoas a autoafirmação. 

Entretanto, se a escola não dialoga com as especificidades não consegue atingir o que é 

interessante para o público que constitui a EJA. Neste sentido, é necessário pensar em uma 

Educação de Jovens e Adultos que vise não apenas o processo de alfabetização dos 

indivíduos, mas que dê condições para que as/os estudantes construam ativamente o seu 

processo educativo e, além disso, sejam capazes de reestruturar o seu espaço no contexto 

social. 
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3 EDUCAÇÃO DO CAMPO COMO CHÃO DA PESQUISA 

 

Para iniciarmos as nossas discussões acerca da Educação do Campo, faz-se necessária 

uma reflexão sobre a trajetória de constituição desta educação no Brasil. Consideramos 

relevante elucidar que a garantia de locais escolares no Território
13

 Campesino
14

 ocorre diante 

de luta dos povos que habitam este espaço. Esta luta não ocorreu tenuemente e a sua 

consolidação não se fez perenemente, da mesma forma que o espaço escolar deste território 

não representava inicialmente o povo que o habitava. A exploração da mão de obra dos/as 

camponeses/as, a estigmatização da figura da/do mulher/homem do campo como 

inferiorizadas/os, a presença de indústrias no espaço do campo fizeram com que políticas 

destinadas às comunidades demorassem a se concretizar. 

Desta forma, entendemos que as lutas das/os sujeitas/os do campo por garantia de 

educação, terra representam uma lógica diferenciada à imposta pelo período colonial. A 

marca da Colonialidade ainda se faz presente nos territórios do campo. Muitas das 

dificuldades impostas a estes espaços e sujeitas/os representam as feridas deixadas neste 

período histórico. 

Neste sentido, por reconhecermos que o Território Campesino é marcado pelas 

expressões da Colonialidade e por admitirmos que é necessária a existência de discussões que 

olhem e entendam como este espaço se constitui, é que delimitaremos este capítulo. Sabemos 

que a abordagem teórica dos Estudos Pós-coloniais Latino-americanos nos auxiliará a 

compreender o tratamento a que as/os sujeitas/os do campo foram submetidas/os, ao mesmo 

tempo em que possibilitará um maior entendimento da estrutura da Educação do Campo na 

atualidade. Diante do olhar destes estudos delimitamos neste capítulo três seções que 

definirão os Paradigmas
15

 da Educação do Campo. 

A primeira seção tratará do Paradigma Rural Hegemônico que consiste na 

instrumentalização e precarização das propostas educacionais no contexto campesino. A 

segunda seção tratará do Paradigma Rural Contra-Hegemônico, que critica o modelo de 

                                                 
13

 Para fundamentar o conceito de território nos basearemos em Fernandes (2004) que concebe que o território 

extrapola o campo geográfico e pode ser compreendido em duas dimensões: material e imaterial. 

14
 Trataremos o espaço do campo nos baseando em Sevilla Guzmán e Molina (2013) que define este conceito 

como sinônimo de sustentação ambiental e relação com a natureza. Assim, o espaço do campo é concebido 

holisticamente. 

15
 Para fundamentar o conceito de paradigmas nos baseamos em Kuhn (2006) e Santos, B. (2000). O primeiro 

define o conceito de paradigma e o outro vai além esclarecendo que os paradigmas não são estanques, 

homogêneos ou lineares mas que atendem a contingências históricas, podendo coexistir com outros 

paradigmas. 
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educação vigente no Território Campesino brasileiro. Na terceira seção, trataremos da luta por 

uma Educação do Campo que consiste no reconhecimento de que os povos campesinos 

necessitam de uma educação que ofereça garantia de atendimento às suas especificidades. 

Compreender os modelos paradigmáticos da Educação do Campo é de fundamental 

relevância para situarmos as/os sujeitas/os que compõem a Educação de Jovens e Adultos 

nestes Territórios. Neste sentido, as seções que se seguem tratarão destes paradigmas. 

 

3.1 Paradigma Rural Hegemônico 

 

Desde o início do século XX no Brasil, as lutas por terra são constituídas de maneira 

conflituosa, principalmente no que concerne à distribuição e à produtividade. As tentativas de 

modernização da agricultura familiar, a política de latifúndios e o processo de industrialização 

traçam um novo panorama no cenário campesino. Inicialmente a educação voltada aos povos 

do campo constitui-se na perspectiva de fixação das/os sujeitas/os no seu território seguindo 

um modelo urbanocêntrico. Assim, a educação se caracteriza como assistencialista, tecnicista 

e compensatória. Neste cenário, os Sujeitos de Direito são representados pelo urbano e os 

Sujeitos de Favor pelo rural (ARROYO, 2012). 

Para tanto, as pessoas que habitam os territórios campesinos são inferiorizadas nesta 

lógica assistencialista e há um processo de higienização neste espaço (ARROYO, 2010). 

Como o ideal urbano passa a ser o modelo, se inicia a migração dos povos do campo para o 

Território Urbano na perspectiva de atendimento ao processo de industrialização. A imagem 

da/do sujeita/o do campo continua a ser subalternizada. As pessoas que habitam estes 

territórios são percebidas pelas/os Sujeitas/os de Direito como mão de obra barata e há uma 

exploração deste trabalho para a produção. 

Neste sentido, Fernandes e Molina (2004) definem que existe a ideia de Homem-

Natureza e Homem-Terra. A relação Homem-Natureza funciona “como exclusão, marcada 

por sua capacidade de força de trabalho e de produção de riquezas via acumulação material de 

poucos, em função de excluir a maioria” (FERNANDES; MOLINA, 2004, p. 3-4). Já a 

relação Homem-Terra é fortalecida “pelo princípio da exclusão de tudo que não o comporta” 

(FERNANDES; MOLINA, 2004, p. 4). Nesta lógica, só é eleito o que serve de modelo 

econômico e cultural. 

A EJA das escolas campesinas reflete a relação Homem-Terra visto que os trabalhos 

direcionados para esta modalidade partem do modelo urbanocêntrico que exclui o que se 

diferencia neste contexto. Assim, as/os sujeitas/os trabalhadoras/es do campo que retornam 
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aos bancos escolares deixam de ter na escola as especificidades necessárias ao contexto rural. 

Estas são esquecidas. 

Perante esta ideia que concebe a/o sujeita/o do campo em uma perspectiva econômica, 

fortalece-se a condição de exclusão desta/deste sujeita/o, visto que esta perspectiva não 

entende a complexidade do campo, pois está fundamentada apenas sob uma ótica: a do 

mercado (FERNANDES; MOLINA, 2004). Pautado nesta concepção, o projeto educacional 

da educação campesina baseia-se em uma estrutura que homogeniza as identidades. Deste 

modo, as/os sujeitas/os do campo não constroem o seu processo educativo, apenas 

reproduzem um modelo urbano eurocentrado. Neste sentido, a educação do campo continua a 

ser tratada de modo subalternizado, conforme apontado por Arroyo, Caldart e Molina (2011, 

p. 11): 

 

o debate da relação “campo-cidade” perpassa todas as reflexões da Educação 

do campo. Por muito tempo a visão que prevaleceu na sociedade, 

continuamente majoritária em muitos setores, é a que considera o campo 

como lugar atrasado, do inferior, do arcaico. Nas últimas décadas 

consolidou-se um imaginário que projetou o espaço urbano como caminho 

natural único do desenvolvimento, do progresso, do sucesso econômico, 

tanto para indivíduos como para a sociedade. De certa maneira esta foi a 

visão-suporte para o processo de modernização da agricultura implementado 

no país. 

 

 

Os resultados desta visão do campo se constituem a partir da desvalorização da/do 

sujeita/o campesina/o que se reflete na má qualidade da educação ofertada para estes povos 

pautada apenas na transmissão de conhecimentos, fortalecendo a precarização da qualidade de 

vida destas pessoas. Assim, ao invés das escolas do campo se pautarem em uma formação que 

prepare as/os sujeitas/os campesinas/os para o trabalho no seu território, perpetuam em seus 

programas o ideal urbano fortalecendo a ideia de migração do campo para a cidade. 

Ressaltamos que a migração campo/cidade reflete a Colonialidade do Ser, pois a lógica 

urbana representa a hegemonia, a referência. 

A opção de uma educação que atenda às necessidades não é dada a estas/es sujeitas/os 

impossibilitando que escolham o espaço geográfico que considerarem mais pertinente, porque 

isto já é definido diante do modelo urbanocêntrico. Para tanto, a Educação de Jovens e 

Adultos das escolas do campo não se caracteriza de maneira diferente, visto que a lógica do 

ensino permanece a mesma. 

Relacionamos o contexto educacional do campo neste período com os eixos da 

Colonialidade para entendermos que a educação voltada às/aos sujeitas/os do campo neste 
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período estava mais pautada na reprodução de um modelo de homem/urbano do que no 

estabelecimento de diálogo entre as/os sujeitas/os que compunham este contexto. As 

necessidades das mulheres e homens do campo não eram consideradas e a educação reforçava 

o estereótipo de que para alcançar um espaço social estas/es sujeitas/os necessitavam se 

enquadrar nesse padrão e reproduzi-lo. 

Sendo assim, a inferiorização das pessoas do campo na sua forma de produzir trabalho 

tomando o modo de produção urbanocêntrico como um modo superior representa a 

Colonialidade do Poder. Esta materialização é evidente inclusive quando se constrói a falsa 

ideia que a migração campo-cidade representa melhoria da qualidade de vida. 

Além da inferiorização promovida pela Colonialidade do Poder, há outras formas de 

subalternização e de silenciamento. A Colonialidade do Saber constrói uma matriz de 

conhecimento válida baseada em uma lógica urbano-moderna que invisibiliza as epistemes 

produzidas nos Territórios Campesinos. Desta forma, o saber campesino é tratado como um 

saber desnecessário. Os estereótipos construídos para identificar as/os sujeitas/os 

campesinas/os tornando-as/os inferiorizadas/os e distanciando-as/os da sua identidade 

encenam a Colonialidade do Ser. Este eixo da Colonialidade estabelece um modelo de Ser e 

destitui das/dos sujeitas/os o direito de se dizerem. E, finalmente, a relação das mulheres e 

homens com a natureza voltada apenas para a exploração a fim de obter recursos denota a 

Colonialidade da Natureza. 

Estes eixos da Colonialidade fortalecem a lógica do Paradigma Rural Hegemônico. 

Entretanto, apesar da invisibilização e subalternização proporcionada por este Paradigma, o 

mesmo não teve sucesso pleno. Ele coexiste com outros paradigmas. Neste sentido, na 

próxima seção compreenderemos como se configura o Paradigma Rural Contra-Hegemônico. 

 

3.2 Paradigma Rural Contra-Hegemônico 

 

Na seção anterior do nosso trabalho, realizamos uma discussão sobre o campo e os 

estereótipos que percorrem este. Elucidamos como a imagem das pessoas do campo foram 

historicamente subalternizadas e silenciadas pelo processo de Colonialidade. Conforme 

expressado anteriormente, a Colonialidade não teve sucesso pleno, o que origina o 

Pensamento de Fronteira que surge no espaço da Diferença Colonial (MIGNOLO, 2005; 

GROSFOGUEL, 2010). Retomamos esta discussão, porque esta seção se pautará justamente 

na história de luta por reconhecimento dos povos campesinos. Enquadramos o processo que 



61 

aqui descreveremos como uma forma de resistência e afirmação frente ao projeto de 

Colonialidade. 

Neste sentido, destacamos que o Paradigma Rural Contra-Hegemônico surge da não 

plenitude do modelo da Colonialidade e consequentemente do Paradigma Rural-Hegemônico. 

Neste sentido, muitas/os coletivas/os se manifestam contra a lógica posta por este paradigma. 

Conforme assinalado por Ribeiro (2009), os movimentos populares e os que lutavam pela 

reforma agrária constituíram uma organização maior: o Movimento Camponês. Este foi 

composto pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o Movimento dos 

Pequenos Agricultores (MPA), o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), o 

Movimento das Mulheres Camponesas (MMC), a Pastoral da Juventude Rural (PJR), a 

Comissão Pastoral da Terra (SPT) e a Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil. 

Estes movimentos lutavam pela reforma agrária no Brasil com a proposta do fim dos 

grandes latifúndios e o fortalecimento da agricultura familiar. Neste contexto, surgem os 

debates que questionam a imposição do ideal urbano, a centralidade da produção de 

conhecimentos válidos e se constrói a ideia do campo como produtor de conhecimento, 

cultura e saberes que necessitam ser validados, reconhecidos. Assim, estes movimentos 

passam a reivindicar os processos de subalternização a que os povos campesinos estiveram 

expostos e o modelo de educação aplicado na escola. 

Com o Golpe Militar de 1964, os movimentos são desarticulados e as propostas 

educativas extintas. Ocorre que alguns movimentos de resistência se mantiveram, conforme 

salientado por Freitas (2011, p. 38): 

 

Apesar do novo quadro imposto pela ditadura, alguns focos de resistência se 

mantiveram por meio dos movimentos progressistas da Igreja Católica que 

reiniciaram a articulação, formação de lideranças e organização de base nas 

comunidades.Desse período se destacam três espaços de resistência: 1) 

organizações da igreja: as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e a 

Comissão Pastoral da Terra (SPT); 2) o movimento sindical rural 

rearticulou-se na Confederação Nacional dosTrabalhadores na Agricultura 

(Contag); e, 3) a Pedagogia da Alternância, que teve início no Espírito Santo, 

em 1968, por meio da Igreja Católica. 

 

 

Neste sentido, compreendemos que a ideia constituída anteriormente sobre a/o 

sujeita/o do campo já não servia para os mesmos. A mobilização e a resistência mesmo frente 

a um processo de ditadura no país contextualizavam a necessidade que as pessoas do campo 

possuíam de reconhecer-se e afirmar-se. Este se caracterizou, portanto, como um movimento 

contrário à ideia de campo constituída anteriormente. Paralelo às mobilizações que lutavam 
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pela desconstrução da ideia de campo instituída, existiram também movimentos que lutavam 

pela erradicação do analfabetismo e pela garantia de educação às/aos sujeitas/os que não 

tiveram este acesso na idade própria, a exemplo dos Círculos e Centros de Cultura 

desenvolvidos por Freire (PAIVA, 1973). 

Mesmo com o contexto de repressão do país causado pelo Golpe Militar, ainda 

existiram sujeitas/os que resistiram a este processo e permaneceram mobilizados lutando por 

um ideal. Podemos tratar este movimento como um Pensamento de Fronteira porque 

representa a resistência de grupos que não aceitam a condição de subalternidade imposta. 

Ressaltamos que tais movimentos de resistência foram essenciais para que as/os 

sujeitas/os do campo desconstruíssem a ideia de verticalidade existente entre o espaço urbano 

e o espaço rural. As pessoas do campo passam a fazer essa relação horizontalmente e 

continuamente, resgatando as dimensões materiais e imateriais do seu território. 

Para melhor compreender a complexidade que envolve o conceito de território, 

embasamo-nos em Fernandes e Molina (2004, p. 8) que dizem que este 

 

é um trunfo dos povos do campo e da floresta. Trabalhar na terra, tirar da 

terra a sua existência, exige conhecimentos que são construídos nas 

experiências cotidianas e na escola. Ter o seu território implica em um modo 

de pensar a realidade. Para garantir a identidade territorial, a autonomia e 

organização política é preciso pensar a realidade desde seu território, de sua 

comunidade, de seu município, de seu país, do mundo. Não se pensa o 

próprio território a partir do território do outro. Isso é alienação. 

 

 

Retomar a sua dimensão territorial significa que as/os sujeitas/os se reconhecem como 

produtores sociais de cultura. Isto resgata nestas/es sujeitas/os a condição de Ser 

anteriormente anulada pela lógica da Colonialidade. O paradigma Contra-Hegemônico se 

constitui neste reconhecimento. As/os sujeitas/os que antes foram excluídas/os, silenciadas/os, 

marginalizadas/os, inferiorizadas/os e destituídas/os da capacidade de Ser, Saber, Poder, 

agora reestruturam estas capacidades e retomam as lutas anteriormente silenciadas. 

Desta forma, a reestruturação da capacidade de luta destas/es sujeitas/os representa o 

reconhecimento da violação a que os povos do campo sofreram no campo imaterial e material. 

Sendo assim, este pensamento ajuda a estruturar formas outras de se pensar a educação do 

campo e mais especificamente a EJA das escolas do campo. 

Neste sentido, os movimentos de educação popular
16

estabelecem uma nova forma de 

                                                 
16

 Ribeiro (2008, p. 44) define que a educação popular “tem, então, um caráter de classe, e é isso o que a 

distingue de um conceito abstrato de educação”. 
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se fazer educação pautada no reconhecimento da inferiorização e da subalternização das/os 

sujeitas/os advindas/os de classes populares, aqui destacando as/os sujeitas/os campesinas/os 

e mais ainda os da Educação de Jovens e Adultos. Essa mobilização foi essencial inicialmente 

para que a resistência dos povos do campo ao modelo urbanocêntrico anteriormente imposto 

pudesse se consolidar, do mesmo modo que se estabeleceu uma nova ideia de instituição 

pedagógica pautada nas especificidades dos povos campesinos, ao passo em que estas/es 

sujeitas/os passam a entender que a educação não representa a anulação das suas identidades. 

Através dessa definição de reconhecimento das identidades das/os sujeitas/os do 

campo e contestação dos estereótipos anteriormente impostos para estas/es, estabelece-se uma 

relação entre a educação popular e os movimentos sociais do campo. Apesar de esta relação 

fortalecer as lutas dos povos do campo, não podemos considerar a definição de educação 

popular suficiente para dar conta das múltiplas características dirigidas aos campesinos, pois, 

conforme aponta Ribeiro (2008, p. 44), a definição de educação popular associada ao caráter 

de classe não dá conta porque 

 

a definição do que estaria colocado como conceito de sujeito histórico, a 

partir da experiência de vida e de acompanhamento das lutas sociais, nos tem 

preocupado, porque nos perguntamos: onde colocar os povos indígenas com 

suas organizações culturais, suas linguagens, mitose formas de luta? 

 

 

Os povos indígenas são um dos exemplos de povos campesinos que não se enquadram 

nessa redução de classe, visto que possuem a sua maneira própria de aprender, lutar, que não 

se alia à proposta de escola padronizada para atender a sujeitas/os trabalhadoras/es. Ainda 

neste sentido, Ribeiro (2008) defende a ideia de “classes populares” no sentido de resgatar a 

identidade política das/os sujeitas/os que foram impostos à condição de subalternidade. 

Apesar de todo um movimento de afirmação das/os sujeitas/os do campo, a Educação 

Popular não consegue se dissociar do conceito de lutas de classe, reforçando a mesma lógica 

urbana/eurocêntrica baseada em um processo de luta por ocupação de uma ascensão social. A 

ideia da luta de classes fortalece a ideia de reprodução de um modelo para poder alcançar 

sucesso social. 

Ressaltamos que apesar da proposta de Educação Popular não dar conta das 

necessidades das pessoas do campo, esses movimentos serviram para fortalecer o debate 

acerca da educação voltada para estes povos. Desta forma, reconhecemos que os movimentos 

sociais do campo passam a fortalecer e reestruturar as suas estratégias de luta para estabelecer 
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o que na atualidade é tratado como uma Educação do Campo, voltada justamente para o 

reconhecimento, a validação e a afirmação das epistemes produzidas por estas/es sujeitas/os. 

A luta por uma Educação do Campo se relaciona com as necessidades específicas da 

EJA, visto que as/os estudantes desta modalidade de ensino das escolas situadas no Território 

Campesino expressam sujeitas/os que se inserem na construção dos espaços rurais e 

necessitam desse reconhecimento e validação de saberes propostos por esta bandeira. Sendo 

assim, trataremos na próxima seção sobre a constituição da proposta de uma Educação do 

Campo e os seus desdobramentos na atualidade. 

 

3.3 Paradigma da Educação do Campo 

 

Na década de 1980, o Brasil passa por um movimento de afirmação e reconhecimento 

da educação como um direito. Segundo Arroyo, Caldart e Molina (2011), apesar de se ouvir o 

grito de que a educação era direito de todos e dever do estado, esta mobilização de luta por 

educação não chegou ao Território Campesino. Deste modo, apesar da luta não expressar a 

exclusão das/os sujeitas/os do campo também não possibilitava a inclusão destes, visto que as 

suas especificidades de pessoas do campo não estavam contempladas nesta proposta. 

Este movimento de reconhecimento da educação como um direito não contemplou o 

Território Campesino. Este Território ficou esquecido do contexto educacional, no sentido de 

que o ensino ficou reduzido às quatro primeiras séries do ensino fundamental, fortalecendo as 

desigualdades como defasagem de idade série, analfabetismo, pessoas fora da escola, ausência 

de escolas. 

Os movimentos sociais são os responsáveis pelo surgimento das discussões voltadas 

para a constituição de uma Educação do Campo. Ela nasce “de outro olhar sobre o Campo” 

(ARROYO; CALDART; MOLINA, 2011, p. 11). Este outro olhar constitui-se sobre o direito 

do campo de ter uma educação voltada às suas especificidades.  

Para contextualizarmos a nossa discussão, traremos uma reflexão de Fernandes, 

Cerioli e Caldart (2011, p. 23) que trata sobre o desafio de “perceber qual educação está sendo 

oferecida ao meio rural e que concepção educação está presente nesta oferta”. Consideramos 

importante situar o que diz a Legislação da Educação do Campo para definirmos melhor o 

Paradigma da Educação do Campo. 

Após a Constituição Federal de 1988 definir que a educação era direito de todos e 

dever do Estado, somente no ano de 1996 vai existir um direcionamento para o tratamento 

específico da Educação do Campo. Esta definição está pautada na LDB 9394/96 (BRASIL, 
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1996) que define em seu artigo 28º que os sistemas de ensino deverão assegurar a adaptação 

necessária para que os calendários escolares atendam às necessidades rurais, além do 

desenvolvimento de currículo e metodologias específicos. 

Esta promulgação da Lei representa um ganho para o contexto educacional campesino, 

mas também impõe limitações. Tratamos aqui de limitações por compreendermos que apenas 

a definição em lei não garante o cumprimento e a vigência da mesma. O que ocorreu com o 

Território Campesino foi a implantação de instituições de ensino que reproduziam um modelo 

de educação criado para atender às necessidades do Território Urbano. É neste sentido que o 

Paradigma da Educação do Campo se situa. Há um reconhecimento legal de que as/os 

sujeitas/os do campo necessitam de uma educação específica que atenda a estas necessidades. 

Entretanto, na prática, as necessidades das/os sujeitas/os continuam sendo silenciadas e 

prevalece a reprodução de um modelo urbano. 

É neste sentido que Fernandes, Cerioli e Caldart (2011, p. 29) apontam a dominação 

do urbano sobre o rural, tendo em vista a existência de um 

 

fenômeno importante a considerar que é a mudança do perfil econômico e 

cultural da população do campo, presente neste processo. Os dados do Censo 

demográfico de 1996 revelam que no Brasil, hoje, cerca de 25% da 

população que vive no campo trabalha na cidade; por sua vez, 25% da 

população que trabalha no campo mora na cidade. Isto certamente 

complexifica ainda mais a discussão sobre a relação entre urbano e rural e 

sobre as possibilidades de reversão da lógica de desenvolvimento atual. 

 

 

Os dados só apontam para a desvalorização do Território Campesino assim como da 

educação que nele é implantada. O reforço do estereótipo do urbano como superior e do rural 

como inferior proporciona essa migração campo-cidade que faz com que o Território 

Campesino não seja reconhecido como campo de produção de conhecimento e cultura. 

Frente à ideia da funcionalidade da legislação, existem discussões na atualidade que 

propõem exatamente o contrário do que vem sendo aplicado. Essa discussão surge da 

Primeira Conferência Nacional “Por uma Educação Básica do Campo”, que aconteceu em 

julho de 1998, e possuiu como primeira proposta a discussão sobre a condição das/os 

sujeitas/os campesinas/os. Neste sentido, Fernandes, Cerioli e Caldart (2011) apontam que a 

concepção do Brasil como espaço predominantemente urbano valida a ideia de que as/os 

sujeitas/os campesinas/os e indígenas são uma espécie em extinção, necessitando apenas de 

políticas compensatórias para atender à sua condição de subordinação. 

Diante do reconhecimento dos estereótipos voltados às/aos sujeitas/os do campo e dos 

povos indígenas é que se estabelecem discussões com a finalidade de situar o Território 
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Campesino como um espaço que necessita de visibilidade de reconhecimento social. Deste 

modo, a Conferência Nacional “Por uma Educação Básica do Campo” define eixos de 

discussões que ajudam a situar a importância de uma política de Educação do Campo. 

O primeiro eixo tratado na conferência por Educação dialoga a partir da definição de 

que a Educação voltada aos espaços campesinos necessita ser de qualidade. A qualidade neste 

eixo é concebida através do diálogo horizontal entre as diferenças das/dos sujeitas/os 

constituintes da Modalidade de Ensino com os conhecimentos formalizados. Neste sentido 

não há a imposição de um modelo de saber, mas a valorização das diferentes formas de 

produção de conhecimento. 

A discussão sobre o eixo da Educação Básica se pauta na reafirmação da necessidade 

de garantia dos direitos de todas/os as/os sujeitas/os ao processo educativo, inclusive às/aos 

trabalhadoras/es rurais jovens e adultas/os que não tiveram acesso à escolarização no período 

regular. Neste contexto fortalecem-se as discussões sobre a importância do processo de 

escolarização e a garantia de estudo, no mínimo, até a conclusão do Ensino Médio. 

O eixo Do Campo está voltado ao reconhecimento das lutas sociais das/dos sujeitas/os 

campesinas/os, assim como o resgate da identidade destas/es. Fernandes e Molina (2004, p. 9) 

especificam as/os sujeitas/os do campo como: “pequenos agricultores, quilombolas, 

indígenas, pescadores, camponeses, assentados e reassentados, ribeirinhos, povos de florestas, 

caipiras, lavradores, roceiros, sem-terra, agregados, caboclos, meeiros, boias-frias”. Neste 

sentido, a proposta deste eixo refere-se à valorização do pluralismo de ideias de modo a 

garantir que as escolas tenham propostas que contemplem as múltiplas identidades aqui 

apresentadas. 

O eixo Do Campo refere-se à concretização deste projeto de educação voltado às 

especificidades das/dos sujeitas/os do campo, dentre as quais: a sua cultura, o 

desenvolvimento autossustentável, o seu trabalho, a sua relação com a terra, suas necessidades 

humanas e sociais (CALDART, 2004). Deste modo, o Paradigma da Educação do Campo 

Crítico consiste em garantir que as/os sujeitas/os campesinas/os possam ser e pensar tomando 

uma lógica diferente da estabelecida pelo modelo urbano/eurocêntrico. Este Paradigma aqui 

apresentado se contrapõe ao do Rural Hegemônico por identificar a maior necessidade de 

diálogo com às/aos sujeitas/os do campo a fim de garantir um espaço social para estas/es. 

A Segunda Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo aconteceu em 

2004. Neste segundo espaço de discussão no âmbito nacional, busca-se a superação da ideia 
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de adaptação e se constitui a partir da pressão dos Movimentos Sociais alguns ganhos legais
17

. 

É através desta que as discussões acerca da Educação do Campo se consolidam na luta pelo 

reconhecimento das/os sujeitas/os campesinos como Sujeitas/os de Direito. Desse modo, esta 

proposta de educação pauta-se em garantir que o espaço do campo seja entendido como um 

espaço de produção de epistemes e que estas sejam validadas, ao mesmo tempo em que 

pretende que o que se conseguiu em legislação seja garantido nos espaços escolares de modo 

a contemplar as necessidades de trabalho e conhecimento das/os sujeitas/os do campo e 

também das/os sujeitas/os que compõem as classes de EJA, para que estes retomem a sua 

identidade. 

 

  

                                                 
17

 A exemplo da construção de órgãos como a SECADi e a constituição da Legislação Específica para a 

Educação do Campo. 
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4 A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

Este capítulo destina-se a compreender como a Educação de Jovens e Adultos se 

estruturou no Brasil e quais os caminhos trilhados neste percurso histórico até a atualidade. 

Para isso, este capítulo está dividido em duas seções. 

Na primeira seção -Educação de Jovens e Adultos: da origem à atualidade -, faremos 

um panorama histórico sobre a constituição da Educação de Jovens e Adultos. Para esta 

compreensão, nos basearemos primordialmente nas discussões de Cury (2000), Cunha (1999), 

Paiva (1973), Haddad (2001), Di Pierro (2010) e Januzzi (1979), pois estas nos situam sobre 

as tendências que se constituíram ao longo do percurso histórico da EJA, auxiliando-nos a 

entender como esta modalidade de ensino se organiza atualmente. 

Na segunda seção - Evasão, dificuldade ou resistência? -, enfocaremos a situação de 

evasão presente na EJA e as discussões sobre esta, tomando como base os estudos que trazem 

possíveis respostas para o problema. Desta forma, nos basearemos principalmente no 

pensamento de Pinto (2010), Oliveira e Eiterer (2008), Freire (1987) e Souza (2000). 

 

4.1 Educação de Jovens e Adultos: da origem à atualidade 

 

No período colonial, com a chegada dos jesuítas ao Brasil, iniciaram as atividades de 

catequização dos povos indígenas. Estas são registradas como a primeira experiência de 

educação direcionada a pessoas adultas em nosso país. O modelo de educação trazido pelos 

jesuítas para os povos indígenas foi a imposição de uma cosmovisão de mundo, pois se 

caracterizou na tentativa de impor aos povos do continente americano, mais especificamente 

aos povos que habitavam o Brasil, uma religião e um idioma de uma cultura que foi instituída 

como superior: a cultura eurocêntrica. O processo de catequização teve a sua origem em um 

primeiro momento com os povos indígenas, entretanto, posteriormente, esta proposta se 

estendeu também para as/os africanas/os escravizadas/os, com o combate aos rituais religiosos 

e difusão do catolicismo. 

Os objetivos de ensino jesuítas e franciscanos consistiam prioritariamente em ensinar a 

religião cristã às/aos sujeitas/os para que estes se convertessem à sua fé. Além desta intenção 

primeira, tais ensinamentos visavam abrandar as resistências aborígenes e combater o culto 

aos deuses africanos. 

Os religiosos cristãos baseavam-se em regimentos. Estes regimentos consistiam em 

regulamentações para o direcionamento do processo de catequização dos povos indígenas. 
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Nestes documentos ficava explícito que a conversão dos indígenas à fé católica pela catequese 

representava uma atividade prioritária para o processo de colonização. A leitura e a escrita 

deveriam servir para fortalecer o processo de conversão dos indígenas, mas só eram 

direcionadas aos filhos dos caciques. Os cristãos acreditavam que as/os indígenas adultas/os 

seriam influenciadas/os indiretamente por suas/seus filhas/os. 

Para tanto, os regimentos da época definiam que os “indígenas adultos pacificados e 

convertidos deveriam ser aldeados nas imediações dos núcleos de povoação portuguesa - 

defendendo-se do ataque das tribos hostis - para que pudessem ser ensinados e doutrinados 

nas ‘cousas’ da nossa santa fé” (PAIVA, 1973, p. 56). Desta forma, o ensino destinado às/aos 

adultas/os indígenas era reduzido aos ensinamentos da fé católica e ao manejo de 

instrumentos para o trabalho agrícola. Não havia muita ênfase para a alfabetização das/os 

sujeitas/os, visto que o analfabetismo povoava inclusive a alta nobreza. 

No que se refere à responsabilidade da organização da educação, os católicos 

assumiram todas as formas de ensino. Apesar disso, somente no final do século XVII e início 

do século XVIII surge o ensino oficial. Assim, a educação, que inicialmente servia para a 

catequização dos povos indígenas à fé católica, se transforma e se direciona para as 

necessidades das elites. No século XVIII, a Coroa portuguesa passa a questionar e combater o 

poder que fora direcionado anteriormente aos religiosos e estes são expulsos. Esta expulsão 

acontece pela necessidade da Coroa de retomar o poder e porque o projeto da colonização já 

estava consolidado. 

Entretanto, com a expulsão dos religiosos, o projeto de educação brasileiro fica 

prejudicado, atingindo principalmente as elites. Para o suprimento desta carência, a Coroa 

portuguesa implanta treze anos mais tarde as Aulas Régias
18

. Apesar da proposta de educação 

para as elites ter sido reestruturada, a mesma não obtém êxito porque não há professoras/es 

leigas/os no Brasil para ministrar as aulas. Desta forma, o país chega ao século XIX sem 

nenhuma proposta de ensino consolidada. 

A chegada da família real portuguesa ao Brasil trouxe mudanças significativas para a 

estrutura do ensino do país, visto que surgiu a necessidade de educação para contemplar as 

novas necessidades impostas pela corte. Assim, Paiva (1973, p. 60) ressalta que se tornou 

imprescindível 

 

                                                 
18

 De acordo com Paiva (1973), as Aulas Régias eram mantidas pelo subsídio literário e foram criadas para a 

substituição do ensino jesuítico para as elites. 
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a organização de um sistema de ensino para atender à demanda educacional 

da aristocracia portuguesa e preparar quadros para as novas ocupações 

técnico-burocráticas. Desta forma, foram criados cursos de caráter 

marcadamente utilitário, em nível superior, como o de Medicina, 

Agricultura, Economia Política, Química e Botânica, além das Academias 

Militares; para favorecer a vida cultural criaram-se as Academias de ensino 

Artístico, o Museu Real, a Biblioteca Pública, a Imprensa Régia, entre outras 

iniciativas. 

 

 

Estas ações contemplavam a nobreza e as suas necessidades. A vida cultural não 

competia à camada popular, era privilégio da burguesia. Para a camada popular começou a se 

pensar em um formato de ensino um pouco diferente do proposto pelos religiosos, com a 

finalidade de oferecer aos agricultores, operários e comerciantes o ensino das coisas 

fundamentais que se pautava em preparar estas pessoas para o melhor desenvolvimento do seu 

ofício. Neste sentido, esta passa a ser a primeira marca de uma educação tecnicista voltada 

apenas para o fortalecimento do trabalho, haja vista que não há uma preocupação da educação 

no processo de constituição do indivíduo. 

Com o fim das colônias e a constituição do Império, se estabeleceu uma Assembleia 

Constituinte que criou duas leis que tratavam do ensino elementar. A primeira delas, criada 

em 20 de outubro de 1823, definia a instrução elementar como livre no sentido de que não 

somente o Estado, mas também a iniciativa privada poderia assumir as responsabilidades 

desta educação (PAIVA, 1973). A segunda lei consistiu na primeira Constituição do Brasil, 

no ano de 1824 (CURY, 2000). Este documento reservava a todas/os as/os cidadãs/ãos a 

instrução primária gratuita. Ressaltamos que só recebia o título de cidadã/ão as/os sujeitas/os 

que fossem livres ou libertos. Além da implementação do ensino, estas leis pretendiam 

ampliar a atividade de brasileiros nas atividades do império e preparar quadros para a nova 

burocracia do estado independente. 

Salientamos que desde a primeira Constituição a educação não contemplava a maioria 

da população que ocupava o território brasileiro, pois esta fatia era composta por pessoas 

africanas escravizadas e indígenas que ocupavam a posição de servidão. Sendo assim, a 

primeira legislação que abordava a educação impunha um caráter 

elitista/excludente/eurocentrado que não beneficiava de nenhum modo os povos que 

ocupavam uma posição social marginalizada, conforme apontado por Cury (2000, p. 39): 

 

para escravos, indígenas e caboclos-assim se pensava e se praticava- além do 

duro trabalho, bastaria a doutrina aprendida na oralidade e a obediência na 

violência física ou simbólica. O acesso à leitura e à escrita eram tidos como 

desnecessários e inúteis para tais segmentos sociais. 
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Desta forma, aos povos indígenas e africanos foi imposta a condição de marginalidade 

e subalternidade, pois estes não necessitavam de educação formalizada de acordo com a 

mentalidade da época, por ocuparem espaços inferiorizados e consequentemente não poderem 

estar na escola no tempo devido. Compreendemos, portanto, que nesta época os tipos de 

saberes serviam também como meio de classificação social. 

Isso acentua que as leis criadas contemplaram a educação voltada para os meninos e as 

meninas pertencentes às elites. Por causa da ausência de professoras/es para atender a toda a 

população que tinha direito ao processo educacional, as elites optaram pela prática de estudo 

individual que acontecia nas residências. Com a criação do Ato Adicional
19

, em 1834, 

acontece a descentralização da educação aumentando assim o interesse pela educação 

popular. 

No segundo Império ocorreram muitas reformas educacionais. Estas reformas se 

propunham a restaurar os princípios religiosos e morais que seriam necessários para a 

preservação das ordens sociais. A Reforma Constitucional de 1854 define que as escolas 

públicas de ensino primário deveriam ser divididas em duas classes, definidas como primeiro 

e segundo graus (PAIVA, 1973). 

Paralelo às reformas que aconteciam naquele momento, ocorria também a 

centralização da produção do país no Centro-Sul e consequentemente o enfraquecimento do 

Norte-Nordeste. No que se refere às instituições de ensino, há uma maior evolução na região 

do Centro-Sul, pois o poder financeiro se centraliza neste espaço. Como a maior parte das/os 

imigrantes trabalha nesta região do país, há uma mobilização por parte destes em organizar a 

educação das/os suas/seus filhas/os. Deste modo, a carência de estrutura do ensino não 

impede que as/os imigrantes tenham acesso à educação formalizada. Como esta oferta de 

educação não é garantida a todas/os há uma pressão para o desenvolvimento da educação 

popular, conforme referendado por Paiva (1973, p. 65): 

 

trabalhando em núcleos coloniais no sul do país como pequenos 

proprietários, os imigrantes se preocupam com a instrução de seus filhos e 

desenvolveram seus próprios sistemas de ensino. Oriundos de países de 

instrução elementar universalizada era um objetivo e onde a educação 

escolar desempenhava um importante papel para a ascensão social, o 

imigrante criava um clima de maiores exigências com respeito à instrução. 

Mesmo em São Paulo, onde ele é assalariado e não colono, sua presença atua 

como sentido no desenvolvimento da instrução popular. 

                                                 
19

 Paiva (1973) define o Ato Adicional como o instrumento legal mais importante durante todo o período do 

império, pois descentraliza o ensino e elimina todas as possibilidades de uniformização do primeiro grau. 
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A ideia dessa discussão enfatiza que, apesar da Constituição não assegurar a todas as 

pessoas o acesso ao ensino, existiam movimentos populares que atuavam em favor deste 

ensino. Assim, após a mobilização realizada pelos estrangeiros na tentativa de garantia de 

ensino aos seus filhos, começa o preparo de professores primários com o intuito de atender à 

educação da população adulta analfabeta e ao ensino profissional. 

No ano de 1876 se difunde a educação noturna para adultos (CUNHA, 1999) com o 

registro de 200 mil estudantes frequentando estas classes escolares. Desta maneira, inicia-se a 

formalização da educação para adultos pautada em princípios diferentes dos estabelecidos 

inicialmente, com uma proposta de escolarização e alfabetização escrita, visto que, 

anteriormente, o contato com a língua portuguesa se dava apenas na modalidade da oralidade. 

Inicia-se dessa forma o processo de atendimento a sujeitas/os analfabetos. Ressaltamos 

que apesar da educação voltada para pessoas adultas caracterizar-se como popular, não eram 

todos as/os sujeitas/os que constituíam esta classe que tinha acesso às escolas, a exemplo dos 

africanos que ainda viviam em regime de escravidão. Durante o fim do Império, muitas 

mudanças aconteceram no campo educacional, dentre elas destacamos o Parecer Rui Barbosa, 

em 1882, que de acordo com Paiva (1973) representou o acontecimento mais importante do 

período. 

Esta consideração se dá devido ao fato de que Rui Barbosa em seu documento fez uma 

análise séria sobre o problema educacional do país e relacionou o sucesso e o crescimento ao 

processo educacional. Além disso, ele defendia a liberdade e laicidade do ensino. Outro 

aspecto trazido por Rui Barbosa em seu parecer fazia referência ao voto das/os sujeitas/os 

analfabetas/os. Ele não concordava com este posicionamento e acreditava que esta reflexão 

faria com que os governantes se preocupassem com a alfabetização para aumentar o número 

de eleitores. Toda essa realidade apontada por Rui Barbosa causou uma crescente mobilização 

acerca dos problemas educacionais. 

Mesmo após as reflexões de Rui Barbosa sobre a importância da alfabetização das/os 

sujeitas/os e a proclamação da República, se estabelecem as eleições indiretas, onde os 

eleitores são definidos pela condição econômica. Não importava se a/o sujeita/o era ou não 

analfabeto, as suas posses definiriam a sua condição. Portanto, a maior parte da população 

brasileira estava excluída do processo eleitoral, sendo este restrito apenas às elites. 

Com a Carta Constitucional de 1892, começou a se apontar a necessidade de reforma e 

ampliação do nível médio e superior no Brasil. Além disso, fortaleceram-se as discussões 

sobre a importância da alfabetização e a seleção dos eleitores deixou de ser pela renda e 
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passou a ser pela instrução. Neste contexto histórico começam a surgir preocupações sobre o 

analfabetismo, que, conforme Paiva (1973, p. 83), 

até o final do Império não se havia colocado em dúvida a capacidade do 

analfabeto; esta era a situação usual da maioria da população e a instrução 

não era condição para que o indivíduo participasse da classe dominante ou 

das principais atividades do país. [...] Somente quando a instrução se 

converte em instrumento de identificação das classes dominantes (que a ela 

têm acesso) e quando se torna preciso justificar a medida de seleção é que o 

analfabetismo passa a ser associado à incompetência. 

 

 

Para tanto, a imagem inferiorizada da/do sujeita/o analfabeta/o é construída 

assimilando-a/o a incapaz e marginal, psicológica e socialmente. Esta é assim concebida para 

reforçar o padrão de poder estabelecido a partir da ideia de conhecimento/saber, instituído 

diante de um padrão eurocêntrico. Quem domina este conhecimento está posicionado 

socialmente acima de quem não domina. Esta visão estereotipada do analfabeto passa a fazer 

parte de todo o contexto histórico da educação para adultos. 

Com a Primeira Guerra Mundial, muitas mudanças ocorreram no Brasil. Dentre as 

mudanças, destacamos a preocupação com os problemas educacionais e a luta contra o 

analfabetismo. Nos anos 20, esta batalha se reconfigura com as mobilizações dos movimentos 

populares com a mesma finalidade. Os movimentos comunistas e libertários concebem o 

analfabetismo como um mal que necessita ser extinto do país (CURY, 2000). Estes 

movimentos se fortalecem com o processo de industrialização e a necessidade de formação da 

mão de obra profissionalizada para atender à realidade das indústrias. Desse modo, a Reforma 

Constitucional de 1925 define que a União deveria financiar uma parte dos salários dos 

professores que fossem atender aos espaços rurais e o Estado seria responsável pelo 

pagamento do restante do salário, do espaço pedagógico e do material didático. A União passa 

a alegar a falta de recursos e este projeto não obtém êxito. 

A ausência de financiamento para a educação de adultos do Território Campesino 

expressa a condição de subalternidade sofrida por estes povos, visto que a educação rural não 

é reconhecida. As produções realizadas pelos povos do campo não representam 

epistemes/culturas/saberes/crenças válidos. Neste período histórico já identificamos com 

precisão o processo de Colonialidade do Ser e Saber imposto às/aos sujeitas/os campesinos. 

Colonialidade do Ser porque as/os sujeitas/os não são incluídos no processo educacional 

constitucionalmente definido como um direito. Colonialidade do Saber porque os seus 

saberes não são validados e incluídos a uma proposta educacional. A mesma é imposta de 

acordo com um padrão urbano/europeu. 
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Ainda na década de 20 surgem os renovadores e profissionais conservadores ligados à 

Igreja Católica, assim como os representantes da indústria que visam direcionar uma educação 

para as camadas populares com intuito de gerar fontes de voto para a manutenção do poder. 

Se funda também a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que busca solucionar o problema 

educativo do país através da implantação de rádio-escolas nas comunidades populares e 

escolas paroquiais (PAIVA, 1973). 

Observamos que as mobilizações pela educação popular, assim como a luta pela 

erradicação do analfabetismo tornaram-se mais intensas. Além das reformas e organizações 

por parte dos estados e da União em prol da oferta de ensino, grupos privados e populares 

também se preocupavam com a questão. A educação popular passa a funcionar em oposição à 

educação das elites. 

Junto ao trabalho desenvolvido pela Igreja e pela Rádio Sociedade do Rio de Janeiro 

começam a existir diversas ligas que possuíam a finalidade de estabelecer o nacionalismo na 

população e lutar por uma hegemonia política. Destacaremos aqui a Liga Contra o 

Analfabetismo, que além de propor a erradicação contra o analfabetismo, pretendia fechar 

todas as escolas estrangeiras (fundadas por imigrantes) e fundar novas escolas, as escolas 

nacionais. A educação neste período ainda funcionava de maneira técnica e intensiva, 

direcionada para a manutenção do trabalho. Esta educação também se direcionava às 

necessidades da indústria. 

Em contrapartida, a década de 30 é marcada por muitas mudanças no campo 

educacional. No ano de 1932, O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (CURY, 2000, 

p. 48) 

 

não defende só o direito de cada indivíduo à sua educação integral, mas 

também a obrigatoriedade que, por falta de escolas, ainda não passou do 

papel nem em relação ao ensino primário, e se deve estender 

progressivamente até idade conciliável com o trabalhador produtor. 

 

 

Deste modo, entendemos que a luta pela extensão da educação a todas as idades 

começa a ganhar corpo, além de se estabelecer com este manifesto uma reivindicação por uma 

educação obrigatória e gratuita. Posteriormente, a Constituição de 1934 passa a reconhecer a 

educação como um direito de todos (CURY, 2000). 

A mesma Constituição que defende a obrigatoriedade da educação passa a utilizar esta 

como um controle social a fim de manipular as massas e manter a produção das indústrias. 

Assim, se estabelecem hierarquias entre as elites e as classes populares. Diante disso, as 
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camadas populares passam a ter uma educação voltada ao trabalho manual e distanciada da 

leitura e escrita, sendo esta uma prioridade das elites. 

Com o estabelecimento do Estado Novo a partir da Constituição de 1937, define como 

responsabilidade da União as definições das Diretrizes Educacionais que passam a estabelecer 

um ensino vocacional para as classes menos favorecidas e ao mesmo tempo atribuem a 

responsabilidade da educação às famílias. Percebemos que com o estabelecimento do Estado 

Novo, não há a menção na Constituição de educação formalizada para pessoas adultas. Esta é 

assegurada no artigo 15º inciso IX à infância e à juventude. 

Percebemos que a lógica da Constituição de 1934 se estende com o firmamento do 

Estado Novo, visto que se compreende a necessidade de garantia da educação, mas nesta 

garantia assegura-se o acesso às pessoas mais jovens da população brasileira. Neste sentido, a 

figura das pessoas adultas é invisibilizada, como se o acesso ao ensino não fosse necessário. 

Posteriormente à consolidação do Estado Novo, na década de 40 se constata no Brasil 

um grande índice de pessoas analfabetas e se inicia a discussão sobre o combate ao 

analfabetismo. Cria-se um fundo de investimento para a educação de adultos e é fundada a 

UNESCO. A preocupação com o analfabetismo estava vinculada à necessidade de aumentar 

as bases eleitorais do país, com isso, as propostas de alfabetização estavam focadas em um 

processo que garantisse à/ao sujeita/o a escrita do nome. Esta proposta de educação não se 

preocupava com a constituição política das/dos sujeitas/os, era uma alfabetização funcional. A 

sujeita aprendia o essencial para atender a uma demanda. 

Pelo percurso histórico da educação no Brasil, entendemos que as/os sujeitas/os que na 

década de 40 estavam incluídos nos índices de analfabetismo representavam aqueles que 

compunham as classes populares e que, historicamente pelo processo de Colonização, 

passaram a compor os espaços subalternos da sociedade. Deste modo, diante dos padrões de 

Poder, Ser e Saber instituídos pela Colonialidade, o estereótipo de analfabeto como marginal 

passa a ser apenas mais uma das manifestações de preconceito estabelecidas para estas 

pessoas. Este processo de hierarquização de saberes fortalece a condição da/do sujeita/o que 

não é, que apenas imita um padrão imposto, instituído pelo que é. 

Neste sentido, a falta de acesso ao processo de escolarização na idade própria se faz 

presente desde este período histórico, estabelecendo às/aos sujeitas/os adultas/os não 

alfabetizadas/os a expressão de uma camada da sociedade marginalizada e subalternizada. 

Entendemos que mesmo com um conceito de alfabetização diferente do estabelecido nos dias 

atuais, a falta do domínio deste saber produzia a hierarquização dos conhecimentos. 
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Assim, diante do contexto do analfabeto no país e da hierarquia do saber, entendemos 

que o conceito de alfabetização instituído no início da trajetória educativa de pessoas adultas 

se pautava apenas pela decodificação de algumas palavras. Neste trabalho não havia nenhuma 

intenção de possibilitar às/aos sujeitas/os uma leitura política do mundo. Alfabetizar as/os 

adultas/os das classes populares representava ensinar a escrita do nome e o aperfeiçoamento 

da sua função no trabalho. 

No ano de 1949, a UNESCO promove a 1ª Conferência de Educação de Adultos na 

Alemanha. Esta Conferência buscava refletir sobre a questão do analfabetismo mundialmente, 

com vista à articulação de medidas que pudessem combater este fenômeno. Nesta 

configuração, a Educação de Adultos passa a ser concebida como uma necessidade social que 

fortaleceria a cidadania e contribuiria para a formação cultural popular. 

Dessa forma, na década de 50 ocorre o II Congresso Nacional de Educação de Adultos 

(PAIVA, 1973). Neste congresso houve discussões pautadas no analfabetismo do país, 

reconhecendo a importância de se combater o analfabetismo através de propostas 

humanizadoras de educação que estivessem dissociadas dos propósitos de evangelização. 

Assim, define-se a importância de uma legislação nacional para a Educação de Adultos que 

contemplasse as populações do campo. Além disso, este evento reconhece a importância das 

mobilizações comunitárias para a efetivação do ensino e define que os problemas existentes 

no meio rural só serão solucionados através da educação. 

A década de 50 é marcada por inúmeras mobilizações para se pensar o problema do 

analfabetismo. Dentre elas, destacaremos aqui os Seminários Regionais de Educação de 

Adultos e consequentemente o Seminário Regional de Educação de Adultos que aconteceu 

em Pernambuco em 1958. Nesta oportunidade, já se refletia sobre diversos problemas 

concernentes ao ensino voltado a este público. O evento foi constituído por seis comissões 

que discutiram diferentes tópicos relacionados à Educação de Adultos mas que se 

interligavam: a)o problema da educação em Pernambuco; b) o problema do analfabetismo no 

Estado; c) a educação de adultos e as populações marginais; d) o problema da frequência aos 

cursos de adultos; e) a educação de nível médio destinada a adultos; f) os centros de iniciação 

profissional (ANDRADE, 2013). 

Em frente aos relatos realizados pelas seis comissões, identificamos que problemas 

que eram sinalizados naquele contexto histórico ainda permanecem atuais. Dentre eles, 

destacamos o item de responsabilidade da quarta comissão que se relaciona com o objeto da 

presente pesquisa. Assim, convém ressaltar que, neste período, Paulo Freire já se engajava 

com as discussões concernentes à Educação de Adultos, compôs a terceira comissão do 
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Seminário Regional e juntamente com as outras pessoas problematizou sobre a condição 

marginal a que as/os adultas/os analfabetos estavam submetidos. 

Posteriormente a todas as reflexões construídas a partir do II Congresso Nacional de 

Adultos e dos Seminários Regionais, é criado pelo governo, na década de 60, o MEB
20

, com a 

finalidade de oferecer à população rural o acesso à alfabetização. Além disso, o programa 

visava “oferecer uma educação de base que levasse às/aos camponesas/es uma concepção de 

vida, tornando-o consciente de seus valores físicos, espirituais, morais e cívicos” (PAIVA, 

1973, p. 240). Entendemos que os valores cristãos impostos no período da colonização ainda 

se perpetuam na década citada. Apesar da religiosidade ainda ser um elemento forte da 

educação, não podemos desconsiderar as iniciativas populares que surgem neste período. 

Com o tempo constatou-se que o processo de alfabetização com a perspectiva de 

garantir a escrita do nome não era suficiente para a garantia de alfabetização. Desta forma, 

consolidou-se uma nova pedagogia direcionada à Educação de Adultos, baseada 

principalmente nas referências de Paulo Freire. Nesse momento, o analfabetismo deixa de ser 

apontado como causa da pobreza e da marginalização e passa a ser considerado como efeito 

da pobreza (CUNHA, 1999). Em seus trabalhos com a alfabetização de adultos, Paulo Freire 

enfatiza a importância de uma educação problematizadora voltada às necessidades das/dos 

sujeitas/os, direcionando o processo de alfabetização com palavras geradoras que surgiam das 

experiências das/os sujeitas/os, para estabelecer o processo educativo. 

Na perspectiva freireana, a alfabetização não podia acontecer dissociada do contexto 

de vida das pessoas, de modo que a sua proposta de educação se diferenciava dos exemplos 

postos anteriormente. Uma das principais estratégias utilizadas por Freire eram os Círculos de 

Cultura e os Centros de Cultura
21

, que possibilitavam a problematização sobre os processos 

educativos e o diálogo entre as/os sujeitas/os que aprendiam e as/os sujeitas/os que 

ensinavam. 

Percebemos já naquela década um dos maiores destaques da experiência freireana, “As 

40 horas de Angicos” que consistiu num trabalho de Freire e os integrantes do Movimento de 

Cultura Popular, na alfabetização de adultos em um tempo de 40 horas. Nesta experiência, 

que teve repercussão nacional, Freire consolidou a Pedagogia do Oprimido. O trabalho 

desenvolvido por Freire na década de 1960 vem expressar a necessidade de uma educação 

                                                 
20

 Movimento de Educação de Base. 

21
 Silva (2013) explica que os Centros de Cultura e os Círculos de Cultura proporcionavam às/aos sujeitas/os o 

debate, favoreciam bons frutos no processo educativo e ainda possibilitavam o exercício de pensar. Desse 

modo, as estratégias de Freire evitavam os erros de uma educação alienada e possibilitavam a compreensão da 

sociedade em constante movimento. 
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com vistas ao atendimento das especificidades dos grupos educativos e mais especificamente 

das/os sujeitas/os adultas/os analfabetas/os. Esta perspectiva possui relação com as discussões 

apontadas pelo movimento “Por uma Educação do Campo” assim como com a ideia da 

Interculturalidade Crítica apontada por Walsh (2010) e Tubino (2012). 

Como o trabalho direcionado por Paulo Freire tinha uma ação conscientizadora, em 

1964, o Golpe Militar interrompe os projetos desenvolvidos por ele. Salientamos que os 

grupos que atuavam com a Educação Popular permaneceram com o trabalho de alfabetização 

direcionado à perspectiva freireana. Consideramos este movimento como um Pensamento de 

Fronteira, pois, apesar da repressão política existente na época, existiam as/os sujeitas/os que 

não concordavam com a proposta de uma educação funcional, direcionada apenas à 

decodificação das palavras. As sujeitas/os que mantinham a proposta freireana reconheciam 

que a educação problematizadora proporcionaria uma contribuição para a mudança política do 

Brasil e de certo modo enfrentavam a repressão com um movimento de resistência. 

Para tanto, surgem outras propostas educativas voltadas à alfabetização de adultos, a 

exemplo das propostas direcionadas pela Cruzada do ABC
22

. O investimento destinado a esta 

entidade não foi bem administrado e com a exigência de se considerar a educação como 

investimento que necessita de resultados, surge uma crise na instituição. Naquele período 

havia uma política crescente de nacionalismo no país, as organizações políticas passam a se 

opor à proposta da Cruzada devido à orientação norte-americana da mesma; desta maneira, a 

Cruzada não consegue êxito e é extinta. 

Após a extinção da Cruzada do ABC, a Lei 5.379/67 (CURY, 2000) cria o MOBRAL 

(Movimento Brasileiro de Alfabetização) que possuía como principal finalidade a 

continuidade do Movimento Nacional de Alfabetização. Este novo movimento, que surge no 

contexto do regime político de 1964, utilizava nomenclaturas da teoria freireana, a exemplo 

das palavras geradoras, porém, com um direcionamento completamente inverso ao proposto 

por Freire. Enquanto a proposta de alfabetização freireana propõe que este processo se dê 

através do diálogo, o MOBRAL insere estas nomenclaturas de uma forma estritamente 

mecânica. Nesta direção, Januzzi (1979, p. 55) discorre sobre este método, destacando que 

 

embora em alguns documentos demonstre uma concepção de educação 

baseada na crença de que todo homem é capaz de chegar à crítica profunda 

da realidade e seja ser histórico, a nega para o analfabeto em outros, 

alegando que deve ser conduzido dentro de uma linha de desenvolvimento 

nunca colocado em questão, sempre acentuado como desejável, pois que há 

                                                 
22

 A Cruzada do ABC, definida como Cruzada Ação Básica Cristã, nasceu no Recife contestando os movimentos 

existentes anteriormente no Nordeste. 



79 

grupos que o gozam por já estarem contribuindo para esse desenvolvimento. 

O analfabeto é o marginalizado, mas que pode ser colocado “dentro” se 

seguir certas prescrições. 

 

Para tanto, a proposta do MOBRAL surge com a intenção de produção da mão de obra 

para atender à demanda do mercado de trabalho. Neste sentido, o que se valoriza não é o 

pensamento aprofundado sobre a realidade para a transformação da mesma, mas a 

implantação de uma proposta de sociedade que deve ser imitada, obedecida. Reconhecemos 

na lógica do MOBRAL a presença da Interculturalidade Funcional, uma vez que a proposta 

de erradicação do analfabetismo está vinculada ao atendimento de uma demanda 

Moderna/Capitalista. A preocupação com a leitura crítica de mundo que tanto se defendia no 

trabalho desenvolvido por Paulo Freire no Movimento de Cultura Popular se perde e ao 

mesmo tempo as diferenças das sujeitas e dos sujeitos que constituem este programa não são 

consideradas. 

Fortalece-se com este movimento a migração campo/cidade e os povos campesinos 

internalizam a ideia de que a vida urbana representa evolução e que para haver crescimento e 

principalmente inclusão na sociedade é necessário que esse padrão seja reproduzido. O 

MOBRAL reforça esta lógica, fortalece os estereótipos criados para as/os sujeitas/os 

analfabetas/os, estabelece o padrão urbano como melhor e favorece a Colonialidade do Ser 

que impossibilita aos sujeitos campesinos o direito de se reconhecerem em suas origens e de 

terem estas validadas. 

Ainda na década de 1970, o plano legislativo estabelece a primeira Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, n° 5.692/71 (HADDAD, 2001). Esta Lei tem um caráter 

conservador e se contrapõe ao Movimento de Cultura Popular liderado por Freire. Apesar 

disto, pela primeira vez há a menção da Educação de Adultos como direito para a cidadania. 

Conforme esta Diretriz, a educação passaria a atender aos adultos com caráter de Ensino 

Supletivo
23

. Apesar da proposta de Ensino Supletivo vir marcada de uma intencionalidade 

Moderna/Capitalista, a menção da garantia de educação para o público da EJA representou 

um ganho para as lutas estabelecidas para a erradicação do analfabetismo. 

Na década de 80, as discussões em torno do analfabetismo tornam-se mais 

significativas e na década de 90, com a nova LDB, há a garantia legal de acesso à escola para 

as/os sujeitas/os jovens e adultas/os, conforme expressado na LDBEN 9394/96 (BRASIL, 

1996) no artigo 4º, que é dever do Estado oferecer ensino fundamental, obrigatoriamente e 

gratuitamente a todos os cidadãos, inclusive aos que não tiveram acesso a ele na idade 
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 Curso de formação em um espaço de tempo menor do que o da Educação Regular. 
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própria. Ainda é expresso no mesmo artigo da LDBEN 9394/96 (BRASIL, 1996) que “a 

oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades 

adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores 

as condições de acesso e permanência na escola”. 

Conforme pontuado por Haddad (2001) e Di Pierro (2010), a Lei que surge como a 

garantia do acesso à educação para as/os jovens e adultas/os que não frequentaram a escola 

suprime elementos que seriam primordiais para que o direito se assegurasse: 1- elimina a 

obrigatoriedade desta oferta; 2- não computa o Ensino Supletivo na contagem das/os 

estudantes dos estados e municípios. 

Neste sentido, as duas extinções dão margem para que a EJA continue sendo tratada 

como uma educação inferiorizada e representa uma tensão entre coletivas/os que lutam pela 

oferta de educação escolarizada e um sistema que apenas oferta uma educação compensatória. 

Um dos pontos situados na nova LDB é o de que a oferta do Ensino Supletivo permanece 

assegurada. Entretanto, esta demanda não é inserida nos cálculos do FUNDEF o que 

proporciona o seu sucateamento. As administrações escolares passam a ofertar menos vagas 

para a EJA, visto que o financiamento não era direcionado a esta modalidade. Ressaltamos 

também que apesar da Lei instituir o atendimento às especificidades deste público, a mesma 

deixa 

 

de contemplar ainda, como mencionamos, algo que é fundamental em 

programas voltados para jovens e adultos: uma atitude ativa por parte do 

Estado no sentido de criar as condições de permanência de um grupo social 

que tem de realizar um esforço redobrado para frequentar qualquer programa 

de educação (HADDAD, 2001, p. 121). 

 

 

Neste sentido, na década de 1990, há uma perda para a modalidade de ensino que 

permanece secundarizada. O veto do FUNDEF representa além do não investimento no 

funcionamento da EJA nas escolas, a não oferta de formação de professores com vistas a 

atender a esta modalidade de ensino. 

Ressaltamos que na atualidade a luta pela erradicação do analfabetismo ainda se faz 

presente, conforme expresso no Plano Nacional de Educação, Lei 8035b/2010 (BRASIL, 

2010) que prevê na Meta 9 

 

elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais 

para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, 

até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e 

reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. 
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Com a instituição desta meta que possui como finalidade a erradicação do 

analfabetismo no período de dez anos, reconhecemos que este ainda é um dos grandes 

problemas enfrentados por nosso país. Consideramos que apesar da formalização da 

legislação que oferece garantia de ensino às/aos sujeitas/os jovens e adultas/os que não 

tiveram acesso na idade própria, a mesma não garante a aprendizagem visto que a própria 

legislação assume a existência de analfabetismo funcional como um dos problemas que urge 

por resolução. 

Neste sentido, nos questionamos sobre os elementos que ainda não se expressam na 

escola e que deixam de garantir a educação às/aos sujeitas/os que dela necessitam. 

Identificamos que o analfabetismo funcional expressa que estas pessoas um dia frequentaram 

ambientes escolares e que por motivos diversos se evadiram do chão da escola. Na próxima 

seção trataremos de alguns aspectos que constituem a evasão. 

 

4.2 Evasão, dificuldade ou resistência? 

 

Conforme foi exposto na seção anterior, a Educação de Jovens e Adultos no Brasil 

passou por diversas etapas até se estruturar como modalidade de ensino. Até o momento atual 

se constata que as dificuldades presentes neste contexto são de extrema gravidade, o que 

ocasiona a não garantia de permanência à educação e o não atendimento às especificidades 

das pessoas que voltam a frequentar a escola após anos de afastamento. 

Desta forma, entendemos que a/o sujeita/o da EJA se caracteriza como aquele que foi 

historicamente exposto a uma condição de subalternidade e marginalidade e que não teve 

acesso aos conhecimentos escolarizados por não serem reconhecidos nas suas diferenciadas 

necessidades. Corroboramos com o pensamento de Pinto (2010, p. 83) ao dizer que a/o 

adulta/o da EJA 

 

por um lado, só subsiste se efetua trabalho, mas, por outro lado, só pode 

fazê-lo nas condições oferecidas pela sociedade onde se encontra; que 

determina as possibilidades e circunstâncias materiais, econômicas, culturais 

de seu trabalho, ou seja, que neste sentido trabalha sobre ele. 

 

 

A escola para as/os sujeitas/os da EJA representa muito mais uma possibilidade de 

melhor qualificação do seu trabalho do que um espaço de formação política. Entendemos que 

este processo acontece porque a instituição escolar da atualidade ainda representa um modelo 

urbano/europeu, com uma matriz de conhecimentos reconhecidos e validados, ao passo que 
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naturalmente não há espaços para a inserção de novos saberes. Desta forma, percebemos a 

materialização da Colonialidade do Poder, pois o ambiente escolar é concebido diretamente 

com a possibilidade de melhor acesso ao mercado de trabalho. 

Para tanto, o modelo de educação campesina e para jovens e adultas/os se fundamenta 

na lógica urbanocêntrica sem atender à legislação que oferece garantia de atendimento às 

especificidades
24

 destas pessoas, tal como pontuado por Arroyo (2012, p. 194): “[...] negros, 

mestiços, quilombolas, camponeses, ribeirinhos, se afirmam sujeitos de uma longa história de 

construção de culturas, valores, memórias, identidades [...]”. O público da EJA, especialmente 

no Território Campesino, se constitui por sujeitas/os trabalhadoras/es que ocupam em muitas 

circunstâncias lideranças e movimentos da comunidade. Os seus saberes se estabelecem com 

muita relevância para a comunidade na qual estão inseridos, pois garantem a sua 

sobrevivência neste espaço. Com a lógica do mercado e o ideal urbanocêntrico, as 

comunidades rurais foram se esvaziando devido à necessidade de migração campo-cidade. É 

como se o espaço urbano proporcionasse às/aos sujeitas/os a falsa ilusão de resgate da 

condição de Ser perdida com o evento da Colonialidade. 

Vale destacar que, apesar de haver uma legislação que ofereça às/aos sujeitas/os a 

garantia de ensino para o resgate a sua condição de escolaridade, a mesma não garante a 

estas/es o atendimento a todas as especificidades aqui apontadas. É neste sentido que o 

fenômeno da evasão
25

 torna-se um problema enfrentado pela EJA em todo o país. Diante do 

reconhecimento deste acontecimento, muitos questionamentos surgem com a perspectiva de 

compreender quais as causas que levam sujeitas/os jovens e adultas/os matriculados a não 

permanecerem na escola. 

Conforme referendado por Oliveira e Eiterer (2008), a evasão não pode ser concebida 

da mesma forma que a infrequência, visto que se constitui do afastamento definitivo do 

espaço escolar pelos estudantes, e a infrequência se caracteriza pela ausência espaçada do 

ambiente escolar. Assim, em muitos dos estudos se apontam os fatores socioeconômicos
26

 

como os principais causadores da evasão. 

                                                 
24

Baseamo-nos em Molina (2004, p. 9) e em Pinto (2010) para evidenciarmos as especificidades das/os 

sujeitas/os campesinos e da Educação de Jovens e Adultos. 

25
 Por reconhecermos que na EJA não há um vocabulário específico que melhor nomeie o afastamento sem 

retorno dos bancos escolares pelas pessoas jovens e adultas, é que utilizaremos nesta pesquisa a nomenclatura 

evasão, para definir o afastamento/desistência do espaço escolar. 

26
 Aqui os fatores socioeconômicos poderiam ser classificados como aspectos relacionados ao trabalho, à família 

e à comunidade em que as pessoas da EJA se inserem. 
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A proposta de Educação para Jovens e Adultos ocorre de uma maneira mais aligeirada 

para garantir que as/os sujeitas/os concluam o ensino e consequentemente tenham maior 

possibilidade de inserção no mercado de trabalho. É de se estranhar então que os fatores 

socioeconômicos sejam percussores do fenômeno da evasão, entendendo que por esta lógica a 

frequência na escola garantiria maior qualidade de vida. Desta maneira, trazemos o 

pensamento de Oliveira e Eiterer (2008) que expressam que as causas da evasão podem ser 

diversas. Entretanto, destacam que: a falta de material didático, a dificuldade de conciliar as 

responsabilidades educativas com o horário de trabalho, a ausência de professores e a 

impossibilidade de construção de significados e sentidos nas aulas, podem ser elementos 

decisivos para o fortalecimento deste fenômeno. Nesta direção, concebemos que a 

impossibilidade de construção de significados pontuada por Oliveira e Eiterer (2008) pode 

estar vinculada ao currículo, às práticas docentes e à avaliação dissociadas das especificidades 

das/dos estudantes. 

Apesar de todas as situações que ocasionam a evasão, apontadas por Oliveira e Eiterer 

(2008), consideramos que as mesmas não são suficientes para explicar tal fenômeno. Fazemos 

esta afirmação porque os percentuais de evasão em nível nacional, regional e estadual 

expressam que os índices dos estudantes que se afastam da escola são maiores do que os que 

conseguem concluir o ano letivo, conforme representado no quadro abaixo. 

 

QUADRO7 - Índices de Evasão em Nível Nacional, Regional e Estadual, na Educação de 

Jovens e Adultos do Ensino Fundamental Presencial 

 

Ano Lugar Estudantes 

Matriculados 

Estudantes 

Concluintes 

Estudantes Não 

Concluintes
27

 

Percentual de 

Não Concluintes 

 

2010 

Brasil 2.626.627 480.485 2.146.142 81,70% 

Nordeste 1.219.059 214.012 1.005.047 82,44% 

Pernambuco 217.337 40.272 177.065 81,47% 

 

2011 

Brasil 2.458.596 439.907 2.018.689 82,10% 

Nordeste 1.170.443 183.933 986.510 84,28% 

Pernambuco 187.264 34.351 152.913 81,65% 

 

2012 

Brasil 2.329.843 393.705 1.936.138 83,10% 

Nordeste 1.122.027 177.223 944.804 84,20% 

Pernambuco 177.303 33.414 143.889 81,15% 

Fonte: Quadro construído a partir dos dados do Censo Escolar de 2010, 2011 e 2012, disponíveis no site: 

www.inep.gov.br 

                                                 
27

A nomenclatura “Não Concluintes” foi utilizada neste quadro porque mantivemos a denominação fornecida 

pelo INEP. 
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Apesar dos dados só expressarem a realidade das/os estudantes que compõem o nível 

referente ao Ensino Fundamental, podemos verificar que o total de alunas/os que não 

concluíram se aproxima da quantidade referente à das/os estudantes matriculados. Nos três 

exemplos, o quantitativo de sujeitas/os que concluíram o processo de escolarização é reduzido 

frente às/aos que iniciaram o ano letivo com a sua matrícula efetivada. 

Percebemos que nos três anos analisados, nos três níveis - nacional, regional e estadual 

-, os índices de estudantes que não concluíram são proporcionalmente iguais ultrapassando a 

casa dos 80%. Este dado representa que menos de 20% das/os estudantes da EJA que se 

matriculam nos três contextos não conseguem concluir o ano letivo. Deste modo, ousamos 

afirmar que o direito à educação que deveria ser ofertada para estas pessoas não é garantido. 

Em um contexto em que o conhecimento formalizado representa inserção social, a não 

garantia deste representa exclusão, subalternização e silenciamento destas/es sujeitas/os. 

Neste sentido, asseguramos que estas/es jovens e adultas/os que se esforçam na tentativa de 

retornar aos bancos escolares e não conseguem concluir o ano letivo não tiveram o seu direito 

de educação garantido. Tentar entender o que leva à existência deste problema torna-se um 

compromisso social e político. 

Assim, relacionamos esta discussão à ideia que defendemos ao longo do nosso texto 

que aponta para a necessidade de atendimento às especificidades das/os sujeitas/os jovens e 

adultas/os da EJA nos Territórios Campesinos. Quando definimos anteriormente o perfil do 

público da EJA, ressaltamos a diferença que é presente neste espaço. Cada comunidade do 

Território Campesino possui características próprias que fazem com que se diferenciem umas 

das outras. 

Quando tratamos de sujeitas/os do campo, não devemos nos ater à ideia estereotipada 

de pessoas sem instrução, “matuta/o”, imposta pelo pensamento da Colonialidade. Estas/es 

sujeitas/os do campo não são padronizados e nem homogeneizados, possuem características 

que se aproximam e que se diferenciam e, portanto, são heterogêneos, como todos os seres 

humanos. Neste sentido, atender às especificidades significa dialogar com as/os coletivas/os 

para compreender de que tipo de educação necessitam. Deste modo, corroboramos com Souza 

(2000, p. 12) que diz: 

 

a população urbana periférica, rural e indígena não possui as mesmas 

características da população que deu origem a esse modelo de escola. Como 

consequência o modelo foi se empobrecendo. Em lugar de contar com um 

professor de turma por série, nas pequenas comunidades rurais há só um 

professor para atender a duas, três ou quatro séries numa mesma turma. 

Batizaram-nas de escolas unidocentes multisseriadas (grifo do autor). Mas, 
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tem que seguir o mesmo programa de estudos e as mesmas formas de ensino 

que são usadas na área urbana. 

 

 

A característica de escolas multisseriadas no Território Campesino já representa um 

dos tipos de especificidades que a Educação do Campo apresenta. Além disso, o ritmo e a 

realidade dos povos que habitam o campo são bem dissociados do apresentado pelas pessoas 

que constituem os Territórios Urbanos. A necessidade de diálogo com estas/es sujeitas/os é 

imprescindível para que o direito à educação possa ser garantido, visto que a imposição em 

muitas circunstâncias não representa o melhor caminho para a garantia de interesse pelo 

ensino formal. 

Ainda refletindo sobre a Colonialidade do Ser/Saber no contexto das/os jovens e 

adultas/os que compõem a EJA do Território Campesino, nos valemos do pensamento de 

Freire (1987, p. 50) quando enfatiza que 

 

de tanto ouvirem de si mesmos que são incapazes, que não sabem nada, que 

não podem saber, que são enfermos, indolentes, que não produzem em 

virtude de tudo isto, terminam por se convencer de sua “incapacidade” (grifo 

do autor). Falam de si como os que não sabem e do “doutor” (grifo do autor) 

como o que sabe e a quem devem escutar. Os critérios de saber que lhe são 

impostos são os convencionais. 

 

 

A escola impõe à EJA saberes convencionais, institucionalizados a partir de um 

padrão de educação que atende a crianças e a comunidades diferenciadas da que está inserida. 

Este movimento reforça a lógica de inferiorização das/os sujeitas/os analfabetas/os que se 

enxergam como incapazes de alcançar a emancipação. Deste modo, estas/es sujeitas/os não se 

sentem contemplados na escola, não se percebem como parte efetiva dela e nem entendem o 

seu papel político na sociedade. Como a escola não faz parte da sua realidade e nenhuma 

identificação com a sua vida, não encontram sentido em permanecer nela. Dessa maneira 

afastam-se por não relacionar a educação ofertada na escola como uma possibilidade de 

alcançar a emancipação social e ao mesmo tempo por não conseguir conectar os ensinamentos 

com o seu modo de vida. 

A culpabilização da/o analfabeta/o construída na década de 40 ainda reflete na 

atualidade. É uma expressão da Colonialidade do Ser e da Colonialidade do Saber que destrói 

na/o sujeita/o o reconhecimento do seu papel social e a importância das suas produções para a 

estruturação da sociedade. Percebe-se também que há uma tentativa do sistema educacional 

de justificar as causas da evasão. Em muitas circunstâncias tais justificativas se pautam nos 
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aspectos socioeconômicos e didático-pedagógicos: da escola e da sala de aula, culpando 

estudantes e professoras/es pelo fracasso escolar. 

Como as/os estudantes desta modalidade ocupam principalmente as periferias urbanas 

ou os Territórios Campesinos, atribui a carência econômica presente nestes espaços como 

elemento que interfere no sucesso educacional. Com a expressão de que a responsabilidade da 

educação é unicamente da/do sujeita/o, o Estado deixa de se comprometer politicamente com 

a EJA de modo a garantir uma educação que venha a atender às suas especificidades. 

Deste modo, para se constituir pessoa adulta é necessário que seja incluído 

socialmente, conforme apontado por Pinto (2010, p. 84): 

 

na medida em que a sociedade vai se desenvolvendo, a necessidade da 

educação de adultos se torna mais imperiosa. É porque em verdade eles já 

estão atuando como educandos, apenas não em forma alfabetizada, 

escolarizada. A sociedade se apressa em educá-los não para criar uma 

participação, já existente, mas para permitir que esta se faça em níveis 

culturais mais altos e mais identificados com os estandartes da área 

dirigente, cumprindo o que julga um dever moral, quando em verdade não 

passa de uma exigência econômica. 

 

 

A preocupação com a EJA está pautada apenas no fortalecimento da economia social, 

conforme no início da sua constituição. Não há muitas mobilizações das instituições 

responsáveis com a intenção de garantir as heterogeneidades das/dos sujeitas/os que compõem 

esta modalidade de ensino. Neste sentido, Souza (2000) ressalta que a não garantia de uma 

educação de boa qualidade, voltada para o atendimento das necessidades das pessoas, 

representa uma brincadeira de fazer educação, ao passo em que não se pode reclamar do alto 

índice de analfabetismo do país e da evasão. 

A questão da evasão representa o descaso que ainda existe com o público de jovens e 

adultas/os não escolarizadas/os no país. Apesar das lutas dos movimentos de educação 

popular, de se fortalecer o reconhecimento da urgente necessidade de erradicação do 

analfabetismo, compreendemos na atualidade que pessoas analfabetas ainda são concebidas 

com o estereótipo de incapazes e incompetentes. Talvez, esta ideia de analfabeta/o não esteja 

presente explicitamente nos discursos dos que fazem os processos educativos do país. 

Entretanto, o tratamento que essa modalidade de ensino recebe expressa a condição das 

pessoas não alfabetizadas. Este ensino não é priorizado, as/os sujeitas/os não são ouvidos, os 

saberes dos povos que constituem este público não são incluídos nas propostas de ensino. 

Desta maneira, compreendemos que a evasão tão demarcada na realidade da Educação 

de Jovens e Adultos expressa também uma forma de resistência. Como há a precarização do 
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ensino e a negação das especificidades deste público, as/os sujeitas/os não se sentem 

representados por este modelo de escola posto. Por não conseguirem dialogar com os 

conhecimentos que são validados neste espaço, não encontram coerência em permanecerem 

no espaço escolar, ocasionando a efetivação da evasão. Para tanto, urge pensar em formas 

Outras de ensino que possibilitem o diálogo com as diferenças e que privilegiem as 

pontualidades presentes neste contexto. 
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5 METODOLOGIA 

 

Nesta seção, trataremos da organização metodológica que foi desenvolvida nesta 

pesquisa. Inicialmente faremos reflexões sobre as crises que envolvem as Ciências Humanas e 

a necessidade do rigor para a comprovação da cientificidade neste campo de estudos. Em 

seguida, apresentaremos os elementos constitutivos desta pesquisa, focalizando o campo de 

pesquisa, as fontes, as/os sujeitas/os e os procedimentos de coleta e análise. 

As Ciências Humanas passam por crise para provar a sua cientificidade. De acordo 

com Japiassu (2012), isto ocorre porque estas já nasceram por ocasião de uma crise diante da 

exigência da sociedade industrial do século XIX de lançar novas normas para os indivíduos. 

Essa necessidade se deu em decorrência da Revolução Francesa que exaltou a noção de 

direitos do homem e da teoria evolucionista. Neste sentido, as Ciências Humanas nascem com 

o objetivo de estabelecer as noções de homem e história como conceitos filosóficos.  

Desde o seu surgimento, as Ciências Humanas passam por turbulências para garantir a 

sua cientificidade. Cada vez mais as exigências em torno das pesquisas desse campo são 

maiores. O rigor e a neutralidade são cobrados com a intenção de que se valide o 

conhecimento. A rigorosidade da pesquisa científica se pauta majoritariamente sobre a matriz 

eurocêntrica de conhecimento invalidando as demais formas de produção. 

Desta forma, Grosfoguel (2010, p. 4) relata que “todo o conhecimento se situa, 

epistemicamente, ou no lado dominante, ou no lado subalterno das relações de poder, e isto 

tem a ver com a geopolítica e a corpo-política do conhecimento”. Por este motivo é que 

adotamos os Estudos Pós-Coloniais Latino-Americanos como aporte teórico-metodológico, 

pois estes estudos dialogam sobre o processo de subalternização e silenciamento dos povos 

que povoaram o continente americano no período da Colonização e que permanecem 

silenciados/subalternizados na atualidade. 

A modalidade da Educação de Jovens e Adultos em sua constituição passou por 

diversas tensões e corresponde a um campo fragilizado da educação (PAIVA, 1973), visto que 

é direcionada a sujeitas/os que não foram escolarizadas/os no período considerado regular. 

Além da particularidade do retorno da idade adulta para os bancos escolares, as/os estudantes 

da EJA ainda sofrem com os estereótipos de incapazes e culpadas/os pela sua condição de 

sujeitas/os não escolarizadas/os. 

Além de a EJA representar esse campo frágil da educação, esta modalidade de ensino 

situada no seio das escolas do Território Campesino representa duplamente a subalternização 

e o silenciamento das/os sujeitas/os inseridos neste contexto. Primeiro porque a Educação de 
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Jovens e Adultos carrega consigo o ranço de que é composta por pessoas 

marginalizadas/incapazes/analfabetas. Segundo, porque o Território Campesino seguindo a 

lógica da Colonialidade passa a ser considerado como inferior e não produtor de 

conhecimentos válidos. 

É reconhecendo todas as especificidades que compõem o objeto da pesquisa que 

entendemos que a EJA situada nas escolas do Território Campesino constitui um dos “lados 

subalternos da relação de poder” (GROSFOGUEL, 2010). Por isso que consideramos que os 

Estudos Pós-Coloniais nos possibilitarão a interpretação dos dados a fim de entendermos 

quais as causas da evasão nesta modalidade de ensino. 

Entendemos que a criteriosidade da pesquisa contribui para uma melhor análise dos 

dados coletados assim como para a qualidade da interpretação sobre os resultados que iremos 

apresentar neste estudo. Diante da necessidade deste rigor, nos valemos do pensamento de 

Alves-Mazzotti (2003, p. 45) que enfatiza que “a relevância e confiabilidade das pesquisas é 

condição necessária, embora não suficiente, para que seus resultados possam contribuir com 

maior eficácia da educação”. A utilização dos Estudos Pós-Coloniais Latino-Americanos 

como lente teórico-metodológica da nossa pesquisa nos auxiliou no processo de análise e 

interpretação dos dados coletados. 

O campo escolhido para a nossa pesquisa é o Município de Caruaru-PE que está 

localizado no Agreste Pernambucano. O mesmo tem 314.951 habitantes, sendo 278.098 de 

habitantes das áreas urbanas e 36.853 residentes nos Territórios Campesinos (IBGE, 2010). 

Conforme referendado por Silva e Silva (2012, p. 7), “O município está dividido em quatro 

Distritos e uma Sede. Distritos são divisões territoriais e administrativas referentes aos 

Territórios Campesinos. Sede é a divisão territorial urbana que ocupa a centralidade 

geográfica e político-administrativa”, conforme ilustrado na figura a seguir. 
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FIGURA 01 - Mapa do Município de Caruaru-PE 

 
Fonte: Imagem extraída de Silva e Silva (2012). 

 

Desta forma, constatamos que os Distritos do Município de Caruaru-PE expressam um 

espaço geográfico maior do que a Sede. As escolas do Território Campesino também 

expressam um quantitativo maior do que as da Sede, pois, das 126 escolas ativas do 

Município, 91 delas se localizam neste Território, o que corresponde a 72% das escolas 

(SILVA; SILVA, 2012). Ainda é necessário pontuar que as instituições educacionais do 

Território Campesino do Município de Caruaru-PE se dividem em Escolas Independentes, 

Escolas Núcleo, Escolas Nucleadas e CEMEI, conforme apontado no quadro abaixo. 

 

QUADRO 8 - Tipos de Escolas do Campo por Distrito 

Tipos/Distritos Independentes Núcleo Nucleadas CEMEI (%) 

1º Distrito 07 05 23 01 36 

(39,5%) 

2º Distrito 08 03 14 01 26 

(28,5%) 

3º Distrito 02 03 12 ___ 17 

(19%) 

4º Distrito 03 01 08 ___ 12 

(13%) 

Total (%) 20 

(22%) 

12 

(13%) 

57 

(63%) 

02 

(2%) 

91 

(100%) 

Fonte: Silva e Silva (2012) 
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Convém destacar que destas 91 escolas apenas dez delas atenderam à modalidade da 

EJA no ano de 2013. Como estas são Nucleadas e Independentes, consideramos importante 

elucidar que as Escolas Nucleadas são as que têm menos de cem alunos e o núcleo gestor 

pertence a uma Escola Núcleo
28

. As Escolas Independentes possuem mais de cem alunos e 

possuem um núcleo gestor próprio (SILVA; SILVA, 2012). 

 

QUADRO 9 - Escolas
29

 Municipais do Território Campesino do Município de Caruaru 

que Atenderam à Modalidade da EJA no Ano de 2013 

 

Escola Distrito em que a 

Escola se localiza 

Número de Matrículas 

Ensino Fundamental 

Presencial 

Tipos 

Anos 

Iniciais 

Anos 

Finais 

Total  

1-Escola 

Municipal 01 

1º Distrito 0 42 42 Independente 

2- Escola 

Municipal 02 

3º Distrito 27 87 114 Independente 

3- Escola 

Municipal 03 

3º Distrito 15 0 15 Nucleada 

4- Escola 

Municipal 04 

1º Distrito 0 41 41 Independente 

5- Escola 

Municipal 05 

2º Distrito 33 75 108 Independente 

6- Escola 

Municipal 06 

2º Distrito 0 78 78 Independente 

7- Escola 

Municipal 07 

1º Distrito 19 64 83 Independente 

8- Escola 

Municipal 08 

1º Distrito 23 0 23 Independente 

9- Escola 

Municipal 09 

3º Distrito 15 65 80 Independente 

10- Escola 

Municipal 10 

4º Distrito 12 0 12 Independente 

Total  144 452 596  
Fonte: Quadro construído a partir dos dados disponibilizados pela SEEJCT e capturados em: 

http://www.dataescolabrasil.inep.gov.br/dataEscolaBrasil/home.seam Acessado em 11 fev. 2014. 

 

Com os dados apontados no quadro acima constatamos que em todos os Distritos do 

Município existiram escolas que atenderam à modalidade da EJA no ano de 2013 assim como 

                                                 
28

 Conforme apontado por Silva e Silva (2012), as Escolas Núcleo possuem mais de cem alunos e um núcleo de 

gestão responsável por cinco ou mais escolas nucleadas. 

29
 As escolas foram codificadas para preservarmos a identidade das escolas escolhidas para a pesquisa. 
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as que atenderam os anos iniciais da EJA. Para a escolha das escolas pesquisadas utilizamos 

inicialmente como critério de seleção: a escola de cada Distrito que concentrou um maior 

índice de evasão nas séries iniciais da EJA no ano de 2013. 

A fim de atendermos a este critério de seleção, realizamos junto à Secretaria de 

Educação, Esportes, Juventude, Ciência e Tecnologia (SEEJCT) do Município de Caruaru-PE 

um levantamento dos índices de evasão no ano de 2013 das turmas de EJA destas escolas. Ao 

realizarmos este levantamento, tivemos a necessidade de modificar este critério, visto que as 

turmas que concentraram o maior índice de evasão não foram as que correspondiam aos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, mas sim aquelas que atenderam aos anos finais do Ensino 

Fundamental, conforme apontado no quadro abaixo. 

 

QUADRO 10 - Dados de Evasão das Escolas do Território Campesino que atenderam à 

EJA no ano de 2013 em Caruaru-PE 

Escola Distrito Número de 

Matriculados no 

Ensino 

Fundamental 

Número de 

Estudantes 

Evadidos 

Percentual de 

Evasão 

Anos 

Iniciais 

Anos 

Finais 

Total Anos 

Iniciais 

Anos 

Finais 

Total Anos Iniciais Anos Finais 

1-Escola 

Municipal 01 

1º Distrito 0 42 42 0 27 27 0 64,28% 

2- Escola 

Municipal 02 

3º Distrito 28 89 117 09 52 61 32,14% 58,42% 

3- Escola 

Municipal 03
30

 

3º Distrito 15 0 15 -- -- -- -- -- 

4- Escola 

Municipal 04 

1º Distrito 0 42 42 0 19 19 0% 45,23% 

5- Escola 

Municipal 05 

2º Distrito 33 77 110 09 16 25 27,2% 14,54% 

6- Escola 

Municipal 06 

2º Distrito 0 81 81 0 11 11 0% 13,50% 

7- Escola 

Municipal 07 

1º Distrito 35 48 83 10 10 20 28,57% 20,83% 

8- Escola 

Municipal 08 

1º Distrito 25 0 25 06 0 06 24% 0% 

9- Escola 

Municipal 09 

3º Distrito 15 65 80 02 33 35 13,33% 50,76% 

10- Escola 

Municipal 10 

4º Distrito 15 0 15 0 0 0 0% 0% 

Fonte: Quadro construído a partir dos dados disponibilizados pela SEEJCT e pelas escolas pesquisadas. 

                                                 
30

 Alguns dos dados do quadro foram conseguidos na documentação da escola, visto que algumas escolas não 

enviaram os índices para a SEEJCT. A Escola Municipal 03 não forneceu dados porque não atendeu a EJA em 

2014 e os documentos foram direcionados para outra escola cujo funcionário responsável não soube informar 

como poderíamos conseguir. 
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Com esta constatação, redirecionamos o nosso critério de escolha do campo de 

pesquisa. Ao invés de optarmos pela escolha dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

optamos pelos anos finais do Ensino Fundamental, visto que a maior concentração de evasão 

se dava nestes anos. Pensamos em escolher uma escola de um Distrito mais distante e de 

outro mais próximo da sede, entretanto, o 2º Distrito que é o mais distante da sede não trazia 

índices tão altos de evasão se comparados ao 1º e 3º Distritos. Assim, definimos como critério 

de escolha das escolas/campo de pesquisa: as escolas que tiveram o maior índice de evasão 

nas séries finais do Ensino Fundamental, pertencentes aos 1º e 3º Distritos e que fossem 

Escolas Independentes. A definição por Escolas Independentes se deu porque das escolas 

que atenderam à EJA no campo em 2013 a maior parte delas é Independente. 

Convém destacarmos as características de cada Distrito campo da pesquisa, a fim de 

compreendermos melhor o contexto em que as/os Sujeitas/os da pesquisa se inserem. Estas se 

configuram como os aspectos geográficos, econômicos e populacionais de cada Distrito. 

QUADRO 11 - Caracterização dos Distritos Campo de Pesquisa 

CARACTERIZAÇÃO DOS DISTRITOS 

ASPECTOS 1º DISTRITO 3º DISTRITO 

Geográficos Meio Ambiente Meio Ambiente 

Existe muito desmatamento e 

queimada; 

Manejo inadequado do solo. 

Alto incidente de pragas e incidentes nas 

plantas;  

Alto índice de desmatamento. 

Hidrografia Hidrografia 

Água de boa qualidade para irrigação; 

Terrenos encharcados em algumas 

áreas. 

Água para irrigação poluída. 

Relevo Relevo 

Terrenos muito declinados. 

Área de atitude elevada. 

Solo degradado. 

Econômicos Agricultura Agricultura 

Apicultura; 

Olericultura (chuchu, coentro, alface, 

cebolinha e pimentão); 

Fruticultura. 

Milho; 

Feijão; 

Mandioca. 

Pecuária Pecuária 

Bovinocultura. Bovinocultura de Leite; 

Caprinocultura; 

Ovinocultura. 

Floricultura Floricultura 

Cultivo de Flores. ------ 

Populacionais Agricultores Familiares; 

Extrativistas. 

Agricultores Familiares; 

Pecuaristas. 

Fonte: Quadro construído a partir dos dados tratados por Silva e Silva (2012). 
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Além dos dados econômicos apontados por Silva e Silva (2012), constatamos que 

ambos os distritos também desenvolvem trabalho na área da confecção, visto que três dos/as 

Sujeitos/as da pesquisa trabalham em fabricos
31

 e uma delas, moradora do 3º Distrito, 

forneceu a entrevista em seu local de trabalho. Ainda faz-se necessário destacar que os 

Distritos de Caruaru-Pe são compostos por povoados e sítios que Silva e Silva (2012, p. 10) 

definem como “divisões territoriais específicas que possuem características próprias e que 

demonstram a existência de localidades distritais”. Desta forma, no quadro abaixo situaremos 

os povoados e os sítios que constituem os 1º e 3º Distritos, as cidades que se limitam com 

estes e a distância entre a sede e cada um destes espaços. 

QUADRO 12 - Identificação dos Povoados e Sítios do Município de Caruaru-Pe 

DISTRITOS SÍTIOS/POVOADOS LIMITES DISTÂNCIA DA 

SEDE 

1º DISTRITO Sítio Veado Magro, Jurema, Tingui, Pé de 

Serra, Vasco, Maçaranduba, Pau Santo, 
Riacho palma, Serra do Meio, Brejinho de 

São José, Agreste Pau Santo, Olho de Boi, 

Campo Novo, Olho D´Agua da Caixa, 
ilha das Cobras, B. de Panelas, B. de 

Palmeira, Riacho do Meio, Brejão, 

Azevem, Lajes, Pororoca, B. da Serra, 
Vale Verde, B. da Mulata, Esperança, 

Brejo da Jaqueira, Água doce, RCH- 

Cipó, Cipó, Estivas, Pitombeira, 
Vertentes, Terra Vermelha, Brejo Velho, 

Conceição, Lagoa do Paulista, Ponte 
Landia, Mata negra, Murici, Taquara, 

Mosquito, Araçá, Serra dos Cavalos, 

Santa Maria, Alecrim, Salinas, Peladas, 
Brejo Salgado, Macambira, Várzea Velha, 

Cajueiro, Palmeira, Brejo do Buraco, Alto 

do Moura, Barra da Taquara, Dois Leões, 
Campos, Santa Ana. 

São Caetano, Altinho, 

Agrestina. 

18km 

3º DISTRITO Sítio Queimadinha, Riachão do Jacaré, 

Iburana, Angelin, Gonsalves Ferreira, 

Lagoa Algodão, Várzea do Cedro, Mata 
Escura, Araras, Malhada de Pedra, Serra 

Nova, Azevém, Gravatá açu, Juca, Uquiri, 

Ameixas, Serra Velha, Riachão, Jurema 
de Malhada, Guaridas, Lagoa do Meio, 

Torrões de Guaribas, Caldeirões, Serra 

Velha, Alto das Antas, Lagoa da Cruz, 
Sagui, Antas, Campestre, Riacho dos 

Veados, Catolé, Cajá, Queimada do 

Uruçu, Preguiça, Barbatão, Zumbá, Olho 
D´Água do Jiquiri, Coimbra, Contendas, 

Lagoa Salgada. 

Bezerros, Riacho das Almas. 22 km 

Fonte: Quadro construído a partir dos dados tratados por Silva e Silva (2012). 

 

Neste sentido, as escolas/campo de pesquisa que obtiveram o maior índice de evasão 

serão aqui denominadas como E1 (Escola 1) pertencente ao 1º Distrito e E2 (Escola 2) 

pertencente ao segundo Distrito. Optamos por esta codificação a fim de preservarmos a 

                                                 
31

 Fabricos são facções de confecções desenvolvidas em residências em que a costura de peças de roupa se dá em 

larga escala e com preços bem baixos. 
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identidade das escolas. Para nos situarmos melhor, traçamos as características das escolas 

selecionadas conforme apontado no quadro abaixo. 

 

QUADRO 13 - Caracterização das Escolas/Campo de Pesquisa 

Escola Tipo Localização Estudantes da EJA 

Matriculados em 2013 

no Ensino Fundamental 

Estudantes da EJA 

Evadidos em 2013 no 

Ensino Fundamental 

Percentual de 

Evasão 

E1 Independente 1º Distrito - 

Murici 

Anos 

Iniciais 

Anos 

Finais 

Total Anos 

Iniciais 

Anos 

Finais 

Total Anos 

Iniciais 

Anos 

Finais 

0 42 42 0 27 27 0% 64,28% 

E2 Independente 3º Distrito – 

Serra Velha 

28 89 117 09 52 61 32,14% 58,42% 

Fonte: Quadro construído a partir dos dados fornecidos pela SEEJCT. 

 

Além das informações concernentes ao atendimento da Educação de Jovens e Adultos 

pelas escolas, consideramos conveniente situar quais os aspectos físicos de cada um destes 

espaços educativos a fim de entendermos em que espaço a evasão escolar foi constituída. Para 

tanto, organizamos o Quadro 14 que descreve os elementos estruturais de cada uma das 

escolas que compuseram a pesquisa. 

 

QUADRO 14 – Estrutura das Escolas/Campo de Pesquisa 

Escola Localização Níveis de Ensino 

Contemplados 

Organização Física 

E1 1º Distrito – 

Sítio Murici 

 Ensino 

Fundamental 

Integral; 

 Educação de 

Jovens e 

Adultos, anos 

finais. 

Salas 

de 

aula 

Biblioteca Laboratório 

de 

Informática 

Laboratório 

de Ciências 

Refeitório Sala de 

atendimento 

especial 

Cozinha Banheiro 

12 1 1 Não Não Não 1 2 

E2 3º Distrito – 

Sítio Serra 

Velha 

 Ensino 

Fundamental 

Integral; 

 Educação de 

Jovens e 

Adultos, anos 

finais. 

8 1 1 Não Não Não 1 2 

Fonte: Quadro construído a partir dos dados fornecidos pelos funcionários das escolas. 
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A organização física das escolas que constituíram a pesquisa nos ajudou a 

compreender alguns improvisos nestes espaços. A exemplo da E1 que o laboratório de 

informática serve também como sala de professores e que os computadores não estão a 

serviço das/dos estudantes. Com relação a E2, destacaríamos a sujeira que se concentrava ao 

redor da escola visto que a coleta de lixo não era realizada periodicamente. A manutenção do 

espaço físico (pintura e acabamentos de tetos, parede e piso) de ambas as instituições 

encontravam-se precarizadas no momento em que realizamos o levantamento para o estudo. 

Convém destacarmos que estes detalhamentos acerca das estruturas das escolas 

selecionadas, serviram apenas para que compreendêssemos o contexto em que as/os 

Sujeitas/os da pesquisa se inseriram antes do afastamento dos estudos. Estas escolas serviram 

como direcionamento para as/os sujeitas/os da nossa investigação, mas não foi o objeto 

central da pesquisa. Com a definição destas, realizamos aproximações para conseguirmos 

garantir o acesso aos dados dos estudantes que se evadiram da escola no ano de 2013
32

. Para 

tanto, no primeiro momento nos apresentamos munidos de ofício à gestão de cada uma das 

escolas, explicando o objetivo da nossa pesquisa e sobre a necessidade do acesso aos dados de 

cada estudante evadida/o para tentarmos realizar a localização destas/es sujeitas/os. 

Ressaltamos que a apresentação do ofício em cada uma das escolas pesquisadas não 

ocorreu em uma única vez, visto que houve uma dificuldade inicial de localização dos 

gestores que no momento da nossa chegada estavam cumprindo com outras demandas 

decorrentes da sua função. Na E1, só conseguimos conversar com a gestora após o quarto 

contato com a escola. Na E2 necessitamos ir até a escola por três vezes para que a conversa 

com o gestor fosse garantida. Percebemos receptividade tanto dos/as gestores/as das duas 

escolas como do corpo administrativo (pessoas que tivemos contato posteriormente). 

Como o momento da nossa primeira conversa com as/os gestoras/es das escolas 

correspondia a um momento em que as instituições educacionais enviavam relatórios para a 

SEEJCT, só conseguimos ter acesso à documentação das/os estudantes evadidas/os em um 

período de quase um mês após o contato inicial. Este momento foi agendado anteriormente 

com os funcionários da secretaria, visto que, por consistir em uma busca nos arquivos 

escolares, esta atividade demandava um tempo grande que não poderia interferir nas 

atividades desenvolvidas pelos mesmos. 

                                                 
32

 Apesar desta pesquisa ter sido defendida em 2015, no momento da coleta dos dados estávamos em meados de 

novembro/dezembro de 2014. O ano letivo ainda não havia se findado e por este motivo que as/os Sujeitas/os 

que constituíram este trabalho foram estudantes em 2013. Consideramos evadidas/os àquelas/es se afastam da 

escola e não retornam a ela. Não tínhamos como fazer este levantamento em um ano letivo que não havia se 

findado. 
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Neste sentido, a E2 foi a primeira que pode fornecer a documentação de que 

necessitávamos e posteriormente conseguimos levantar os dados das/os sujeitas/os 

evadidas/os da E1. Nas duas escolas levantamos os endereços de 89 estudantes. Feito isto, 

partimos para a segunda etapa da pesquisa: a localização das/os sujeitas/os. Pontuamos que 

como se tratava do Território Campesino, os dados das/os possíveis Sujeitas/os, diferente do 

que ocorreria na cidade, não eram situados por rua, mas sim no sítio ou povoado em que 

moravam. A extensão geográfica de cada um destes sítios é grande, as escolas não atendem 

apenas o sítio ou povoado em que está situada; assim, tivemos que estabelecer estratégias para 

que a localização dos mesmos pudesse ser garantida. 

Para isto, pudemos contar inicialmente com a colaboração de funcionárias/os das 

escolas: na E1, um porteiro e uma merendeira; na E2, uma coordenadora de disciplina. Estes 

se dispuseram a ajudar na localização daquelas/es sujeitas/os que eles conheciam. 

Ressaltamos que estas/es funcionárias/os da escola são moradoras/es das comunidades 

pesquisadas e por este motivo tinham maior familiaridade com estas/es estudantes. Foi com a 

ajuda destas/es sujeitas/os que conseguimos chegar à nossa Sujeita Piloto (SP). 

Para atender aos nossos objetivos de pesquisa necessitamos utilizar o questionário e a 

entrevista semiestruturada (LANKSHEAR; KNOBEL, 2008). O questionário nos auxiliou a 

cumprir com o primeiro objetivo específico da pesquisa: identificar os perfis das/os 

estudantes evadidas/os (etnia, gênero, idade, ocupação profissional) da Educação de 

Jovens e Adultos em escolas do campo do Município de Caruaru-PE. A entrevista 

semiestruturada nos ajudou a dar conta do segundo e o terceiro objetivos específicos: 

identificar e caracterizar as causas da evasão das/os estudantes da EJA sujeitas/os da 

pesquisa; identificar e caracterizar a influência do Patriarcado para a evasão das 

mulheres Sujeitas da pesquisa. 

Compreendemos que não é apenas o instrumento que nos fornece a resposta, mas a 

forma em que este é constituído e o conteúdo que ele possui. Para tanto, após a elaboração da 

primeira versão destes instrumentos, consideramos relevante testá-los a fim de entendermos 

se estes nos auxiliariam a compreender quem são as/os estudantes evadidas/os na EJA e quais 

as causas da sua evasão nas escolas localizadas no Território Campesino. 

Por este motivo que SP (Sujeita Piloto) foi imprescindível para a pesquisa 

desenvolvida, visto que o questionário e a entrevista
33

 realizados com esta Sujeita nos 

auxiliaram a compreender outras possíveis causas da evasão que não constituíam as nossas 

                                                 
33

 Os roteiros do questionário e da entrevista piloto encontram-se em anexo ao trabalho. 
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suposições iniciais. Antes de detalharmos maiores evidências da nossa descoberta, 

consideramos importante situar o perfil de SP, pois apesar dos dados coletados com ela não 

comporem a parte analítica do trabalho, assumimos o compromisso de não silenciar/deixar 

ausente, nenhuma das pessoas que contribuíram com a investigação. 

A estudante SP no ano de 2013 frequentou a E1, Fase III
34

 da EJA. Possui 17 anos, se 

autodenomina branca
35

, reside no Território Campesino há dez anos, concluiu o 6º ano do 

Ensino Fundamental na modalidade regular de ensino, nunca estudou no Território Urbano, se 

evadiu da escola por uma única vez. A Sujeita estava, no momento da entrevista, grávida do 

primeiro filho e apontou o casamento como o elemento causador da sua evasão. Ao 

perguntarmos para a Sujeita se pretendia retomar os estudos a sua resposta foi: “Não. Porque, 

quando a mulher se casa ela não pode estudar e o meu marido empata muito de estudar. Aí eu 

parei mó disso também. Ele me respondeu duas escolhas: ou a escola ou ele” (SP). 

Em face desta resposta de SP, consideramos que as questões apontadas no roteiro de 

entrevista não davam conta da realidade que seria investigada, visto que colocávamos poucas 

questões que nos ajudassem a compreender a influência do Patriarcado na decisão das 

mulheres de se evadir da escola e também não mencionávamos elementos dos saberes 

campesinos nos questionamentos. Além destes elementos reveladores da entrevista de SP, ela 

nos fez chegar a outro fato importante da busca: nós não conseguiríamos realizar o 

questionário com todos os estudantes evadidos que constavam nos arquivos das escolas, pois 

a maioria destes não frequentou nenhum dia de aula. Descobrimos com SP que dos 42 alunos 

matriculados na escola em 2013, apenas 15 chegaram realmente a frequentá-la
36

. 

O momento de aplicação da entrevista e questionário piloto contribuiu para uma maior 

aproximação com o campo e para compreendermos que a realidade nos faz reestruturar os 

direcionamentos do trabalho. Neste sentido, com a categorização e a análise dos dados 

coletados nesta ocasião, conseguimos reorganizar o nosso roteiro de entrevista 

semiestruturada, assim como o do questionário
37

. O roteiro final
38

 da entrevista 

semiestruturada foi composto de 27 perguntas organizadas em quatro eixos: a) Causas 

                                                 
34

 A Fase III da EJA corresponde aos 6º e 7º Anos do Ensino Fundamental. 

35
 No questionário tivemos o cuidado de considerar a cor/raça que cada sujeita/o se denominou. 

36
 De posse desta informação retornamos até a escola e verificamos através das cadernetas que não havia 

frequência na maior parte dos/as sujeitos/as o que garante a segurança da informação. 

37
 Os roteiros finais de questionário e entrevista utilizados na pesquisa encontram-se em anexo. 

38
 Ressaltamos que apesar da entrevista ter sido organizada em quatro eixo, as questões de cada um deles serviu 

apenas para direcionar a nossa investigação, as mesmas ocorreram com flexibilidade, fugindo da lógica de 

perguntas e respostas. 



99 

Socioeconômicas e Culturais; b) Causas Didático-pedagógicas da Escola; c) Causas 

Didático-pedagógicas da Sala de Aula e d) Causas Relacionadas aos Saberes Campesinos. 

Além disto, pudemos repensar o critério de seleção das/os sujeitas/os. Desta forma, 

definimos que em cada Distrito pesquisado escolheríamos quatro
39

 sujeitas/os de pesquisa, 

dois homens e duas mulheres, a fim de verificarmos como a influência do Patriarcado 

contribuía para a evasão em ambos os casos. Considerada a dificuldade de localização das/os 

mesmas/os
40

, resolvemos que realizaríamos a entrevista com aquelas/es sujeitas/os que 

conseguíssemos localizar e que se dispusessem a colaborar com a investigação. Deste modo, 

no 1º Distrito, colaboraram com a pesquisa: S1, S2, S3, S4 (Sujeitas/os
 41

 da Escola 1) e no 3º 

Distrito, contribuíram com a investigação S5, S6, S7, S8 (Sujeitas/os da Escola 2). 

A técnica de tratamento dos dados utilizada nesta pesquisa foi a Análise de Conteúdo, 

que Bardin (1977, p. 31) diz que “não se trata de um instrumento, mas de um leque cheio de 

apetrechos; ou, com maior rigor, será um único instrumento, mas marcado por uma grande 

disparidade de formas e adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as comunicações”. 

Conforme pontuado pela autora, a Análise de Conteúdo pode ser aplicada de diferentes 

maneiras e nesta pesquisa utilizamos a Análise Temática que consiste em organizar os dados 

em temas ou categorias. 

Ressaltamos que a técnica de Análise de Conteúdo/Análise Temática nesta 

investigação não se deu apenas no momento da análise dos dados empíricos. Fizemos o uso 

desta técnica desde a aproximação com o campo de pesquisa, delimitação do objeto de 

investigação e apropriação teórica dos materiais que embasaram este trabalho. Ou seja, a 

presença da técnica de análise se faz em todo o percurso da pesquisa.  

Conforme pontuado por Valla (1990), a Análise Temática só pode ser compreendida a 

partir de um contexto. Assim, o contexto das/os sujeitas/os entrevistados foi imprescindível 

para encontrarmos os resultados da pesquisa. Neste sentido, não apenas consideramos as falas 

das/os sujeitas/os para encontrarmos os resultados, mas a condição em que estas falas foram 

produzidas, conforme representado na figura abaixo. 

 

                                                 
39

 Destacamos que priorizávamos entrevistar uma quantidade maior de Sujeitas/os. Devido a não localização de 

um número maior, findamos a pesquisa com oito entrevistadas/os. 
40

 Ressaltamos que após a realização da entrevista piloto, fomos até o 3º Distrito para localizar um/uma dos/as 

estudantes evadidos/as em 2013 a fim de também realizarmos outra entrevista piloto e não conseguimos 

localizar nenhum. Posteriormente (quase três meses após da entrevista com SP) é que conseguimos conversar 

com a primeira Sujeita, que nos deu pistas para chegarmos às/aos outras/os sujeitas/os da pesquisa. 

41
 Adotamos a nomenclatura de Sujeitas e Sujeitos porque estas pessoas não são mais estudantes e ao mesmo 

tempo a codificação garante a preservação da identidade. 
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FIGURA 02 - Esquema da Análise de Conteúdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Valla (1990, p. 105). 

 

Na pesquisa, o Contexto de Produção da Mensagem se constituiu desde o momento 

da escolha dos Distritos/Escolas da pesquisa e se consolidou com a coleta dos dados de 

pesquisa através dos questionários, entrevistas e registros no Diário Etnográfico. Para Souza 

(1999, p. 19), este Diário “pode, pois, ser considerado como um instrumento de análise e/ou 

intervenção do campo institucional e educativo. Finalmente, é um registro de atividades de 

seu dia-a-dia”. Nesta investigação os registros no Diário Etnográfico eram realizados após a 

conclusão de cada aproximação com o campo. Estes registros eram construídos na ausência 

das/os Sujeitas/os de pesquisa a fim de evitarmos possíveis constrangimentos. 

A escolha deste instrumento nos auxiliou na compreensão do contexto do enunciado, 

visto que as anotações das nossas percepções garantiram inferências mais consistentes sobre 

os elementos da pesquisa. Ressaltamos que não trazemos na parte analítica do trabalho 

extratos do Diário Etnográfico, pois as anotações do mesmo foram feitas informalmente e 

serviram apenas para auxiliar na compreensão dos dados analisados. 

Utilizamos ainda o esquema de Valla (1990) para elucidar que o Contexto de 

Produção da Mensagem gerou o Discurso Sujeito à Análise (entrevistas com os/as 

Sujeitas/os da pesquisa) que só pôde ser analisado porque tínhamos definido como Método 

de Análise a Análise de Conteúdo via Análise Temática (BARDIN, 1977; VALLA, 1990). 

Esta Técnica de Análise nos possibilitou alcançar os resultados da investigação desenvolvida. 
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Neste sentido, convém ressaltar que a Análise Temática conforme referendado por 

Bardin (1977) ocorre em três fases: a pré-análise, a exploração do material, o tratamento e as 

inferências sobre os resultados. A fase da pré-análise se constituiu inicialmente com a nossa 

aproximação com o contexto de produção do objeto de estudo (levantamento da ANPEd) e 

apropriação teórica sobre o objeto de pesquisa. Esta fase tem continuidade com o 

levantamento dos dados empíricos: índices de evasão, identificação das/os sujeitas/os 

evadidos em 2013 das escolas do Território Campesino, aplicação dos questionários e 

entrevistas. 

Diante dos dados coletados partimos para a outra etapa da Pré-análise: a exploração 

do material. Ressaltamos que esta exploração do material só foi possível após a transcrição 

de todas as entrevistas realizadas, e de mão dos questionários e do Diário Etnográfico. Para a 

exploração do material, necessitamos nos valer de outros critérios apontados por Bardin 

(1977): exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência, para a construção de 

um Corpus Documental. 

Assim, de posse dos dados, necessitamos realizar a leitura exaustiva de todas as 

entrevistas para encontrarmos elementos representativos que pudessem garantir a pertinência 

dos dados que íamos analisar. Esta fase de exploração do material consistiu na organização 

cuidadosa dos dados a fim de que tivéssemos condição de olhar para estes e encontrar 

respostas que cumprissem com o problema de pesquisa e atendessem aos objetivos propostos 

pela mesma. Nesta fase, com a organização do material coletado, constituímos o Corpus 

Documental que expressou a parte dos dados que possuiu relevância com o nosso objeto de 

investigação e que permitiu a codificação e a constituição de eixos de sentidos. 

A codificação dos dados e a organização dos eixos de sentido consistiram na última 

etapa do trabalho: tratamento dos dados e inferências sobre o objeto. Nesta etapa nos 

valemos da codificação dos dados utilizando cores a partir das categorias que localizávamos 

em cada eixo (as mesmas estarão mais detalhadas no capítulo de análise dos dados). Com a 

codificação de todas as categorias presentes na pesquisa construímos inferências sobre os 

elementos apontados pelos dados e posteriormente os resultados desta pesquisa. 

Destacamos que os maiores detalhamentos da análise estarão presentes no próximo 

capítulo, momento em que elucidaremos como a Técnica de Análise de Conteúdo (BARDIN, 

1977) via Análise Temática (VALLA, 1990) se materializou na pesquisa desenvolvida e como 

conseguimos inferir sobre os dados produzidos. 
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6 CAUSAS DA EVASÃO DAS ESCOLAS DOS TERRITÓRIOS CAMPESINOS DO 

MUNICÍPIO DE CARUARU-PE 

 

Conforme apresentado no capítulo anterior, nesta parte do trabalho nos deteremos a 

explicar como os dados coletados nesta pesquisa foram tratados. Deste modo, para que haja 

uma melhor compreensão sobre o caminho usado para chegarmos aos resultados aqui 

apontados, dividimos o capítulo em duas seções. 

A primeira seção, chamada de Caracterização das/os Sujeitas/os da Pesquisa, traz os 

elementos coletados a partir das aplicações dos questionários e define quais os perfis das/os 

sujeitas/os que compuseram esta pesquisa, cumprindo assim com o nosso primeiro objetivo: 

identificar os perfis das/os estudantes evadidos (etnia, gênero, idade, ocupação profissional) 

da EJA em escolas do campo do Município de Caruaru-PE. Esta seção está subdividida em 

dois tópicos: a) Os perfis das/os Sujeitas/os do 1º Distrito; b)Os perfis das/es Sujeitas/os do 3º 

Distrito. 

A segunda seção, Causas Possibilitadoras da Evasão da EJA no Território Campesino 

do Município de Caruaru-Pe, apresenta o tratamento dos dados e resultados das entrevistas 

realizadas na pesquisa e está subdividida em três tópicos: a) Causas da evasão relacionadas 

aos aspectos socioeconômicos e culturais; b) Causas da evasão relacionadas aos aspectos 

didático-pedagógicos da escola; c) Causas da evasão relacionadas aos aspectos didático-

pedagógicos da sala de aula, cumprindo com o segundo objetivo específico da pesquisa: 

identificar e caracterizar as causas da evasão das/os estudantes da EJA sujeitas/os da pesquisa, 

conforme veremos a seguir. 

 

6.1 Caracterização das/os Sujeitas/os da Pesquisa 

 

Nesta pesquisa, consideramos que cada Sujeita/o possui igual importância para 

alcançarmos os resultados. Assim, considerando que as/os Sujeita/o da pesquisa são 

Sujeitas/os de Direito (LEMOS, 2013; ARROYO, 2012), sentimos a necessidade de além de 

traçar os perfis destas/es de uma maneira geral, falar particularmente de cada uma/um. 

Consideramos que a aproximação com a história de vida das/os Sujeita/o da pesquisa 

representa a garantia de uma melhor análise dos dados e por este motivo é que situaremos 

cada uma/um das/os sujeitas/os e posteriormente apresentaremos os dados gerais que 

elucidam os seus perfis. Para facilitar a compreensão, trataremos das/os sujeitas/os por 

Distritos, de modo que haja a garantia da sua identidade territorial. 
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6.1.1 Os Perfis das/os Sujeitas/os do 1º Distrito 

 

O primeiro Sujeito da pesquisa será tratado por S1. Ele possui 18 anos, é solteiro e 

mora com os pais, irmãos e sobrinhos. Sempre morou no Território Campesino e no 1º 

Distrito. A sua casa fica a uma distância de 3 km da Escola 1. S1 nunca estudou no Território 

Urbano. A sua rotina de vida é estabelecida no Território Campesino, tanto no trabalho quanto 

nas suas experiências educativas. Ressaltamos que ele nunca teve nenhum emprego 

formalizado, com carteira assinada. No ano de 2013, o trabalho que desenvolvia era como 

cuidador
42

 de uma chácara da região onde mora e atualmente trabalha em uma granja situada 

também no 1º Distrito. 

Destacamos que S1 estudou até o 7º ano do Ensino Fundamental. O ano de 2013 foi o 

primeiro ano em que se evadiu da escola. A jornada de trabalho do Sujeito 1 é de 8 a 10h 

diárias. Ele ressaltou que trabalha assim desde os oito anos de idade porque necessita 

contribuir com as despesas familiares que são muitas. O contato com S1 não foi fácil, porque 

como ele trabalha o dia inteiro, só era possível localizá-lo à noite. 

Ressaltamos que para realizarmos a entrevista com o Sujeito, necessitamos ir até a sua 

residência por três vezes em um espaço de duas semanas. No primeiro dia, explicamos para a 

família (irmã e mãe) de S1 em que consistia a investigação. Neste momento o Sujeito não 

estava em casa. Após a explicação para a família, retornamos em outro dia à noite para 

explicarmos a S1 o motivo da nossa aproximação e o objetivo da pesquisa. Após estes dois 

contatos, agendamos o momento da entrevista e retornamos pela última vez para aplicá-la. 

A segunda pessoa que colaborou com a nossa pesquisa neste Distrito será chamada por 

nós de S2. Ela possui 17 anos de idade, é casada e possui um filho. Mora no 1º Distrito a uma 

distância de 200m da Escola 1. Sempre residiu no Território Campesino e no mesmo sítio. A 

Sujeita nunca trabalhou formalmente, as suas atividades de trabalho resumem-se aos serviços 

domésticos da sua própria residência e da casa da mãe. Ela mora com o companheiro, o filho 

e o irmão. 

Com relação à sua escolaridade, S2 estudou até o 7º ano e se evadiu da escola apenas 

uma vez, no ano de 2013. A Sujeita nunca estudou no Território Urbano e gosta de fazer parte 

do Território Campesino. A sua mãe, pessoa com quem tem muita aproximação, é a maior 

incentivadora para que retome os estudos. Na atualidade, a vida de S2 consiste no cuidado 

com a sua casa e a casa da mãe e a assistência ao filho. A receptividade de S2 à pesquisa foi 

                                                 
42

Aqui utilizamos a denominação da função fornecida pelo sujeito garantindo o seu direito de se dizer. 
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tranquila, entretanto, devido às suas atribuições, a Sujeita preferiu que a entrevista fosse 

realizada no primeiro dia de contato. Assim, só estivemos com ela em um momento da 

pesquisa. 

O terceiro Sujeito, que será tratado por nós como S3, possui 16 anos de idade. É 

solteiro, mora com os pais e com um irmão. Sempre residiu no Território Campesino e no 1º 

Distrito. A sua casa fica a uma distância de aproximadamente 200m da Escola 1. Os seus pais 

possuem o Ensino Fundamental incompleto e são os maiores incentivadores para que volte a 

estudar. 

Com relação à sua escolaridade, S3 estudou até o 7º ano do Ensino Fundamental e o 

ano de 2013 foi o primeiro em que se evadiu da escola. Apesar de S3 nunca ter estudado no 

Território Urbano, ele pontua muito o desejo em ir estudar neste espaço. S3 e a sua família 

foram bem receptivos à pesquisa. A entrevista com S3 não pôde se desenvolver com apenas 

um momento de aproximação. 

No primeiro momento, tivemos contato com os seus avós, que situaram que o mesmo 

trabalhava durante o dia. Assim, necessitamos ir mais três vezes para que a entrevista fosse 

concretizada. No segundo momento conversamos com S3 e os seus pais que concordaram 

com a entrevista e fizeram o agendamento. Ocorre que no dia agendado houve um imprevisto 

e S3 necessitou remarcar a conversa para outra semana, oportunidade em que efetivamos a 

aplicação da entrevista. 

A última Sujeita moradora do 1º Distrito será chamada de S4. Esta possui 29 anos de 

idade, é casada e divide o espaço da sua residência com o seu companheiro e três filhos. Mora 

ao lado da sua mãe que, segundo a Sujeita, é uma pessoa que a auxilia no cuidado com os 

filhos, visto que uma das suas crianças possui necessidades especiais. Além das atividades 

domésticas e da responsabilidade com os filhos, S4 trabalha como costureira em sua própria 

residência, com uma carga horária de aproximadamente oito horas diárias. S4 nunca teve 

emprego formalizado. A Sujeita ressaltou que sempre residiu no Território Campesino e no 1º 

Distrito. A sua casa fica a aproximadamente 100m da Escola 1. 

Sobre a sua escolaridade S4 concluiu o 5º ano do Ensino Fundamental. Já se evadiu da 

escola por quatro vezes, mas anualmente se matricula reafirmando o desejo de estudar. 

Pontuou que em 2014 não conseguiu realizar a matrícula. Entretanto, no momento da nossa 

conversa destacou que já havia realizado a mesma para o ano letivo de 2015. Para a realização 

da entrevista com S4 foram necessários dois contatos: o primeiro representou o agendamento 

e o segundo a aplicação da entrevista. 



105 

Desta maneira, consideramos importante sistematizar os dados dos perfis das/os quatro 

Sujeitas/os do 1º Distrito a fim de analisarmos como estes se constituem. O quadro abaixo 

aponta de forma mais resumida, as características concernentes aos perfis destas/es. 

 

QUADRO 15 - Caracterização das/os Sujeitas/os da Escola 1 

 

Cola

b. 

Sexo Idad

e 

Estado 

Civil 

Cor/ 

Raça 

Com quem 

mora 

Moradia 

em 2013 

Tempo 

de 

Estudo 

Trab Quant. 

de vezes 

que se 

evadiu 

Estudou no 

Territ. 

Urbano 

S1 M 18 Solteiro Bran Pais 

Irmãos 

Sobrinhos. 

Território 

Campesino 

7 anos Sim 1 vez Não 

S2 F 17 Casada Ama Companheiro 

Filho 

Irmão. 

Território 

Campesino 

7 anos Não 1 vez Não 

S3 M 16 Solteiro Preto Pais 

Irmão. 

Território 

Campesino 

7 anos Sim 1 vez Não 

S4 F 29 Casada Pard Companheiro 

Filhos. 

Território 

Campesino 

5 anos Sim 4 vezes Sim 

Fonte: Quadro construído a partir dos dados coletados através de questionários. 

 

Constatamos com os dados dos questionários realizados no 1º Distrito que três das/os 

Sujeitas/os deixaram de frequentar a escola apenas uma vez. É concernente destacar que 

das/os quatro entrevistadas/os no Distrito, apenas um não trabalha. Apesar da maior parte 

das/os Sujeitas/os trabalhar, compreendemos que estas/es nunca tiveram acesso ao trabalho 

formalizado, o que não assegura uma boa condição salarial. Todas/os Sujeitas/os que 

desenvolvem trabalho possuem uma renda inferior a um salário mínimo. 

A média de estudos entre as/os Sujeitas/os da pesquisa é de 6,5 anos letivos. Os pais 

destas pessoas possuem um tempo de escolaridade inferior ao das/os filhas/os. Em todos os 

casos o tempo de estudos dos pais correspondeu a um período de dois a três anos. Tempo que 

garantiu o acesso à leitura de algumas palavras e à escrita do nome. Um detalhe deste dado 

que nos chamou a atenção foi o fato de que em todos os casos os pais incentivam as/os 

suas/seus filhas/os a voltarem a estudar. Isso destaca que estes concebem a escola como o 

acesso a melhor qualidade de vida. 

Notamos também que das/os sujeitas/os pesquisados no 1º Distrito, apenas S4 

encontra-se na idade adulta. As/os outras/os três Sujeitas/os são jovens e adolescentes. 

Acreditamos que é justamente pela idade que possui que S4 é o único caso que se evadiu da 

escola por mais vezes, visto que já se matriculou outras vezes na EJA, ao passo em que as/os 
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outras/os Sujeitas/os estavam na EJA pela primeira vez no ano de 2013. Compreendemos que 

este elemento contribui para que a evasão das/os outras/os sujeitas/os não seja recorrente. 

Além da constatação destas características há outro dado que nos chama a atenção: os 

dois homens participantes da pesquisa são solteiros e não possuem filhos; as duas mulheres 

Sujeitas da pesquisa são casadas e têm filhos. Os dois homens trabalham, desenvolvem 

atividades fora de casa. A mulher que trabalha tem que fazer as suas atividades em sua casa. 

Com este dado notamos a influência do Patriarcado a partir das divisões de funções: homens 

saem para trabalhar e mulheres cuidam dos filhos e da casa, envolvem-se com as atividades 

domésticas. A mulher pode até trabalhar, desde que o seu trabalho seja desenvolvido em casa 

(NARVAZ; KOLLER, 2006). Neste sentido, notamos que apesar de nesta pesquisa 

trabalharmos com pessoas que povoam universos geográficos distintos, os dados não são 

muito diferentes, conforme veremos na categorização das/os Sujeitas/os do 3º Distrito. 

 

6.1.2 Os Perfis das/os Sujeitas/os do 3º Distrito 

 

A primeira Sujeita do 3º Distrito será chamada na pesquisa de S5. Possui 19 anos de 

idade, é casada, tem um filho e mora com o companheiro, o filho, a mãe e a irmã. Durante 

toda a sua vida S5 residiu no Território Campesino, no 3º Distrito. A sua residência fica a 12 

km da Escola 2. Com relação à escolaridade, S5 concluiu o 7º ano do Ensino Fundamental. A 

mesma já se evadiu da escola por três vezes. A Sujeita nunca estudou no espaço urbano assim 

como nunca desenvolveu atividade remunerada. As suas responsabilidades na atualidade 

consistem em atividades domésticas, sobretudo na assistência ao filho. 

O momento da entrevista com S5 foi acompanhado da presença da mãe, irmã, cunhada 

e filho. Apesar de não apresentar nenhuma resistência à pesquisa, S5 desejou que a entrevista 

fosse realizada no momento do nosso primeiro contato o que não nos possibilitou maior 

aproximação. 

A segunda Sujeita do 3º Distrito será chamada por nós de S6. A mesma possui 22 anos 

de idade, é casada, mora com o companheiro e não possui filhos. Sempre morou no Território 

Campesino, no 3º Distrito a uma distância de 2 km da Escola 2. Nunca estudou no Território 

Urbano. Concluiu o 8º ano do Ensino Fundamental e evadiu-se da escola apenas uma vez. 

Trabalha como costureira em um fabrico no mesmo sítio em que reside com uma carga 

horária de 9 horas diárias. 

A aproximação com S6 se deu no próprio ambiente de trabalho e em três contatos. No 

primeiro momento explicamos os objetivos da pesquisa e agendamos para a semana seguinte, 



107 

momento em que S6 estaria menos ocupada. Ao retornarmos, tivemos que reagendar a 

entrevista devido a imprevistos no trabalho da Sujeita. No terceiro momento conseguimos 

efetivar a entrevista que foi feita no seu local de trabalho. 

O terceiro Sujeito do 3º Distrito será chamado nesta pesquisa de S7 e possui 18 anos 

de idade. É solteiro, mora com as duas irmãs e os seus pais já faleceram. Conseguiu concluir o 

7º ano do Ensino Fundamental, evadiu-se da escola apenas uma vez no ano de 2013. Sempre 

morou no Território Campesino, no 3º Distrito e a sua residência fica a uma distância de 4 km 

da Escola 2. 

Desde que os seus pais faleceram, quando ele tinha 16 anos de idade, S7 trabalha. O 

seu trabalho é em um fabrico, onde desenvolve a função de costureiro. A sua jornada de 

trabalho é de 9 horas diárias. A aproximação com S7 foi feita em dois momentos: no primeiro 

momento agendamos a entrevista e no segundo momento realizamos a mesma. Ressaltamos 

que a entrevista foi realizada na porta do seu local de trabalho. 

O quarto Sujeito do 3º Distrito será chamado de S8. Este possui 17 anos de idade, é 

solteiro e mora com a sua mãe. Durante toda a sua vida S8 morou no Território Campesino, 

no 3º Distrito, a uma distância de 1 km da Escola 2. O Sujeito concluiu o 5º ano do Ensino 

Fundamental e evadiu-se da escola apenas uma vez. Este nunca estudou no Território Urbano. 

Em 2013 S8 já desenvolvia atividade remunerada. O mesmo trabalha com construção fazendo 

as ferragens. O seu trabalho é desenvolvido em construções do Território Urbano. 

O primeiro contato com S8 não foi fácil porque havia uma preocupação da família de 

que trouxéssemos problemas judiciais – pensavam que éramos do Conselho Tutelar. Assim, 

para que a entrevista com S8 pudesse ser desenvolvida necessitamos de cinco momentos. Os 

três primeiros consistiram na nossa apresentação, explicação sobre os objetivos da pesquisa e 

aproximação para entendermos a rotina da família. Os dois últimos momentos representaram 

a aplicação do questionário, e em seguida a realização da entrevista. Cada um destes 

momentos aconteceu em dias distintos. A entrevista com S8 foi realizada com a presença da 

mãe que ficou vigilante a tudo o que perguntávamos. 

Para melhor analisarmos os perfis das/os Sujeitas/os do 3º Distrito, apontaremos no 

quadro abaixo a caracterização de todas/os as/os sujeitas/os, de modo que, da mesma forma 

que foi realizado com as/os Sujeitas/os do 1º Distrito, possamos realizar as inferências sobre 

tais dados. 
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QUADRO 16 - Caracterização das/os Sujeitas/os da Escola 1 

 

Cola

b. 

Sexo Idad

e 

Estado 

Civil 

Cor/ 

Raça 

Com quem 

mora 

Moradia 

em 2013 

Tempo 

de 

Estudo 

Trab Quant. de 

vezes que 

se evadiu 

Estudou no 

Territ.Urbano 

S5 F 19 Casada 

 

Morena 

Clara 

Mãe 

Irmã 

Companheiro

Filho. 

Território 
Campesino 

7 anos Não 3 vezes Não 

S6 F 22 Casada Pard Companheiro 

 

Território 

Campesino 

8 anos Sim 1 vez Não 

S7 M 18 Solteiro Bran Irmãs. Território 
Campesino 

7 anos Sim 1 vez Não 

S8 M 17 Solteiro Bran Mãe Território 

Campesino 

5 anos Sim 1 vezes Não 

Fonte: Quadro construído pela autora a partir dos dados coletados através de questionários. 

 

Os dados de caracterização das/os Sujeitas/os da pesquisa do 3º Distrito possuem 

elementos que se assemelham com os das pessoas que constituem o 1º Distrito: todos os 

homens são solteiros e as mulheres casadas; apenas uma mulher desenvolve atividade 

remunerada; todos os homens têm trabalho remunerado. 

Estes dados já anunciam a influência da Sociedade Patriarcal que será discutida com 

uma maior profundidade no trato com as entrevistas, mas apontamos que, segundo Narvaz e 

Koller (2006), a lógica da Sociedade Patriarcal estabelece os papéis sociais que devem ser 

desenvolvidos por homens e mulheres e que com o casamento os homens têm poder sobre as 

suas esposas, determinando o que pode e não ser feito por estas. Neste sentido, um dos 

elementos que comprovou que esta lógica se consolida foi quando constatamos que apenas 

duas Sujeitas da pesquisa trabalhavam. Apesar disto, o desenvolvimento da atividade 

remunerada da primeira Sujeita é em casa e a segunda Sujeita sai do espaço doméstico para 

trabalhar, mas este espaço fica ao lado da sua casa. 

A prevalência de todos os Sujeitos trabalharem coaduna com a ideia de que o homem 

deve prover o sustento do lar e à mulher competem apenas as atividades domésticas. Com a 

lógica Moderna/Colonial a mulher consegue até o direito de trabalhar desde que as suas 

atividades/responsabilidades domésticas não deixem de ser realizadas. Por este motivo que o 

trabalho desenvolvido por S4 e S6 não foge a esta lógica. A realização do trabalho em casa ou 

perto de casa garante o cumprimento das atividades domésticas destinadas a elas. 

Outro elemento identificado pelos questionários que nos chamou a atenção foi o fato 

de que todas as mulheres são casadas ao passo que nenhum dos homens é. A força do 

casamento para as mulheres expressa outra influência do Patriarcado, onde as mulheres 

necessitam ter o seu corpo, a sua sexualidade, as suas decisões controladas por um homem em 
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uma relação monogâmica (NARVAZ; KOLLER, 2006). Este dado aponta que a afirmação da 

mulher se estabelece com o casamento e para o homem esta afirmação se dá por meio do 

trabalho. 

As/os sujeitas/os que constituem esta pesquisa, no 3º Distrito, possuem uma média de 

6,7 anos de estudos concluídos. Notamos que, com exceção de S7 que já tem os pais 

falecidos, em todos os casos, os pais, apesar de não terem muitos anos de estudo, são os 

maiores incentivadores para que as/os filhas/os retornem à escola. Em nenhum dos casos as 

Sujeitas pontuaram o estímulo por parte dos seus Companheiros para que voltassem a estudar. 

A influência familiar (dos pais) deixa de ser forte no momento em que as mulheres 

pesquisadas casam. Os pais tecem opiniões sobre as decisões que necessitam ser tomadas, 

mas a voz dos companheiros destas é que define o que podem ou não fazer. Com estas 

evidências em mãos, consideramos que a decisão de olhar para os dados da pesquisa com o 

enfoque da discussão sobre Patriarcado apontada por Narvaz e Koller (2006) e Aguiar (2000) 

foi uma escolha acertada, pois nos ajudará a compreendê-los com maior precisão. Desta 

forma, a sessão a seguir trará os elementos constituintes das entrevistas realizadas com as/os 

Sujeitas/os desta pesquisa. 

 

6.2 O trato das causas possibilitadoras da evasão da EJA no Território Campesino do 

Município de Caruaru-PE 

 

A evasão existente na Educação de Jovens e Adultos nos possibilitou refletir sobre as 

causas que fazem com que as/os estudantes abandonem os bancos escolares. A literatura 

utilizada para a fundamentação da evasão nos direcionou à compreensão de que estudantes da 

EJA deixam de ir para a escola por diversos motivos: falta de material didático, dificuldade de 

conciliar o horário escolar com o horário de trabalho, ausência de professores, estrutura do 

currículo escolar, infraestrutura da escola. Para fundamentar esta argumentação nos pautamos 

em Oliveira e Eiterer (2008), Pinto (2010), Souza (2000) e Freire (1987). 

Assim, nos baseamos no início da pesquisa na prerrogativa de que os elementos da 

escola podiam ser os causadores da evasão. Nesta prerrogativa não desconsideramos os 

aspectos socioeconômicos ligados a trabalho e dificuldade financeira e nem tampouco de 

elementos mais subjetivos como a baixa autoestima das/os sujeitas/os da EJA estabelecida a 

partir do processo de Colonialidade do Ser/Saber. Porém, considerávamos que a escola podia 

não atender às especificidades das pessoas adultas/campesinas e contribuir para a evasão 

destas. 
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De tal modo, baseados nestas causas apontadas pela literatura e pelo pressuposto 

adotado é que organizamos o roteiro de entrevista da pesquisa em quatro eixos: a) Causas 

Socioeconômicas e Culturais; b) Causas Didático-pedagógicas da Escola; c) Causas 

Didático-pedagógicas da Sala de Aula e d) Causas Relacionadas aos Saberes Campesinos. 

Estes eixos nos direcionaram para que conseguíssemos encontrar elementos que 

respondessem ao problema da pesquisa. 

Após a realização de todas as entrevistas, fizemos as transcrições destas e organizamos 

através da Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977; VALLA, 1990) as falas das/os sujeitas/os 

pesquisadas/os. Para tanto, realizamos a leitura flutuante de todos os dados para que 

pudéssemos estabelecer o caminho para a sua interpretação. Desta forma, o último eixo, 

Causas Relacionadas aos Saberes Campesinos, foi incorporado ao terceiro eixo: Causas 

Didático-pedagógicas da Sala de Aula, no formato de subcategoria. Esta incorporação 

aconteceu porque, os elementos que surgiram das questões deste terceiro eixo da entrevista 

não eram exaustivos o suficiente para que se transformassem em eixo de sentido
43

 na análise. 

Para a compreensão do caminho que utilizamos para a definição dos eixos de sentido e 

das categorias, bem como para entendermos como ocorreu a análise dos dados coletados nas 

entrevistas, consideramos relevante apresentar um esquema que nos direcionou sobre a 

estrutura desta análise, conforme veremos na Figura 03. 
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 Chamaremos aqui de eixos de sentidos os estruturantes maiores da análise que darão origem as categorias da 

pesquisa. 
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FIGURA 03 - Estrutura da Análise: Eixos de Sentidos e Categorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Figura construída a partir dos caminhos trilhados no processo de análise dos dados. 

SUBCATEGORIAS 
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Comunidade 

Trabalho 

 

Horário/ 
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Estrutura 
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Didático-

pedagógicas da 

Escola 

Tempo 

 

03- Causas Didático-

pedagógicas da Sala 

de Aula 

 

Conteúdos 
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Práticas 

Docentes 

 

Didáticos da 

escola 

Atividades 

Didáticas 
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Campesinos 

Relação com 

professores 

Relação com 
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Centrada na 
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do ensino 
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Tradicional 

Crítica 

 

Subtração do 
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Tempo que 
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Conforme apresentado na Figura 03, com a categorização dos dados encontramos três 

elementos. O primeiro deles consistiu nos eixos de sentido que comportaram categorias e 

subcategorias. Nem todas as categorias eleitas se desdobraram em subcategorias. Cada um 

dos elementos analisados teve uma cor distinta de modo que estas cores auxiliaram na 

localização dos extratos que compuseram o texto. 

Assim, a organização da análise destas entrevistas se divide em três eixos de sentido: 

a) Causas da evasão relacionadas aos aspectos socioeconômicos e culturais; b) Causas da 

evasão relacionadas aos aspectos didático-pedagógicos da escola; c) Causas da evasão 

relacionadas aos aspectos didático-pedagógicos da sala de aula. Para tanto, organizaremos 

esta análise a partir da ordem aqui apresentada. 

 

6.2.1 Eixo de Sentido 1: Causas da evasão relacionadas aos aspectos socioeconômicos e 

culturais 

 

O eixo de sentido: Causas da evasão relacionadas aos aspectos socioeconômicos e 

culturais procurou concentrar os elementos socioeconômicos da vida das/os sujeitas/os da 

EJA que, para Carmo (2011), são os elementos do trabalho, da vida financeira e da família. 

Concebemos aqui como elementos culturais as relações sociais estabelecidas com familiares e 

outras pessoas da comunidade: amigos, vizinhos etc., além dos elementos que permeiam o 

universo social das sujeitas e dos sujeitos da pesquisa. Baseamo-nos em Arroyo (2012) para 

estabelecer estas experiências culturais como experiências válidas que necessitam compor os 

constituintes desta análise. Este eixo de sentido organizou-se em categorias e subcategorias 

que direcionaram esta análise conforme exposto na Figura 04. 
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FIGURA 04 - Eixo de Sentido 1: Causas Socioeconômicas e Culturais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Esquema construído a partir dos dados coletados. 

 

Notamos a partir da Figura 04 que o Eixo de Sentido referente às Causas da evasão 

relacionadas aos aspectos socioeconômicos e culturais originou três categorias. A primeira 

delas refere-se aos trabalhos desenvolvidos pelas/os Sujeitas/os; a segunda refere-se aos 

elementos familiares e a terceira está associada à relação das/os Sujeitas/os de pesquisa com 

outras pessoas da comunidade, que não possuem parentesco com estas/es. 

A primeira categoria do Eixo de Sentido Causas da evasão relacionadas aos aspectos 

socioeconômicos e culturais: Trabalho, refere-se a todas as atividades remuneradas
44

 

desenvolvidas pelas/os Sujeitas/os da pesquisa. Notamos que o trabalho é um dos motivos que 

contribuiu para a evasão, pois nas falas destas/es está presente a influência do trabalho para a 

decisão de se evadir. Destacamos que das/os oito Sujeitas/os da pesquisa, somente S2, S3 e S5 

não trabalharam no ano de 2013. 

Ao tratarmos da categoria Trabalho, identificamos que o tempo (carga horária de 

trabalho) interfere na frequência escolar de duas formas: a) a subtração do tempo escolar 

                                                 
44

 Compreendemos que as atividades domésticas são um tipo de trabalho silenciado socialmente (NARVAZ; 

KOLLER, 2006), entretanto, trataremos apenas das atividades remuneradas porque buscamos compreender 

como a saída para o trabalho formalizado interfere na decisão de evasão. 
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(ocasionada pela ampla jornada do trabalho; b) o tempo que gera cansaço. Na primeira 

situação o tempo do trabalho interfere no tempo da escola, uma vez que a ampla jornada de 

trabalho impede a frequência escolar, fazendo com que as/os estudantes faltem ou cheguem 

com atraso na escola. Há uma subtração do tempo pedagógico/curricular (SANTIAGO, 

1990). Na segunda situação, o horário escolar é comprometido devido ao cansaço ocasionado 

pelas amplas jornadas de trabalho, as/os estudantes até vão para a escola, mas não conseguem 

acompanhar as aulas. 

Para compreendermos como se materializa o Tempo para a decisão de evasão das/dos 

Sujeitas/os, iniciaremos o tratamento desta subcategoria, trazendo o seu primeiro 

desdobramento: a subtração do tempo escolar. Desta maneira, convém evidenciar que para 

Santiago (1990, p. 49), 

 

o tempo curricular, ganhou importância, visto que é com ele e nele que a 

escola funciona. [...] É no seu funcionamento que a direção do projeto 

pedagógico e a resposta do trabalho dos educadores se fazem. Portanto, é 

com e no funcionamento interno que ela materializa a sua função social. 

 

 

Desta maneira, a garantia deste tempo possibilita também a garantia da função social 

da educação. Entendemos que a subtração do tempo curricular expressa a não adequação da 

escola e do trabalho às necessidades das/dos sujeitas/os da Educação de Jovens e Adultos. 

Conforme asseverado por Piconez (2002), a/o estudante trabalhador necessitaria da dispensa 

de pelo menos um dos seus tempos de trabalho para se dedicar aos estudos, visto que a 

jornada tripla impede a garantia desta apropriação de conhecimentos. 

Para tanto, identificamos na fala de S6 que o tempo dedicado no trabalho interferia no 

tempo dedicado à escola. Isto fica evidente quando aponta: 

Muitos terminam e muitos desistem por causa do trabalho, pra 

trabalhar... Porque eu não ia ter muito tempo pra estudar, sabe? 

Porque eu trabalho de dia se eu fosse estudar de noite não ia ter muito 

tempo de estudar, se fosse tempo de prova eu não ia ter muito tempo 

pra estudar. 

 

No caso de S6, apesar da jornada de trabalho não coincidir com o horário das aulas, 

ela atribui que as suas atividades diárias, inclusive o trabalho, não possibilitariam que 

dedicasse tempo aos estudos. Isto é evidenciado quando aponta que não teria como estudar 

para as avaliações. Ainda na direção da subtração do tempo escolar, S8 aponta este como um 

dos motivos que o levaram a se evadir, quando diz: “Não, eu não quis mais ir pra escola... 
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também, quando chegava em casa do trabalho, tomava um banho e comia já tinha passado da 

hora, não dava mais tempo”. 

Na situação apontada por S8 compreendemos que o tempo interfere de maneira 

diferente do que S6 evidenciou. Enquanto no primeiro caso nota-se o acúmulo de tarefas e a 

falta de tempo para a realização das atividades e estudos extraescolares, na situação de S8 a 

sua jornada de trabalho não possibilitava sequer a vivência do tempo escolar, ao passo em que 

uma parte da noite era tomada pelo trabalho. 

Ainda tratando da subtração do tempo escolar devido ao trabalho como uma causa da 

evasão, evidenciamos a fala de S5, que apesar de não trabalhar, aponta este como um dos 

motivos das/os estudantes se evadirem, quando destaca: “... é porque trabalha, não tem tempo 

suficiente, arruma filho, se casa, aí muitos não vai”. Desta forma, entendemos que mesmo 

aquelas pessoas que não estão inseridas em trabalhos formalizados, compreendem que há uma 

dificuldade em conciliar o tempo de trabalho com o tempo escolar. Além de S5, as/os 

outras/os Sujeitas/os que não trabalharam não fizeram nenhuma menção ao fator trabalho 

como ocasionador da evasão. 

Das/os Sujeitas/os que trabalharam no ano de 2013, apenas S4 não atribuiu ao trabalho 

a sua evasão. Isto fica evidente quando diz: “Sim. Trabalhava em casa mesmo. Assim, não foi 

nem tanto o trabalho, mas os filhos”. Nesta direção, para S4 o elemento filhos aparece como o 

causador da sua evasão. Este aspecto será tratado posteriormente. 

Com as falas das/os Sujeitas/os notamos que o trabalho interfere diretamente na 

decisão da evasão. Esta dispersão da escola está associada ao cansaço e sono produzido pela 

jornada de trabalho, além do tempo que os estudos tomariam da sua vida. Na realidade das 

Sujeitas/os, é mais lógico gastar tempo com o que dê um retorno imediato: o trabalho. Neste 

sentido, corroboramos com o pensamento de Moll (2004) que vem pontuar que as/os 

estudantes da EJA têm a sua vida marcada com o trabalho desde a infância e que não tiveram 

a oportunidade de produzir boas percepções do espaço escolar. Este espaço que deveria ser 

promotor de aprendizagens transforma-se em apenas mais uma atribuição para ser cumprida. 

Neste sentido, Leão (2011, p. 81) pontua que a EJA 

 

tem o desafio de oferecer uma educação de qualidade que responda às 

demandas de qualificação e escolarização dos jovens, ampliando as suas 

condições de integração no mercado de trabalho e nas diferentes dimensões 

da vida social, mas sem negar-lhes o reconhecimento de suas necessidades, 

experiências e anseios vinculados ao presente. 
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Ao percebermos o Trabalho como um dos elementos causadores da evasão, 

dialogamos com Leão (2011) no sentido de entender que a ausência desta educação de boa 

qualidade pode estar associada à evasão das/dos Sujeitas/os trabalhadores. Contudo, a 

discussão da área destaca a necessidade de um diálogo entre a necessidade do trabalho que 

estas/es possuem e a sua vida escolar. Em contrapartida, reconhecemos que o mundo do 

trabalho também não proporciona com a escola um diálogo que possibilite o rompimento 

desta lógica, pois os trabalhos remunerados ocupam sobremaneira o tempo das/dos estudantes 

e a carga horária excessiva também interfere na carga horária dos estudos. 

No caso desta pesquisa, percebemos através das falas que a escola não dialoga com as 

formas de trabalho das/dos Sujeitas/os, e esta distância entre as duas realidades ocasiona a 

ausência de significados do espaço escolar. Deste modo, o cansaço se efetiva com falta de 

conexões da escola com a vida social e a falta de tempo está aliada à compreensão de que o 

estudo é uma tarefa a mais, dissociada do seu contexto, da sua vida. 

Assim, no que se refere ao tempo que gera cansaço ocasionado pela jornada de 

trabalho, que entre as/os Sujeitas/os consistiu em um período de oito a dez horas por dia, dois 

Sujeitos referiram-se a este elemento como causa da sua evasão. Neste sentido, S7 ao ser 

questionado sobre o que mais dificultou a sua permanência na escola responde: “Eu desisti 

porque tive que ir trabalhar mesmo”. Então, redirecionamos a pergunta para saber em que o 

trabalho atrapalhava nos estudos e obtivemos como resposta: “Trabalhar o dia inteiro e 

estudar à noite não é cansativo não? O que torna difícil é ir pra lá ficar olhando a cara dos 

outros até dez horas, se sentindo cansado... não tenho mais paciência pra estudar...”. Notamos 

com a fala de S7 que o cansaço da jornada diária de trabalho contribuiu para a decisão de se 

evadir da escola. 

Além da fala de S7, evidenciamos o cansaço como uma das causas da evasão quando 

ouvimos S1 que pontuou: “É... às vezes a pessoa vai com um pouco de sono para a escola... É 

porque a pessoa tem que ir pra num tá faltando, aí a pessoa tá bem cansado do trabalho, aí fica 

mei ruim, né?”. 

As falas de S7 e de S1 nos remetem ao pensamento de Piconez (2002) quando pontua 

que a oferta do ensino nas escolas públicas se dá de maneira desigual em relação às/aos 

sujeitas/os que pertencem a uma camada social historicamente marginalizada. Enquanto às/os 

sujeitas/os que têm acesso à oferta de Ensino Regular poderão se inserir nas universidades e 

ocupar posições trabalhistas melhores, os que têm acesso à modalidade da EJA estarão 

submetidos a condições de trabalho mais difíceis, visto que não se garante a apropriação do 

saber socialmente elaborado, validado epistemicamente. Então a questão, antes de ser escolar, 
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é social e marcada pela Colonialidade do Saber e pela Racialização existente no espaço 

territorial do trabalho. 

Como não há conexão entre os conhecimentos tratados na escola com a experiência de 

trabalhos das/dos Sujeitas/os, não faz sentido a permanência neste espaço. O trabalho 

remunerado é uma realidade na vida de cinco (S1, S4, S6, S7 e S8) das/os oito Sujeitas/os 

entrevistadas/os. Porém, é mais consistente na vida dos homens entrevistados, visto que três 

deles desenvolveram atividade remunerada em 2013 e S3 que não trabalhava em 2013 

trabalha em 2014.  

Diante do dado exposto, compreendemos que o mundo do trabalho remunerado é uma 

arena de afirmação masculina, o que faz com que a causa trabalho seja mais evidenciada nos 

homens da pesquisa. Esta evidência traz à tona um duplo silenciamento. Por uma parte o 

silenciamento da atividade de produção doméstica no processo de valoração e valorização do 

trabalho, por outra parte a ausência significativa das mulheres campesinas nas arenas 

remuneradas do mundo do trabalho. Desta maneira, a presença do Patriarcado (NARVAZ; 

KOLLER, 2006) é presente não apenas nas relações familiares, como também no exercício do 

trabalho (remunerado e não remunerado). 

Reconhecemos que as longas jornadas de trabalho contribuem diretamente para o 

processo de evasão, entretanto, identificamos outras causas que possuem igual relevância para 

este processo, a exemplo da categoria Família, que será tratada a seguir. 

A segunda categoria do primeiro Eixo de Sentido – Família – foi dividida em três 

subcategorias: filhos, companheiro, outros familiares. Sentimos a necessidade desta divisão 

porque percebemos que apesar das/os sujeitas/os de pesquisa apontarem estas pessoas como 

familiares, a influência delas para a evasão não ocorreu em nenhum dos casos de maneira 

homogênea. Por este motivo, consideramos relevante tratá-las distintamente. Diante do 

esquema apresentado, trataremos as subcategorias da categoria Família a partir da ordem de 

significância
45

 em que os dados aparecem nas falas das/os Sujeitas/os. 

Conforme posto na seção anterior deste capítulo, todas as mulheres que contribuíram 

com a pesquisa são casadas e apenas uma delas, S6, não tem filhos. Desta forma, notamos que 

a subcategoria filhos foi um elemento que influenciou para a evasão das Sujeitas da pesquisa, 

visto que esta foi a principal causa atribuída ao afastamento dos estudos. Quando as Sujeitas 

foram questionadas sobre qual foi o principal motivo que fez com que elas se evadissem da 

escola, obtivemos a seguinte resposta de S2: “[...] é que eu tava grávida e tinha vergonha de ir 

                                                 
45

 Definimos aqui como ordem de significância os elementos que apareceram mais vezes nas falas das/os 

sujeitas/as da pesquisa. 
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no colégio. O outro foi que o menino nasceu, aí não tinha ninguém pra poder ficar com meu 

filho pra eu estudar”. 

A fala de S2 expressa que o filho foi a principal causa para a evasão, visto que após o 

nascimento da criança não havia quem ficasse com o filho para que pudesse frequentar as 

aulas. Além da situação vivenciada por S2, encontramos nas falas de S4 e S5 elementos que 

comprovam que a evasão estava principalmente atrelada aos cuidados com os filhos, quando 

apontam que: 

Porque sempre eu tive vontade de concluir meus estudos todos, né? Aí 

a pessoa passa a ser mãe, né? Vem menino, vem casa, vem trabalho, aí 

fica um pouco cansativo, né?... Bom, o motivo que mais me... assim 

que eu... tem o meu menino que é especial, né? E assim, eu viajava 

muito e inclusive tô até aguardando uma cirurgia que ele tá pra fazer... 

Rapaz... Acho que... A primeira, né? De todas, é os filhos. Por eu ter 

um bebê especial e são muito pequenos ainda... (S4) 

Principalmente por causa dele (refere-se ao filho), porque ele mama e 

é muito chato, não fica com ninguém. Aí, e muitas vezes porque já 

dificulta agora né, à noite... Porque à noite eu tenho que cuidar dele, aí 

no outro dia ele já acorda cedo e antes não né, não tinha o que fazer e 

podia passar bem mais tempo na escola. (S5). 

 

Assim, a existência dos filhos na vida das Sujeitas representa a sua dedicação 

prioritária aos cuidados destes. Neste contexto, os pais, na escala de distribuição de 

responsabilidades/papéis, não têm hegemonicamente como atribuição o cuidado com os 

filhos, visto que a mãe já desempenha esta função. Esta divisão de responsabilidades distancia 

a mãe de uma vida profissional/escolar. 

Neste sentido, retomamos o pensamento de Narvaz e Koller (2006, p. 52) que definem 

mais claramente os estereótipos constituídos acerca dos papéis que devem ser desenvolvidos 

pelos membros da família nuclear: pai, mãe e filhos. Para tanto, a função da mãe 

 

ainda remete ao cuidado dos filhos, enquanto o papel do pai, além de prover 

o sustento, envolve questões de disciplina e de autoridade. A 

responsabilidade pelas tarefas domésticas e pelo cuidado dos filhos é 

predominantemente feminina, trabalho (re) produtivo ocultado, 

negligenciado e desvalorizado pelo contexto social. Embora a participação 

dos homens nas famílias pobres seja precária, persiste o modelo do homem 

como provedor financeiro e de autoridade. O papel das mulheres no sustento 

econômico é invisibilizado e desqualificado, legitimando a crença de que o 

homem é o legítimo provedor da família. 
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Deste modo, a mulher, campesina, estudante da EJA é invisibilizada, silenciada e 

submetida à lógica da Colonialidade que subalterniza os povos campesinos, nos eixos do Ser 

e do Saber. Estes eixos reproduzem a ideia de que estudantes da EJA são inferiores/ 

analfabetos. Além da lógica da Colonialidade, estas mulheres ainda sofrem pela lógica do 

Patriarcado, que exerce o controle sobre as decisões das mulheres (AGUIAR, 2000). Deste 

modo, enquanto os homens do campo estudantes da EJA são duplamente inferiorizados e 

subalternizados, as mulheres passam por este processo de uma forma ainda mais intensa. 

O filho não tem sentido em si mesmo como causa da evasão, senão quando está 

acompanhado de determinadas atribuições Patriarcais que estabelecem o papel Colonizado 

de maternidade. Desta forma, o Patriarcado está presente na relação das Sujeitas campesinas 

em suas vivências conjugais. Quando o termo “filhos” aparece indistintamente na fala das 

Sujeitas se revela a face Moderna do Patriarcado; ela esconde, todavia, a Colonialidade não 

pronunciada na palavra machismo. 

O Patriarcado age de maneira perversa e desigual. Ao afirmamos isto, trazemos como 

exemplo a diferença de tratamento entre homens e mulheres estabelecida pela instituição 

escolar ao possibilitar às mulheres estudantes que cheguem atrasadas na escola porque 

necessitam cuidar dos filhos, conforme percebemos com a fala de S4: “porque muitas vezes a 

diretora e eles entendiam que a gente chegava mais tarde e ainda vinha em casa pra ajeitar as 

coisas, ajeitar filho pra poder ir pra escola, aí, não tinha horário não”. 

Além da influência do Patriarcado, a fala de S4 aponta a materialização da 

Interculturalidade Funcional (WALSH, 2008), visto que não há, neste exemplo, uma 

mudança profunda da estrutura escolar, a fim de que as estudantes-mães sejam atendidas. O 

que percebemos é que a adequação acontece subtraindo o tempo escolar/curricular da Sujeita. 

Esta subtração, que ocorre em âmbito pedagógico, está fundamentada em uma arbitrariedade 

que é sócio-historicamente produzida pelo Patriarcado de subtrair a autonomia das mulheres. 

A ausência de rigidez do cumprimento do horário escolar das mulheres demonstra uma 

tentativa da escola de atender às especificidades das Sujeitas. Apesar desta tentativa, 

compreendemos que esta diferença de tratamento entre mulheres e homens valida e legitima a 

lógica Patriarcal, onde as mulheres têm o seu tempo escolar subtraído e se constrói a 

concepção de que para as mulheres o acesso aos conhecimentos pode ser realizado em 

qualquer tempo. Além disso, se legitima o papel masculino como impassível de subtrair 

tempo para o cuidado doméstico com os filhos. 

Diante disto, ao questionarmos a S5 porque ela achava que as pessoas desistiam da 

escola, obtivemos a seguinte resposta: “é porque trabalha, não tem tempo suficiente, arruma 
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filho, se casa, aí muitos não vai”. Notamos novamente na fala de S5 a presença dos filhos 

como um dos empecilhos para que as jovens e adultas frequentem a escola. Compreendemos 

que não há uma reestruturação profunda da estrutura escolar, no sentido de assegurar que 

mulheres-mães tenham garantiam de acesso e permanência na escola. Reiteramos que este 

problema, antes de ser escolar, é profundamente social e assentado nas bases Patriarcais. 

Notamos a presença da Interculturalidade Funcional (WALSH, 2008) porque há o 

reconhecimento de que estas mulheres-mães necessitam de assistência, mas não há a 

constituição de políticas públicas que condicionem a estas mães a garantia de acesso e 

permanência à educação paralela à garantia de cuidado e proteção dos seus filhos, da mesma 

maneira em que não há políticas públicas que garantam a estas mulheres uma maior 

participação autônoma na sociedade. Desta maneira, entendemos que este problema ultrapassa 

os muros da escola, assim como a evasão o faz. 

Em continuidade com a discussão sobre o Patriarcado, os dados da pesquisa 

apontaram outra categoria que apareceu em segundo lugar na incidência das causas da evasão. 

Esta se caracteriza pela presença da subcategoria Companheiro e foi comum a todas as 

Sujeitas. Iniciamos apontando a fala de S6, única Sujeita que não tem filho e que trabalha em 

um espaço diferente do doméstico. Quando indagada sobre a sua evasão, ela responde: 

“Assim, porque agora eu trabalho, me casei, e assim, virei uma dona de casa. Deixei de ser 

solteira pra ser casada. Também tenho a minha casa, tenho o meu marido, fico muito 

ocupada”. 

Nesta fala de S6, percebemos que estudar é uma atividade desenvolvida por mulheres 

solteiras e que a mulher casada, naturalmente, não estuda. Ainda na entrevista com S6 

questionamos o que o seu esposo acharia se ela voltasse a estudar. Em resposta ela diz: 

“Normal. Aceitava”. Mas quando ela é questionada sobre o desejo de retornar aos bancos 

escolares a fala dela aponta que o seu casamento, as tarefas domésticas a impedem de 

prosseguir com os estudos, conforme constatamos: 

Assim, porque agora eu trabalho,me casei, e assim, virei uma dona de 

casa. Deixei de ser solteira pra ser casada... Aí eu tenho o meu 

trabalho, tenho a minha casa, mesmo se eu voltasse a estudar só no 

período da noite porque logo cedo eu trabalho. Também tenho a 

minha casa, tenho o meu marido, fico muito ocupada... Assim, o 

trabalho, o casamento, o fazer das atividades de dona de casa, tempo 

também que eu não tenho pra estudar, só isso. (S6) 

 

A evidência do casamento como uma das causas que conduzem as mulheres à evasão 

não se faz presente apenas na fala de S6. Além dela, podemos elucidar o exemplo de S2 que 
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ao ser questionada se houve alguma circunstância com o marido que contribuiu para a sua 

decisão de deixar a escola ela responde: “Não, ele sempre dizia que era pa estudar direitinho, 

não faltar aula nem gazear aula, ele sempre foi a favor de eu estudar”. A fala de S2 evidencia 

a tutela, resultante da lógica Patriarcal. Para que a Sujeita estudasse, era necessário que o seu 

companheiro a orientasse sobre o que era necessário ser feito. Desta forma, reconhecemos que 

a mulher é tutelada pela figura masculina, as suas ações, decisões necessitam ser autorizadas 

pelo companheiro para que sejam exercidas (AGUIAR, 2000). 

Em outro momento da entrevista, S2 é questionada sobre os cinco motivos que fizeram 

com que ela se evadisse. Em resposta ela diz: “Porque no tempo eu tinha casado, aí fui 

desistindo, não quis mais estudar...”. Percebemos com a fala da Sujeita uma cisão entre o 

estudo e casamento. Enquanto a mulher não estava casada o seu tempo era destinado aos 

estudos e com a ocorrência do matrimônio a dedicação anteriormente dada aos estudos passa 

a ser direcionada para o casamento. 

Notamos também a influência do casamento para a evasão na fala de S5 que pontua: 

“É... muitos desistem... às vezes porque se casam, os maridos não deixam, arrumam filhos...”. 

Neste sentido, a única Sujeita que não citou a influência direta do companheiro na decisão de 

evadir-se foi S4 ao pontuar: “O meu marido às vezes diz: ‘mais fia, muitas vezes tu vai se 

matricula e nunca termina?’ E eu digo: é, mai um dia eu termino”. Diante destes dados 

podemos destacar que todas as Sujeitas percebem o casamento como um empecilho para a 

permanência na escola. 

Mesmo quando as Sujeitas não possuem consciência de sua condição de submissão de 

gênero, de ser/sujeita tutelada, as suas falas expressam a influência do Patriarcado em suas 

decisões. Os homens nos relacionamentos das Sujeitas exercem o papel de tutores que 

decidem ou influenciam as suas escolhas. Estas mulheres são controladas e necessitam da 

autorização masculina para decidir se devem ou não estudar, assim como em todas as outras 

escolhas de sua vida. Para tanto, o casamento é uma causa de evasão presente na fala das 

Sujeitas. Seja pela presença dos filhos, seja pela atribuição de tarefas domésticas ou até 

mesmo pela não autorização direta ou indireta do companheiro. Estas questões que se 

vinculam ao relacionamento conjugal interferem diretamente na decisão de estudar. Isto não 

ocorre em relação aos homens. 

Observamos que os elementos familiares interferem com maior profundidade na 

permanência das mulheres na escola. Relacionamos este aspecto ao que pontuam Narvaz e 

Koller (2006, p. 50): 
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Uma vez conhecida a participação do homem na reprodução e, mais tarde, 

estabelecida a propriedade privada, as relações passaram a ser 

predominantemente monogâmicas, a fim de garantir herança aos filhos 

legítimos. O corpo e a sexualidade das mulheres passou a ser controlado, 

instituindo-se então a família monogâmica, a divisão sexual e social do 

trabalho entre homens e mulheres. Instaura-se, assim, o patriarcado, uma 

nova ordem social centrada na descendência patrilinear e no controle dos 

homens sobre as mulheres. 

 

 

Percebemos que a tutela masculina sobre o corpo e a sexualidade das mulheres não 

aparece apenas em relacionamentos conjugais. Nas relações entre masculino/feminino há 

sempre ações de controle do corpo da mulher. S5 traz em sua fala elementos bem importantes 

que auxiliam a nossa compreensão sobre a presença do Patriarcado nas relações (conjugais e 

não conjugais) das Sujeitas. Quando foi questionada sobre o que a fez estudar no ano de 2013, 

ela pontua que: “O incentivo, porque meus irmãos voltou a estudar, aí como era à noite e 

minha mãe não deixava, aí tinha os meus irmãos, aí foi que ela deixou voltar a estudar”. 

Compreendemos com a fala que S5 aponta que a garantia do direito aos estudos estava 

associada à escolha dos irmãos de estudar ou não; a tutela, neste caso, não ocorre com relação 

ao companheiro. Quem assume a tutela de S5 são os seus irmãos. Quando prosseguimos com 

a entrevista e questionamos por que ela só podia ir para a escola se os irmãos fossem, 

obtivemos a seguinte resposta: “Porque eu aprontava muito (risos). Namorava muito e ficava 

fora da sala de aula”.  

Concebemos assim que a segurança de que S5 realmente cumpriria com os seus 

objetivos escolares estava associada à presença dos irmãos. Apesar de haver a concessão de 

uma figura feminina (mãe) para que a Sujeita fosse para a escola, esta concessão só podia se 

materializar com a tutela “vigilância” do seu corpo e decisões, realizadas pelos seus irmãos. 

Este controle se expressa quando S5 aponta que gostava de namorar e que os seus irmãos a 

vigiavam para que não namorasse. 

Ressaltamos que nas duas subcategorias abordadas, Filhos/Companheiro, não 

apresentamos nenhum dado dos homens Sujeitos da pesquisa, visto que estes não possuíam no 

momento da pesquisa filhos ou esposa. Entretanto, podemos destacar que todos os homens da 

pesquisa desenvolviam atividades profissionais fora de casa e que tinham mulheres – não 

companheiras – irmãs, mães, tias, avós, para desenvolver para eles as atividades domésticas. 

Estas mulheres ficavam com esta função enquanto eles (Sujeitos da pesquisa) e os outros 

homens da casa (pais e irmãos) saíam para trabalhar. Esta evidência reafirma a lógica 

Patriarcal que vem sendo discutida nesta pesquisa que pode ser comprovada nas falas de S7 e 

de S8: 
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Preciso trabalhar pra me sustentar e sustentar as minhas irmãs, assim... 

depois da morte dos meus pais, eu tive que cuidar delas... porque elas 

não podem trabalhar, têm que ficar em casa... se eu não fosse, quem 

ia? (S7) 

Preciso trabalhar pra ajudar a minha mãe que fica em casa e cuida de 

mim só. (S8) 

 

Neste sentido, compreendemos que os Sujeitos cumprem com a lógica da Família 

Nuclear pontuada por Narvaz e Koller (2006, p. 52) que é “formada pelos pais e seus filhos 

dependentes. O papel da mãe ainda remete ao cuidado dos filhos, enquanto o papel do pai, 

além de prover o sustento, envolve questões de disciplina e de autoridade”. Notamos este 

exemplo de constituição familiar quando os Sujeitos retratam que necessitam do trabalho para 

o sustento e cuidado da família. Para tanto, mães e irmãs necessitam de proteção masculina, 

que, nesta situação, é representada pelo irmão e filho. 

A fim de compreendermos com mais profundidade sobre a Família para a decisão de 

se evadir da escola, é que trouxemos os resultados referentes à terceira subcategoria - Outros 

familiares. Buscamos com esta subcategoria entender se a relação com outras pessoas da 

família (diferentes de companheiro e filhos) contribuiu para a decisão de evasão das/os 

sujeitas/os. 

Neste sentido, traçamos perguntas com a seguinte direção: existiram situações 

familiares que contribuíram para a sua decisão de se evadir? A resposta de todos/as 

Sujeitas/es da pesquisa tomou a direção de que os familiares, pais, irmãos, eram os maiores 

incentivadores para que voltassem à escola. Desta forma, destacamos: 

Ahh, incentivava... (S1) 

Eles num disseram não, ela (referindo-se a mãe) sempre diz que é pra 

eu voltar pra estudar, voltar pro colégio, continuar no estudo. Minha 

mãe sempre queria que eu fosse po colégio e estudasse direitinho. (S2) 

Apoiava a minha ida... Não, a decisão foi minha mesmo. (S3) 

Normal, nunca chegaram assim a comentar nada... apoiavam, 

apoiavam. (S4) 

Dava apoio, incentivava... Num apoiava mais porque eu aprontava 

muito. (S5) 
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Eles me ensinavam a ir, assim, eles sempre queriam que eu fosse pra 

escola, aí... sempre os meus pais me educaram no caminho da escola. 

(S6) 

Achavam bom. Me apoiavam (S7) 

Mandava eu ir (referindo-se a mãe). (S8) 

 

As considerações das/dos Sujeitas/os evidenciam que os familiares incentivavam a sua 

frequência na escola. Apenas um Sujeito apresentou uma situação familiar que o prejudicou a 

continuar a frequentar a escola: foi S1. Ressaltamos que esta interferência não povoa o campo 

das relações entre familiares, problema de doença na família, mas, conforme explica: 

 

Teve uns tempo aí que meu avô tava doente, com um caroço nas costa 

e num guentava nem se abaixar pá panhar uma coisa no chão. Aí 

minha vó é deficiente, cadera de roda, aí tem que ficá alguém pá tirá 

ele e botar, né? Aí também atrapalha um pouco. Primeiro foi que meu 

avô adoeceu e eu não ia mesmo pra escola, que eu num vô deixar ele 

ficar pegando em peso sozinho. 

 
 

Desta forma, a influência da família para a decisão de evadir-se da escola não se 

caracterizou pela falta de incentivo ou porque a família não considera a educação formalizada 

importante, mas porque existiu a necessidade de cuidar de um familiar doente. Para tanto, os 

dados coletados não apontam os outros familiares (diferente do companheiro e filhos) como 

causadores da evasão. 

A última categoria deste eixo de sentido foi chamada por nós de: Amigos da 

Comunidade. Com esta pretendemos ver se a relação entre os pares que vivem na mesma 

comunidade contribuiu para a decisão das/os sujeitas/os se evadirem. Nesta categoria, sete 

das/os Sujeitas/os responderam que estes amigos incentivavam a frequentar a escola, 

reconheciam a importância dos estudos e não concordavam com a sua evasão. Para referendar 

este dado, traremos as falas: 

Eles incentiva, né? Agora o interesse é que é pouco. (S1) 

Sempre me aconselhavam voltar a estudar, que eles sabe... todo 

mundo passa de série, todo mundo adianta e você lá atrasado, sem 

voltar a estudar nem nada... é ruim. (S2) 

Normal... quem quiser ir vai quem não quiser vai pra casa. Não, num 

incentivava não. (S3) 
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Assim, muitos dá conselho, né? Os que realmente são amigos, 

realmente dá conselho: “não mulher, volta a estudar, tu ainda é nova, 

né? (S4) 

Não, eles sempre... incentivavam também pra mim ir pra escola, o 

caminho da escola. A ter uma educação, a vida melhor. (S6) 

Normalmente davam apoio, achavam bom. (S7) 

Lidavam bem. Apoiavam... Dizia: “bora pra escola?”... eu dizia: “vou 

não”.(S8) 

 

As falas das/os Sujeitas/os expressam que há um incentivo por parte dos pares com 

quem convivem na comunidade. Apenas S3 aponta que não havia incentivo por parte dos 

amigos e S5 que não faz nenhuma menção na entrevista com relação ao seu convívio com a 

comunidade. Percebemos através das falas dos pares da comunidade e da família que há uma 

crença na escola. Estas/es relacionam a educação ao acesso a uma vida melhor. Esta vida 

melhor se associa principalmente a trabalhos de melhor remuneração. Desta forma, a relação 

com estes pares não expressa uma causa para a evasão das/dos Sujeitas/os. 

Em síntese, na análise do Eixo de Sentido 1, conseguimos identificar e caracterizar as 

causas da evasão concernentes aos aspectos socioeconômicos e culturais. Percebemos como 

fatores mais relevantes do Eixo a categoria Trabalho - com a subcategoria tempo - e a 

categoria Família - em suas subcategorias filhos e companheiros. Notamos que os elementos 

deste eixo interferem com maior evidência na frequência das mulheres, uma vez que o 

Patriarcado é evidenciado com muita ênfase nas decisões de evasão das Sujeitas da pesquisa. 

Apesar de entendermos a importância dos fatores socioeconômicos e culturais para a 

compreensão das causas da evasão na escola, concebemos que a instituição escolar pode 

conter elementos que nos auxiliem na apreensão mais profunda sobre as causas da evasão. 

Desta forma, para obtermos um melhor entendimento sobre como a escola em sua estrutura 

física, didática e pedagógica contribui para a decisão das estudantes e dos estudantes se 

3evadirem é que estabelecemos o Eixo de Sentido 2 da pesquisa, que será tratado no tópico a 

seguir. 
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6.2.2 Eixo de Sentido 2: Causas da Evasão Relacionadas aos Aspectos Didático-

Pedagógicos da Escola 

 

Retomamos as discussões sobre as causas da evasão que expressam o segundo 

objetivo da pesquisa para elucidar a necessidade de atendimento das especificidades do 

público da EJA apontada pela Lei 9.394/96 (BRASIL, 1996). Ao mesmo tempo o Movimento 

Nacional “Por uma Educação do Campo” (FERNANDES; CERIOLI; CALDART, 2011) 

também destaca a necessidade de uma educação específica e diferenciada para os povos do 

campo. A fim de compreendermos se a ausência do atendimento destas especificidades por 

parte da escola poderia ser uma das causas da evasão, é que organizamos o segundo Eixo de 

Sentido, que está representado na Figura 05: 

 

FIGURA 05 - Eixo de Sentido 2: Causas Didático-pedagógicas da Escola 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Esquema construído a partir dos dados coletados. 

 

Para situarmos as discussões sobre este Eixo de Sentido, faz-se necessário definirmos 

a nossa compreensão sobre escola. Para tanto, utilizamos o pensamento de Soares, Giovanetti 

e Gomes (2011, p. 13) que pontuam que a escola deve ser pensada 

 

como um espaço sociocultural, de construção, produção e socialização de 

conhecimentos, vivências. Ela é vista, também, como espaço/tempo de 

formação de sujeitos sociais concretos e, sobretudo, como conquista de 

grupos sociais e étnicos-raciais com histórico de luta, exclusão e 

discriminação. 

 

 

Tomamos esta definição de escola por considerarmos os sujeitos e as sujeitas da EJA 

como constituintes destes grupos sociais que foram excluídos e silenciados historicamente. 

Nesta direção é que consideramos que a estrutura física da escola pode ser concebida como 

uma especificidade desta modalidade de ensino, visto que as/os estudantes que compõem a 
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EJA frequentam espaços pensados para o atendimento a crianças do ensino regular 

(ARROYO, 2011). 

O segundo Eixo de Sentido: Causas Didático-pedagógicas da Escola foi dividido em 

duas categorias: Estrutura e Horário/Calendário. Buscamos através da primeira categoria 

do Eixo – Estrutura – compreender como a estrutura escolar interferiu na decisão da evasão 

das/os sujeitas/os da pesquisa. 

Para tanto, constatamos através das falas das/os Sujeitas/os da pesquisa que existiram 

elementos estruturais que, de acordo com o ponto de vista destes, podiam ser melhorados. 

Neste contexto, seis dos entrevistados não sinalizaram problemas estruturais da escola como 

causadores da evasão: 

 

Não, a estrutura era boa, tinha tudo, os professor era gente boa... 

Devia ser maior, melhor estruturado, com ventiladores, que num tinha, 

era um calor... só num sei se botaro mais agora. Que antigamente 

quando eu estudava não tinha ventilador, era um calor... só 

isso.Questão de ventilador, a sala que era pequena, só isso... Não, 

tinha não. Nesse tempo tinha livro e banca direitinho. (S2) 

 

Bom, as bancas, esse ano, não foi do comecinho do ano, né? Mas as 

bancas, graças a Deus estão novas. Agora a estrutura do prédio, não é 

tão adequada. São muitas coisas que precisam, não é? E não é... assim 

eu não vejo bem adequado não, falta muitas coisas, muitas coisas 

precisa. Não, não, não (negando a influência destes aspectos para a 

sua evasão). (S4) 

 

Não. Era tudo bem organizado, bem arrumado. O estado (refere-se a 

conservação) tava bom, não sei agora né? Depois de tanto tempo... 

(S5) 

 

Eu desisti por querer sabe, não foi por conta da escola, ou da estrutura 

da escola. (S6) 

 

Não contribuiu. Ótima. (S7) 

 

Achava bom, eu é que não gosto mesmo de estudar. Faltou água, tinha 

vez... tinha dia que faltava merenda... eu bebia água da pia... só isso. 

(S8) 
 

 

As falas das/os Sujeitas/os são elucidativas no sentido de dizer que existem elementos 

na estrutura da escola que podem ser melhorados, mas que o que é oferecido é o que 

necessitam. Enfatizam que estas fragilidades da escola não foram propiciadoras da sua 

evasão. Com estas falas, podemos perceber também que as/os Sujeitas/os não se sentem 
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Sujeitas/os de Direito (ARROYO, 2012), o que aponta a presença da Colonialidade e dos 

eixos que a estruturam. 

Além disto, notamos que a garantia do acesso à escola para jovens e adultas/os que 

não tiveram este acesso no período regular
46

 não garante a qualidade do ambiente de ensino. 

Uma das evidências disso está presente na fala de S3, único Sujeito que aponta a falta de 

estrutura como motivo para a sua evasão. Para ele, a escola poderia ofertar às/aos sujeitas/os 

que nela estudam uma melhor estrutura, como relata: “Né escola não, é resto. O muro tá 

caindo, o PVC quando venta balança. Os ventilador nenhum funciona. Computador tem mas 

não deixa a pessoa mexer neles. E armário tem mais é tudo dos professor aluno não tem não”. 

A primeira frase da fala de S3 evidencia a concepção que possui da escola. Este concebe a 

escola que atende a sua comunidade como uma sobra, um lugar onde não há nenhum tipo de 

privilégio, benefício. 

As nossas interpretações sobre a fala de S3 não se embasam apenas neste extrato, mas 

no fato de que S3 diz que só volta a estudar se for para o Território Urbano: 

 

Sei não, aqui que eu não tenho vontade de estudar mais... Pra mim eu 

não vejo mais futuro aqui, pra mim, né? Não sei pros outros... Olhe, 

veja, se, logo no começo do ano aqui nem todos os professores 

querem vir ensinar, que acha que é perigoso subir pra cá. E é assim... 

quando vem um professor é no mei do ano já, no mês do São João, só 

isso. Nada... só diz que é melhor do que aqui... saíram daqui e num 

querem mais voltar (referindo-se aos amigos que foram estudar no 

Território Urbano). Lá (Território Urbano) tem melhor professor, o 

ensino é melhor... Posso não, sei não explicar. Eles que me dizem. 

Nada... Agora que aí eu não estudo mais não. A escola é arriscado cair 

por cima do cara... 
 

 

A fala de S3 é incisiva em pontuar que a escola no Território Campesino não funciona 

como deveria. Mesmo nunca tendo residido ou estudado no Território Urbano, S3 concebe 

este como referência, como lugar de produção de conhecimento válido. Concebemos, 

portanto, que as impressões que S3 construiu sobre a escola relacionam-se com a 

Colonialidade do Poder/Ser/Saber (QUIJANO, 2005; MIGNOLO, 2007), onde a lógica 

urbana é constituída como a referência em detrimento da lógica campesina. 

Além disto, a fala de S3 expressa à ideia do campo como lugar de atraso, construída 

no Paradigma Rural Hegemônico (ARROYO; CALDART; MOLINA, 2011) quando aponta 
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Luta que começa a ser estabelecida no Brasil desde a década de 1930 com o Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova. 
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que os professores não querem ir para a escola da sua comunidade devido ao perigo do 

deslocamento ou quando pontua que os professores que trabalham no Território Urbano são 

melhores do que os que vão trabalhar no Território Campesino. S3 reconhece que a escola da 

sua comunidade não atende às suas necessidades e que este espaço deveria ofertar uma 

melhor estrutura. 

Notamos que S3 identifica que a escola da sua comunidade pode ter mais melhorias e 

reconhece a existência de outros espaços educativos que possuem mais benefícios – os que se 

localizam no Território Urbano. Em contrapartida, a fala de S1 expressa a não compreensão 

destes direitos, quando diz: “Não... sei não dizer não assim não... o governo manda, eu acho 

que ele manda o que o cara precisa, né”. 

Diante do exposto por S1, nos balizamos na discussão sobre Colonialidade do Ser 

(QUIJANO, 2005), que institui um modelo de ser e invalida as formas que se diferem deste 

modelo. Conforme a lógica do Paradigma Rural Hegemônico (ARROYO; CALDART; 

MOLINA, 2011), o campo é visto como o lugar de atraso e a escola não necessita reconhecer 

e dialogar com as diferenças advindas deste espaço. Desta forma, qualquer escola atenderia às 

necessidades das/os sujeitos concebidas/os como atrasadas/os, ingênuas/os. 

Fazemos esta conexão da fala de S1 com este Paradigma, porque compreendemos que 

o Sujeito entende que o que tem é o que é suficiente. Não é preciso mais nada, porque o 

Estado, que ele chama de governo, sabe e atende a todas as suas necessidades. Este “governo” 

pontuado por S1 já disponibiliza o que é melhor para a sua realidade. 

Para tanto, S3 reconhece que na sua comunidade poderia haver uma escola melhor, 

embora a sua clareza do que é melhor ainda se pauta no modelo urbano de escola. Baseamo-

nos em Arroyo (2011, p. 23) quando define que a EJA somente será reconfigurada 

 

se o direito a educação ultrapassar a oferta de uma segunda oportunidade de 

escolarização, ou na medida em que esses milhões de jovens-adultos forem 

vistos para além dessas carências. Um novo olhar deverá ser construído, que 

os reconheça como jovens e adultos em tempos e percursos de jovens e 

adultos. Percursos sociais onde se revelam os limites e possibilidades de ser 

reconhecidos como sujeitos dos direitos humanos. 

 

 

Nesta direção, concebemos que a estrutura escolar apontada pelas/os Sujeitas/os da 

pesquisa ainda expressa a característica assistencialista, de segunda oportunidade. O espaço 

não atende às demandas destas/es jovens e adultas/os e a ideia da oferta como garantia de 

educação ainda se nutre. Na concepção das/dos Sujeitas/os da pesquisa, o que é ofertado é 
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suficiente para que haja o ensino. Não entendem a má estrutura como ocasionadoras da sua 

evasão. 

Ainda com vistas a compreender se o não atendimento às especificidades das/os 

sujeitas/os contribuía para a evasão, definimos a segunda categoria deste Eixo de Sentido: 

Horário e Calendário Escolar. Imaginávamos que esta categoria apontaria elementos 

presentes no horário e calendário das escolas que não atendiam às necessidades das/os 

sujeitas/os, fazendo com que se evadissem. 

Ocorre, entretanto, que nenhum das/os sujeitas/os apontaram estes elementos como 

causadores da sua evasão. Apenas três Sujeitas/os fizeram menção ao horário em sua fala. O 

calendário não apareceu como evidência em nenhuma das respostas. As/os Sujeitas/os que se 

referiram ao horário definiram-no como ideais para a sua rotina diária, conforme elucidado 

nas falas das/os Sujeitas/os 

 

Eu achava adequado, dava pra eu me adaptar. (S2) 

 

Não, porque começava seis e meia, sete horas, e nove e meia, nove e 

quarenta a gente já tava voltando pra casa... o tempo era pouco... (S5) 

 

Não, o horário era bom. (S3) 

 

 

Apesar das/dos Sujeitas/os não fazerem menção aos elementos estruturais da escola 

como propiciadores da evasão, entendemos que estes elementos, mesmo sem a compreensão 

dos estudantes, interferem na frequência deles na escola. Notamos que a Colonialidade em 

seus eixos, Poder, Saber e Ser (QUIJANO, 2005), reafirma a concepção do Paradigma Rural 

Hegemônico, atribuindo ao Território Campesino a ideia de atraso. 

Ao analisarmos este Eixo de Sentido, concluímos que as causas didático-pedagógicas 

da escola, na concepção das/dos Sujeitas/os da pesquisa, não são diretamente as principais 

responsáveis pela sua evasão. A escola para estas/es sujeitas/os possui fragilidades, no 

entanto, estas não contribuíram conscientemente para a decisão de abandonar os bancos 

escolares. Deste modo, as análises pautadas sobre este eixo não apontam muitas evidências 

que possibilitem respostas ao problema de pesquisa. Para tentar evidenciar outros possíveis 

motivos da evasão é que traremos no próximo tópico o último Eixo de Sentido da pesquisa. 
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6.2.3 Eixo de Sentido 3: Causas da evasão relacionadas aos aspectos didático-

pedagógicos da sala de aula 

 

O terceiro Eixo de Sentido extraído das falas das/os Sujeitas/os elucida os elementos 

didático-pedagógicos da sala de aula que contribuíram para a decisão da evasão. Neste 

sentido, organizamos as categorias deste Eixo conforme exposto na Figura 06: 

 

FIGURA 06 - Eixo de Sentido 3: Causas Didático-pedagógicas da Sala de Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Esquema construído a partir dos dados coletados 

 

Com base no padrão da análise, organizamos as categorias deste eixo conforme a 

importância, ou seja, de acordo com a frequência em que cada elemento foi anunciado nas 

falas das/os Sujeitas/os. Para tanto, percebemos que ao questionar as/os estudantes sobre o 

que dos aspectos didático-pedagógicos da sala de aula poderia ter contribuído para a decisão 
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da evasão, evidenciamos que seis das/os oito Sujeitas/os de pesquisa apontam os conteúdos 

como elementos que contribuem para o desinteresse em frequentar as aulas. Como estes 

conteúdos foram situados de três formas, criamos para a categoria Conteúdos três 

subcategorias: Conteúdos Didáticos da Escola; Atividades Didáticas; Saberes Campesinos. 

Neste sentido, as subcategorias Conteúdos Didáticos da Escola e Atividades Didáticas 

referem-se aos conteúdos que compõem o currículo prescrito e vivido (LOPES; MACEDO, 

2011). Já a subcategoria Saberes Campesinos trata dos conteúdos que poderiam compor o 

currículo prescrito e vivido, mas que se relacionam com as experiências constituídas nos 

espaço campesino, experiências para o atendimento das especificidades deste Território 

(ARROYO; CALDART; MOLINA, 2011). Assim, as três subcategorias assinalaram 

elementos causadores de evasão. 

Começaremos a apontar os dados que foram evidenciados na primeira delas: 

Conteúdos Didáticos da Escola. Nesta, as/os Sujeitas/os apontam a dificuldade de 

compreensão das disciplinas como um impedimento para a permanência no ambiente escolar. 

Dentre as disciplinas que os estudantes expressaram dificuldade, a Matemática foi a mais 

evidenciada, conforme pontuado: 

Algumas coisa eu sei sabe, agora... esse negócio de conta, não sei não 

(S1). 

Eram bons os conteúdos, a gente escrevia, tinha os textos tudinho. 

Teve um trabalho que eu fiz também lá no colégio, era bom estudar... 

Era mais a Matemática. Português, História, tudinho me dava bem, 

agora, Matemática... Bom eu estudei mais por conta das matéria que 

eu tinha mais dificuldade, Matemática. (S2) 

Eu tinha mais dificuldade em Matemática... Pra resolver as situações, 

sabe? As situações da matéria. Tinha algumas coisa que eu sabia, mas 

algumas coisa sabe? Com relação as conta... Porque eu sentia que ali 

não ia dar pra mim terminar. Mesmo eu passando em todas as 

matérias eu ia ficar numa que era Matemática. Tinha que passar em 

todas pra poder passar de ano, mas Matemática eu sempre tive 

dificuldade. (S6) 

A dificuldade em Matemática demonstrada pelas/os Sujeitas/os da pesquisa sinaliza a 

hierarquia de saber instituída a partir da Colonialidade do Saber, onde uns saberes são 

validados e ocupam lugar de prestígio frente a outros conhecimentos que ocupam a posição de 

desprestígio. Se falarmos do currículo escolar, na perspectiva acadêmica (LOPES; 

MACEDO, 2011, p. 72), “os padrões estabelecidos para as chamadas ciências naturais são 

determinantes para a definição das regras e métodos de validação dos demais saberes”. Neste 
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sentido, compreendemos que a abordagem que se faz da Matemática impossibilita a relação 

dos conhecimentos concernentes a esta disciplina com as experiências matemáticas que as/os 

estudantes produzem na vida prática. 

Assim, a partir da Colonialidade do Saber (QUIJANO, 2005), se constrói a ideia de 

que nem todas as pessoas conseguirão dominar e dialogar com este saber que é validado 

epistemicamente. Desta forma, sujeitas e sujeitos campesinos que ocupam o lócus de 

enunciação que é invisibilizado e silenciado historicamente não poderão obter o domínio do 

conhecimento considerado válido. No máximo estas pessoas se aproximarão deste 

conhecimento. Esta lógica da Colonialidade do Saber aliada à Colonialidade do Ser 

(QUIJANO, 2005; MIGNOLO, 2007) define a Matemática como uma área do conhecimento 

de difícil domínio. 

Esta validação epistêmica da Matemática e a materialização da Colonialidade do 

Saber e da Colonialidade do Ser (QUIJANO, 2005) podem ser observadas quando 

questionamos a S1 sobre o porquê desta dificuldade e obtivemos como resposta: “É que eu 

sou cabeça dura demais pra aprender... Num entendo fácil, tá entendendo?” (S1). 

Desta maneira a fala de S1 é reveladora porque aponta que a responsabilidade sobre a 

não aprendizagem é dele, que não têm competência para aprender um conhecimento tão 

elaborado. Para compreendermos mais claramente como o não saber se materializa, 

retomamos ao histórico da/o adulta/o não escolarizada/o que foi concebida/o historicamente 

como incapaz (PAIVA, 1973). Associada ao estereótipo de incapaz direcionado às/aos 

sujeitas/os adultas/os, ainda temos o espaço geográfico relacionado ao atraso e à ingenuidade 

construída a partir do Paradigma Rural Hegemônico da Educação do Campo. 

Neste caminho, compreendemos que as dificuldades encontradas na Matemática foram 

causadoras da evasão e que além de contribuir para que as/os sujeitas/os deixem de frequentar 

os bancos escolares estas dificuldades reforçam os estereótipos aqui apontados. Ao ser 

questionada sobre os cinco motivos que fizeram com que deixasse de ir para a escola, S6 

assinala: “Cinco coisas? O primeiro foi mais por causa da matéria, Matemática. O segundo, 

não tenho... só tenho esse motivo de desistir da escola... a dificuldade”. Desta maneira, sendo 

a matemática um domínio disciplinar de excelência e regulado pela concepção moderna 

eurourbanocêntrica de conhecimento, dialoga pouco com as experiências sociais dos povos do 

campo e com suas formas de pensar matematicamente. 

Apesar de encontrarmos na dificuldade em Matemática um dos elementos causadores 

da evasão, existiram outras/os Sujeitas/os que não sinalizam esta disciplina como a de maior 

dificuldade e que apontam como maiores problemas, conforme asseverado por S4: “Eu 
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sempre tive muita dificuldade... nem tanto com Matemática, em Matemática ainda... mas as 

outras... e principalmente História, uma das que eu mais sentia...”. 

Notamos que S4 ainda aponta a Matemática como uma das dificuldades existentes nos 

conteúdos vivenciados em sala de aula, entretanto, a História foi mais problemática para a 

Sujeita. Diferente das/os Sujeitas/os citadas/os, S7 enfatiza que: “Só consegui mesmo em 

Português e Matemática que eu conseguia responder as coisa. Nas outras matérias eu não era 

muito bom não”. Percebemos na fala de S7 que o seu aproveitamento se direcionava a 

disciplinas que os outros elencavam como de dificuldade. 

Além de S7, S8 não aponta Português ou Matemática como disciplinas de dificuldade. 

As dificuldades para ele apareceram apenas: “Eu não ficava dentro da sala não... Porque eu 

não gosto mesmo, preguiça de estudar... É... Inglês”. O Sujeito 8 inicialmente sinalizou que 

não podia falar em dificuldade porque não ficava nas aulas, entretanto quando pedimos para 

apontar alguma experiência de que considerava como de dificuldade ele aponta a disciplina 

Inglês. Um elemento da fala de S8 que nos chama a atenção é o fato de justificar a ausência 

da sala de aula pela sua “preguiça de estudar”. Novamente outro Sujeito se responsabiliza 

pelo fracasso escolar, atribuindo o não interesse pelas aulas à sua falta de esforço. 

As falas de S1, que aponta a sua “incapacidade” de aprender, e de S8, que se considera 

“preguiçoso para estudar”, expressam a materialização da Colonialidade do Ser (QUIJANO, 

2005; MIGNOLO, 2007) visto que a condição de não ser já foi incorporada por estes. O 

processo de silenciamento e invisibilidade, expresso nas falas dos dois Sujeitos, nos faz 

refletir sobre como este eixo da Colonialidade é cruel, pois os destitui da condição de 

humanos visíveis. No contexto em que se inserem os dois Sujeitos, para ser era necessário o 

domínio do conhecimento válido: o escolar, que não ocorre pela própria responsabilidade 

das/os sujeitas/os. 

Em consonância com os conteúdos escolares, surgiu à subcategoria: Atividades 

Didáticas. Para dar conta desta, nos embasamos em Lopes e Macedo (2011) que analisam três 

posições sobre as disciplinas escolares
47

 para justificar que as atividades didáticas constituem 

a organização escolar, conforme expressam: 

 

É possível organizar atividades de ensino individualizado do aluno, trabalhos 

em grupo para pesquisa de determinados temas sob a orientação docente, 

atividades práticas em laboratório ou instituição fora da escola, como 

museus e parques, aulas expositivas dirigidas a alunos de diferentes faixas 

etárias e níveis de formação, dentre tantas outras. Muitas dessas atividades, 

                                                 
47

 Currículo centrado nas disciplinas escolares, currículo centrado na estrutura das disciplinas acadêmicas e os 

enfoques históricos sobre as disciplinas escolares. 
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em maior ou menor medida, fazem parte do currículo escolar ao longo dos 

tempos (LOPES; MACEDO, 2011, p. 107). 

 

 

Para tanto, a subcategoria das atividades surgiu por entendermos que as Atividades 

Didáticas relacionam-se diretamente com o currículo e consequentemente com os conteúdos. 

Deste modo, buscamos perceber se estas atividades contribuíram para a decisão de evasão 

das/os estudantes. Neste sentido, notamos diante da fala de S6, que a concepção de currículo 

escolar centra-se nas disciplinas. Isto se evidencia ao perguntarmos como se dava o trabalho 

de atividades em sala de aula, como pontua: 

 

Trabalhavam. Era livro didático que tinha muitos... adições, essas 

coisas, sabe? Na Matemática... Tinha de Inglês, de Ciências, 

Português, História, Geografia... Sempre tinha os dia marcado pros 

professor trabalhar. A gente lia os livros, fazia... copiava algumas 

questões, respondia também no livro, tinha umas página que era pra 

responder, a gente respondia também. 

 
 

Assim, diante do direcionamento que a organização curricular se dava por disciplinas 

nas duas escolas, notamos na fala de todas/os Sujeitas/os a frequência do uso do caderno e 

livro para a realização das atividades conforme expresso: “Normal, com atividades normais. 

O que ele fazia? Mandava abrir o caderno, o livro, na página que era pra estudar, e passava o 

exercício” (S7). Ainda sobre a forma em que as atividades eram desenvolvidas, destacamos 

também a fala de S1: 

 

Não, parece que era só um livro só... Esse livro que eu ganhei parece 

que ele tinha as matéria nele toda, se eu não me engano... Aí eles 

saiam ensinando lá, mas também não ensinava com eles direto não, 

assim. Tem que ter outro lá mai... Ahhh... mandava fazer trabalho. 

Trabalho... recortar alguma coisa, tipo de trabalho, ou então, tarefa no 

quadro, quando não era no livro era no quadro. 

 

Além da centralidade nas disciplinas, percebemos também através dos relatos que o 

desenvolvimento das atividades didáticas acontecia de maneira uniforme. O uso do caderno e 

do livro representou a centralidade das atividades. Por percebermos diante de cada entrevista 

a referência ao uso destes recursos no desenvolvimento das aulas, sentimos a necessidade de 

questionar se no momento em que estavam na escola existiu alguma atividade que foi 

representativa para as/os Sujeitas/os. Neste sentido, S2 pontuou que: “Foi uma vez que teve 
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um do São João, a gente fez a uma maca (referindo-se à maquete) de isopor com três colega, 

falando sobre Caruaru, o São João de Caruaru. 

No relato de S2, existiram duas coisas que nos chamaram a atenção: a primeira delas 

foi o fato de que o trabalho desenvolvido foi em uma atividade de Artes, que não ocupa a 

posição de excelência do currículo, é uma disciplina com carga horária pequena se comparada 

a Português e Matemática; a segunda é que o trabalho reproduziu uma comemoração junina 

desenvolvida na sede do Município, desconsiderando os festejos juninos vivenciados na 

comunidade. Notamos com a fala de S2 a predominância do modelo urbano sobre o rural, em 

que a comemoração junina do espaço urbano expressa um modelo a ser seguido. 

Percebemos com o relato de S2 a ausência de Pedagogias Outras (ARROYO, 2012) 

no espaço educativo. Fazemos esta afirmação por percebermos a validação epistêmica e 

cultural, baseada em um modelo hegemônico de cultura e de conhecimento – o modelo 

urbano. Desta forma, o relato da Sujeita deixa em evidência que o festejo urbano é o padrão 

que influencia diretamente as manifestações culturais das comunidades campesinas. As 

expressões existentes nos Territórios Campesinos são invisibilizadas e silenciadas pela lógica 

Urbana/Moderna. 

Com as falas das/os sujeitas/os sobre as suas experiências nas vivências das atividades 

didáticas, percebemos que das/dos oito Sujeitas/os entrevistadas/os, apenas uma/um 

delas/deles (S2) faz referência a uma atividade que considerou prazerosa. Todas/os as/os 

outras/os não apontaram nenhum relato que consideraram exitoso. Compreendemos assim que 

as atividades didáticas desenvolvidas nas turmas das/os sujeitas/os da pesquisa apontam a 

ausência de recursos e trabalhos didáticos que motivem as/os alunas/os para a frequência na 

escola. As atividades são apontadas como monótonas e rotineiras. É como se o ensino só 

pudesse ser constituído com a transcrição de exercícios didáticos do quadro para o caderno ou 

do livro para o caderno. 

As formas de atividades didáticas mencionadas pelas/os Sujeitas/os elucidam o 

distanciamento das especificidades do público da Educação de Jovens e Adultos em escolas 

do Território Campesino. Neste sentido, coadunamos com Arroyo (2012) que aponta a 

necessidade da compreensão das especificidades históricas para a compreensão de quem são 

os “Outros Sujeitos” e que pedagogias silenciaram, invisibilizaram e inferiorizaram estes, 

como também que pedagogias foram silenciadas. Para tanto, no contexto da pesquisa 

consideramos as/os Sujeitas/os da pesquisa como as/os “Outras/os Sujeitas/os” apontados pelo 

autor. As referências que estas/es fazem às atividades não apontam nenhuma conexão entre os 

saberes campesinos e a vida adulta. 
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Ressaltamos que a pouca ênfase dada às experiências de atividades didáticas exitosas 

revela também o silenciamento destas especificidades e diferenças na constituição do trabalho 

didático. Para compreendermos como se dava o atendimento das especificidades dos povos 

campesinos e da EJA nas vivências escolares das pessoas entrevistadas é que consideramos 

relevante inserir questionamentos no roteiro de entrevista que nos possibilitassem a 

compreensão de como os saberes campesinos povoavam o espaço de sala de aula. Os 

questionamentos do roteiro de entrevista que tentaram entender como os saberes da 

comunidade se materializavam no espaço da sala de aula originaram a subcategoria, Saberes 

Campesinos, pertencente à categoria Conteúdos. 

A subcategoria dos Saberes Campesinos abordou quais os saberes das comunidades 

que estavam presentes na escola e como a presença ou ausência destes saberes pôde contribuir 

para a evasão das/os Sujeitas/os. Dessa maneira, constatamos com as falas das/os Sujeitas/os 

da pesquisa que há uma ausência destes conhecimentos específicos. Das/os oito 

entrevistadas/os, três delas/es, da E2, não se recordaram de nenhuma vivência escolar, o que 

evidencia o silenciamento destes saberes neste espaço. Observamos que as/os quatro 

Sujeitas/os que conseguiram contar experiências que se aproximavam dos saberes campesinos 

fizeram referência a atividades que lidavam com plantação, conforme o exposto: 

Da terra, né? Sim, já estudei sim sobre esse negócio aí, de num fazer 

queimada nas terra, essas coisas. (S1) 

Muito não. Só era mais de vez em quando que tinha um passeio pra 

gente ir lá pra cima pra reserva. Aí eles levavam a gente, a gente 

plantava lá umas mudas de plantas, só isso que eu me lembro. (S2) 

Era o professor de Geografia que fazia e o professor de História. Eles 

ia pá reserva pá fazer essas coisas da terra né? Só essas atividades 

mesmo que eles fazia aí. (S3) 

As plantações as vezes que o povo plantava por aqui, sempre a gente 

levava pra escola. Fazia as plantações de verdura, essas coisa. Dentro 

da escola, na horta. Assim, as vezes nós não teve professores... a gente 

saía com eles pro lado de fora e assim, pros cantos onde tinha 

plantações, outras coisas, a gente vinha pra escola e fazia trabalhos. 

(S6). 

 

Neste sentido, as falas revelam que a conexão da vivência campesina com as 

experiências escolares se materializava apenas no trato com a terra e no exercício de 

plantação. É como se os conhecimentos dos povos do campo estivessem reduzidos ao cultivo 
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da terra. Esta redução dos Saberes Campesinos é denominada por Lemos (2013) como 

Saberes dos Povos Campesinos Reconhecíveis. Para tanto, Lemos (2013, p. 151) aponta que 

estes são 

 

saberes relacionados à agricultura, onde novamente a referência do território 

rural é tida enquanto aspectos geográficos, como se no território rural não 

existissem, também, as epistemes dos sujeitos. Isso implica em compreender 

o currículo como mero instrumento disciplinador das mentes dos sujeitos 

campesinos, para o mundo do trabalho, uma sociedade moderna urbanizada. 

 

 

Neste sentido, o trabalho realizado na escola tenta uma aproximação com as vivências 

das/dos sujeitas/os campesinas/os. Apesar de reconhecermos esta tentativa de aproximação 

das duas formas de conhecimento (o escolar e o não escolar), percebemos que a atividade 

valida e legitima o conhecimento urbano como lócus de enunciação válido. Realizamos esta 

afirmação visto que o trato com estes saberes reforça a concepção apontada por Lemos (2013) 

de que os conhecimentos produzidos neste espaço associam-se apenas aos elementos 

geográficos e às atividades relacionadas à agricultura. 

Os dados apresentados apontam dois aspectos: o primeiro deles é que o Território 

Campesino permanece sendo tratado apenas como o lugar de plantio, todas as outras 

atividades e vivências construídas pelas/os sujeitas/os das comunidades investigadas são 

desconsideradas; o segundo aspecto é que as tentativas de conexão destes saberes com a 

vivência escolar servem também para o preenchimento da ausência de professores, como 

ficou claro na fala de S6 anteriormente citada. Este dado aponta que apesar do Paradigma da 

Educação do Campo sinalizar quais as especificidades que necessitam ser cumpridas nestes 

Territórios, as mesmas não se materializaram na experiência das/dos Sujeitas/os da pesquisa. 

Nestas experiências, a referência é o Território Urbano e os saberes validados por um 

currículo hegemônico que desconsidera os Saberes Outros produzidos por Sujeitos Outros 

(ARROYO, 2012). Convém destacarmos que neste contexto existem duas especificidades 

pertencentes às duas modalidades de ensino: EJA e Educação do Campo. A primeira aponta a 

necessidade do reconhecimento do trabalho desenvolvido por jovens e adultas/os para o 

desenvolvimento da dinâmica escolar. A segunda traz as discussões estabelecidas a partir dos 

movimentos da Educação do Campo. Sentimos que estas ausências se manifestam por 

invisibilizar as outras atividades desenvolvidas pelas/os Sujeitas/os: pecuária, confecção, 

tarefas domésticas, como o contexto social em que estas/es inserem-se: manifestações 

religiosas e culturais da comunidade, lideranças comunitárias etc. 
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Além da constatação acima, foi questionado às/aos entrevistadas/os se a presença 

destes saberes poderia contribuir para a sua permanência na escola. Percebemos que as/os 

estudantes reconhecem que a presença destes saberes na escola poderia contribuir para a sua 

melhoria de vida, conforme asseveram: “Ia. Porque eu ia aprender mais, ia me ajudar a 

melhorar o meu trabalho” (S8). “Ia... Porque ia ser melhor e eu ia ter chance pra trabalhar em 

outros lugares” (S7). As falas expressam a associação da relação entre os saberes específicos 

da comunidade com a garantia de melhor condição de trabalho. Compreendemos que a 

relação das/os sujeitas/os com a escola se dá na perspectiva de que este acesso oferte 

condições melhores de vida. A não relação do que é vivenciado no ambiente escolar com o 

cotidiano afeta no desejo dos estudantes em continuarem os estudos, ou seja, há de fato a 

necessidade de Saberes Outros nestas escolas. 

Consideramos relevante entendermos quais relações de integração existiam entre as 

comunidades e as escolas pesquisadas. Identificamos que nenhuma das escolas estabelece 

uma relação mais próxima com a sua comunidade, conforme referendado na fala de S2: “Não. 

Muito difícil ver a comunidade se reunir com a escola. Era mais os alunos que participavam. 

Participavam mais das coisas, quando tinha feirinha, essas coisas, eram mais os alunos que 

iam. O povo de fora não entrava não”. Para tanto, as pequenas referências das/os Sujeitas/os 

da pesquisa às suas experiências dos saberes coletivos na escola revelam que os mesmos são 

silenciados. Não há nos conteúdos vivenciados pelas/os Sujeitas/os um diálogo horizontal 

entre as experiências produzidas pelas/os estudantes e os saberes formalizados pelos 

currículos. Os conhecimentos validados na escola expressam uma hierarquia de 

conhecimentos em que as experiências campesinas permanecem inferiorizadas, invisibilizadas 

e silenciadas. 

Neste sentido, apesar de nenhuma fala expressar diretamente esta ausência como a 

causadora de evasão, entendemos que este é um dos motivos que ocasiona esta decisão. Esta 

conclusão se dá por compreendermos que as/os sujeitas/os pertencentes a esta modalidade de 

ensino necessitam encontrar um sentido na escola. Normalmente, a razão de retorno aos 

bancos escolares está associada ao ingresso no mercado de trabalho. Notamos com as falas 

das/os Sujeitas/os que quando não conseguem estabelecer esta relação não percebem nenhuma 

necessidade em permanecer no espaço escolar. É como se este tempo (dedicado aos estudos) 

fosse um tempo inútil, que poderia ser aproveitado de uma maneira mais proveitosa. No caso 

das mulheres esta maneira se constituiria com o cuidado com os filhos/família e no caso dos 

homens no direcionamento ao trabalho. 
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A outra categoria tratada no terceiro eixo foi Avaliação. Nesta, buscamos entender 

como as práticas avaliativas puderam ocasionar a evasão dos estudantes. Para a melhor 

compreensão da categoria, definimos duas subcategorias: Tradicional e Crítica
48

. Um aspecto 

que nos chamou a atenção para a categoria Avaliação foi que das/os oito estudantes 

entrevistadas/os, apenas três delas/es fazem menção às suas experiências de processos 

avaliativos. Apesar disto, conseguimos encontrar duas aproximações às concepções: 

tradicional e crítica de avaliação (TORRES, 2013). 

Neste sentido, a primeira subcategoria tratada, Tradicional, associa as experiências de 

avaliação apenas às notas ou ao momento da prova, conforme pontuado: 

no resto tudinho eu me dava bem. As notas era boa (S2).  

Porque eu trabalho de dia se eu fosse estudar de noite não ia ter muito 

tempo de estudar, se fosse tempo de prova eu não ia ter muito tempo 

pra estudar (S6). 

 

Percebemos com os relatos que a concepção de sucesso escolar se associa à 

Perspectiva Tradicional de avaliação que para Torres (2013) se preocupa apenas em constatar 

e classificar os processos de aprendizagem das/os estudantes. Neste sentido, S6 reconhece que 

o estudo só é necessário no momento da prova, porque este é o momento em que poderá 

mostrar o que aprendeu. Na mesma direção, S2 afirma que as notas boas representam o 

sucesso/aprendizagem das disciplinas. Compreendemos que os silenciamentos das/os cinco 

Sujeitas/os que não fizeram menção à avaliação pode se associar à punição que este processo 

representa. 

A outra subcategoria, denominada por nós de Crítica, foi constituída da fala de apenas 

uma Sujeita, S5: 

as vezes fazia tipo uma prova pra gente tentar relembrar o que a gente 

já estudou... a gente fazia... aí depois o que a gente não sabia a gente 

ia e perguntava e eles explicava... a gente tentava responder certo, 

muitas vezes tentava, mandava a gente fazer tipo um boletozinho pra 

ver como é que tava a escrita da gente... se a gente tava sabendo fazer, 

escrever certo, se não tinha nenhuma palavra errada. Muitas vezes se 

tinha eles pedia pra gente recorrigir, pensar, fazer de novo... fazia 

sempre, é... (risos) eu esqueci... um ditado de palavras, as vezes 

começava com palavras fáceis depois ia para as palavras difíceis... 

 

                                                 
48

 Para definirmos as subcategorias nos embasamos em Torres (2013) que define as duas concepções. 
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Entendemos que o relato de S5 se aproxima da Perspectiva Crítica da Avaliação visto 

que reflete o “reconhecimento dos percursos de aprendizagem” (TORRES, 2013), pois a 

atividade avaliativa descrita pela entrevistada aponta que as dificuldades iam sendo inseridas 

após a compreensão de uma etapa mais fácil. Esta Sujeita demonstrou satisfação nestes 

momentos e apontou os mesmos como exitosos. 

Diante das duas perspectivas sobre Avaliação, presentes nas falas das/dos 

Colaboras/es, entendemos que apenas para S6 esta foi uma das causas da evasão. Ainda que 

não haja evidência empírica exaustiva para considerar a avaliação como uma prerrogativa de 

evasão nas escolas onde estudavam as/os Sujeitas/os de pesquisa, a avaliação é representativa 

em consolidar o Paradigma da Educação Rural, através da classificação, e o Paradigma da 

Educação do Campo, através da valorização dos percursos específicos de aprendizagem. 

Em continuidade à análise do presente eixo, partimos para a terceira categoria: 

Práticas Docentes. Esta categoria necessitou que elencássemos quatro subcategorias: 

Centrada no Conteúdo, Centrada na Atividade, Centrada no Aluno, Descentralizada do 

Ensino. Assim, faremos a seguir a definição do que cada uma destas subcategorias representa. 

Para tratarmos da categoria deste terceiro eixo, Práticas Docentes, necessitamos 

definir o que estamos concebendo aqui por estas. Souza (2009) define as Práticas Pedagógicas 

com três dimensões que estão interligadas: a Prática Docente, a Prática Gestora e a Prática 

Discente. Para o autor, a Prática Pedagógica não pode ser reduzida apenas às ações do 

professor; ela está em conexão com todos os âmbitos do espaço educativo. Neste sentido, 

Souza pontua que a prática docente também é uma prática pedagógica, mas que a primeira por 

si só não dá conta da dimensão que a segunda representa. Zabala (1998) refere-se à prática 

docente como prática de ensino, e define esta como as ações didáticas realizadas por 

educadoras/es. Desta forma, para o trato da próxima categoria, que se centrará na prática 

docente, nos baseamos na concepção de Souza (2009) com a compreensão de que as Práticas 

Docentes aqui tratadas referem-se a apenas uma dimensão da Prática Pedagógica. 

Com relação às Práticas Docentes, percebemos nos relatos das/os Sujeitas/os 

elementos que nos possibilitaram a compreensão de uma Prática Docente centrada no 

conteúdo. Neste caminho, iniciaremos pontuando os aspectos que evidenciam isto, com as 

falas: 

Aí eu pergunto a ele de novo mais eu vejo mesmo que ele tá cansado 

de tanto perguntar aí eu deixo pra lá (S1). 

Matemática já é difícil e um professor que não explica quase nada, a 

pessoa fica sem entender. Porque o professor podia explicar mais 
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direito como era, mais não... ele só mandava olhar pelo livro, fazer as 

conta e não sabia explicar direitinho como era que se fazia, que se 

montava a conta (S2). 

As vezes entendia, as vezes... Perguntava de novo... Aí dizia a mesma 

coisa e eu não entendia não. Alguns sabia ensinar mais alguns... (S3). 

Eles explicava, quando não conseguia mandava repetir tudo de novo. 

Eles explicava tudo de novo, falava. Tinha vezes que conseguia 

entender, tinha vezes que não conseguia aí eu me calava. (S8) 

 

Os relatos das/os Sujeitas/os apontam que não existia muita abertura para o 

esclarecimento de dúvidas e reorganização do ensino. A fala de S1 expressa que os seus 

questionamentos eram compreendidos pelas/os professoras/es como desnecessários e 

cansativos. Nesta experiência não se cumpria o que Souza (1999) vem chamar de 

reorganização da prática educativa. As perguntas eram feitas e as respostas seguiam o mesmo 

padrão da explicação inicial o que não possibilitava a garantia da aprendizagem das/os 

sujeitas/os. 

Do mesmo modo que aconteceu na exposição de S1, as falas de S3 e S8 também 

revelam a ausência de reorientação da prática educativa. Apesar de insistirmos com as/os 

Sujeitas/os sobre o que acontecia quando não conseguiam obter a compreensão do que era 

estudado, as respostas que foram dadas tomaram a direção de que como a pergunta era feita e 

não havia como resolver a dúvida, isso era deixado de lado, esquecido. 

Esta falta de insistência por parte das/dos Sujeitas/os e a falta de reorientação da 

prática pedagógica, por parte dos professores, apontam a concepção construída historicamente 

da EJA e das/dos sujeitas/os pertencentes a esta como a Modalidade da Assistência 

(ARROYO, 2011). Desta maneira, a aprendizagem não é garantida porque as/os estudantes 

“não conseguem aprender”. O sujeito é o culpado pela não garantia de aprendizagem. Neste 

sentido, a ação da/do professora/professor de repetir uma explicação da mesma maneira, 

conforme apontada por S3, expressa que não há a compreensão por parte da/do docente da 

necessidade de reorientação da prática a fim de proporcionar a garantia da aprendizagem. 

Para entendermos como os saberes escolares se organizam no espaço da Educação de 

Jovens e Adultos, referendamo-nos em Arroyo (2011, p. 38) que destaca que 

 

na história da EJA, podemos encontrar uma relação tensa com os saberes 

escolares. Os próprios jovens-adultos levam a EJA essa tensa relação. Não 

pode ser ignorada. Suas trajetórias escolares truncadas e retomadas estão 

marcadas por reprovações e repetências indicadoras de uma tensão que vem 

desde a infância. Desde o pré-escolar. Seriam menos capazes para aprender 
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os saberes escolares? São indolentes e não têm consciência de seu direito ao 

conhecimento ou esperam outros conhecimentos? Que conhecimento 

responderá a suas interrogações? Deixar-nos desafiar por suas interrogações 

seria uma postura própria de profissionais do conhecimento. 

 

 

Identificamos que a relação de tensão existente na EJA expressa à materialização da 

Colonialidade do Saber. Os professores centram-se na transmissão de conteúdos validados 

epistemicamente sem a preocupação que a aprendizagem destes seja realmente garantida. 

Além disto, esta materialização reforça o silenciamento das/dos sujeitas/os da EJA das escolas 

do Território Campesino, visto que estas/es não conseguem esclarecer as dúvidas emergentes 

nas aulas e consequentemente não sentem-se aptos para aprender. 

Para tanto, a centralidade nos conteúdos validados na escola e a não garantia de 

aprendizagens destes reforçam o estereótipo de que o público da EJA é responsável pela sua 

condição de não aprender. Esta afirmação se confirma na fala de S2 que pontua que o 

professor não explicava, mandava apenas a estudante olhar pelo livro. A ação do professor em 

dizer que a estudante tinha que encontrar sozinha a solução para o seu problema expressa a 

ideia de que a responsabilidade da aprendizagem é apenas da Sujeita. 

Em continuidade com a análise das Práticas Docentes, definimos a segunda 

subcategoria que se relaciona às Práticas Docentes Centradas nas Atividades. Estas apontam 

que a rotina da sala se dava com a prática de atividades escritas e a ausência de explicação dos 

conteúdos, conforme constatamos ao perguntarmos como eram as rotinas com as professoras 

e professores: 

Ahhh... mandava fazer trabalho. Trabalho... recortar alguma coisa, 

tipo de trabalho, ou então, tarefa no quadro, quando não era no livro 

era no quadro. (S1) 

O livro a gente passava as matéria, a gente copiava no caderno as 

pergunta, aí respondia no caderno, as vezes ele passava trabalho, a 

gente olhava no livro. (S2) 

Só levava livro e caderno mesmo... fazia tarefa no quadro e no livro, 

em grupo não fazia não... (S3) 

A gente lia os livros, fazia... copiava algumas questões, respondia 

também no livro, tinha umas páginas que era pra responder, a gente 

respondia também. Juntava em dupla, tinha vez que ficava dois, tinha 

vez que ficava mais de três estudando no livro, sabe? Fazia grupos. 

(S6) 

O que ele fazia? Mandava abrir o caderno, o livro, na página que era 

pra estudar e passava o exercício. (S7) 
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Mandava o cara ler, botava pro cara copiar o trabalho de casa. (S8). 

 

As falas das/os Sujeitas/os são reveladoras no sentido de que havia uma centralidade 

nas atividades que eram desenvolvidas pelos estudantes mas não havia a preocupação com a 

garantia do ensino. As atividades relatadas apontam que a centralidade no que fazer atribuía 

às/aos estudantes a responsabilidade pelo seu aprendizado. Esta ação reforça o que tratamos 

na subcategoria anterior. A responsabilização de jovens e adultas/os pela sua condição de não 

saber e consequentemente de não Ser. Consideramos que esta desarticulação entre as 

atividades e o ensino dos conteúdos pode ser um fator que contribua para o desestímulo 

das/os Sujeitas/os de permanecer na escola. Afirmamos isto, baseados em Arroyo (2011, p. 

23), que diz: 

 

A EJA somente será reconfigurada se o olhar for revisto. Se o direito à 

educação ultrapassar a oferta de uma segunda oportunidade de escolarização, 

ou na medida em que esses milhões de jovens-adultos forem vistos para 

além dessas carências. Um novo olhar deverá ser construído, que os 

reconheça como jovens e adultos em tempos e percursos de jovens e adultos. 

 

 

Para tanto, a centralidade nas atividades apontada pelas falas das/os Sujeitas/os 

expressa o quanto a Educação de Jovens e Adultos ainda não rompeu com esta lógica 

assistencialista de prestação de favor. Nesta perspectiva de educação, as/os sujeitas/os 

campesinas/os, jovens e adultas/os precisam dominar apenas minimamente os conteúdos de 

ensino, já que a lógica do favor não permite grandes esforços. Assim, o espaço criado para 

garantir direito à educação só pode ser possível na medida em que se compromete 

criticamente com a construção de conhecimentos pelas/os alunas/os. Deste modo, a garantia 

do direito à educação dos povos campesinos corre aliada à ideia de desuniversalização do 

modelo de escola urbano, assim como a construção de conhecimentos através das vivências 

campesinas. 

Desta maneira, compreendemos através dos relatos que o espaço de sala de aula que 

foi habitado pelas/os Sujeitas/os não representa um espaço de reflexão social e nem coloca 

estas/es na condição de Sujeitas/os de Direito (LEMOS, 2013). O espaço escolar, e mais 

particularmente da sala de aula, ainda reforça nas/os Sujeitas/os a condição de Sujeitas/os de 

Favor (LEMOS, 2013) que dependem da caridade/ajuda/auxílio destes ambientes para que 

sejam visibilizados socialmente. 
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Em contraponto com a subcategoria tratada anteriormente, identificamos em algumas 

falas das/os Sujeitas/os a presença de ações que se diferenciam das que até agora foram 

relatadas. Definiremos aqui estas na subcategoria: Centradas nos Alunos. Estas se manifestam 

nos relatos que evidenciam a preocupação de professores e professoras com a aprendizagem 

das/os Sujeitas/os como veremos adiante: 

Ajudavam bastante, porque eu aprendi mais e os professor também 

explicava bem direitinho no tempo que eu estudava. Era muito bom no 

tempo que eu estudava. (S2) 

Eles me ajudavam na matéria. As vezes a gente tinha aula de reforço. 

Assim, os horário era tudo certo. Tudo normal... os professores 

sempre vinha pra escola, sempre tinha a segunda-feira, era três dia na 

semana. Na segunda, na quarta e na sexta. Eles sempre vinham. Não, 

contribuiu não (referindo-se à sua evasão). Eles sempre ajudava a 

gente as matéria, fazia dinâmicas assim de brincadeiras, sempre em 

grupo eles trabalhava (S7). 

 

Identificamos com os relatos que existiram na vivência das/os Sujeitas/os experiências 

em sala de aula que garantiram a sua aprendizagem. Além da fala da Sujeita 2 que reconhece 

que o trabalho das/os professoras/es possibilitava a sua aprendizagem, ainda observamos na 

fala de S7 elementos que apontam que havia nas práticas das/os professoras/es uma 

preocupação em possibilitar às/aos alunas/os a superação de sua dificuldade e o alcance da 

aprendizagem. Percebemos também que existiram professoras/es que mantinham a 

preocupação em conversar com os alunos sobre a importância da educação formalizada e que 

incentivavam as/os estudantes a prosseguirem com os estudos. 

Apesar disto, a fala de S6 nos revela outros elementos importantes de serem 

observados: 

Eles aconselhavam pra continuar, pra não desistir, pra depois na frente 

arranjar um bom serviço, isso sempre... quando era nas matérias 

explicavam bem, e o que eles mais queriam é que a gente não 

desistisse, que a gente continuasse. A minha sala começou com quase 

trinta aluno, ficou com sete ou oito, antes de terminar os primeiros 

meses do ano. (S6) 

 

Notamos com o relato de S6 que apesar dos esforços das/os professoras/es para que 

as/os estudantes não se evadissem, foram poucos as/os que permaneceram na escola. Este 

relato também revela que estas/es professoras/es relacionam o estudo a um melhor emprego. 
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Esta condição melhor de trabalho desconsidera que as/os estudantes já estão inseridas/os no 

mundo do trabalho. Desta forma, já produzem experiências neste campo. Compreendemos 

neste caso que a desistência de tantas/os estudantes pode se relacionar diretamente com o não 

reconhecimento destes como produtores de cultura, conhecimento e trabalho. A ausência do 

reconhecimento e diálogo com os saberes Outros (ARROYO, 2012) pode contribuir para a 

sua evasão do espaço educativo. 

Além das subcategorias aqui elencadas, encontramos ainda uma quarta subcategoria 

para Práticas Docentes: Descentralizada do Ensino. Esta subcategoria refere-se às ações 

docentes despreocupadas do ensino dos conteúdos. Estas ações se relacionam com a não 

garantia do tempo pedagógico e do desenvolvimento dos conteúdos de ensino, conforme 

expresso por S3: “[...] a maioria dos professores daí conversa mais com os alunos do que 

ensina. Tem uma professora mesmo que quando ela começa a contar uma história, vai até o 

final da aula contando essa história e não dá o assunto da aula”. 

Notamos com a fala de S3 que há por parte do Sujeito uma compreensão do que é 

necessário que exista na aula. O mesmo sente-se incomodado com a postura das/dos 

professoras/es no sentido de não garantir o tempo de aula. Este tempo é direcionado a 

conversas descontextualizadas o que não possibilita o trabalho com os saberes necessários 

para o Sujeito. Assim, entendemos que as posturas das professoras/es apontadas por S3 

interferiram diretamente na sua decisão de evadir-se da escola. 

As práticas docentes estão intimamente ligadas à última categoria do terceiro Eixo de 

Sentido desta pesquisa: Relações Pessoais. Esta categoria tentou elucidar como as relações 

estabelecidas no ambiente da sala de aula contribuíram para a decisão de evasão das/os 

Sujeitas/os. Para tanto, identificamos dois tipos de relações existentes neste espaço que se 

transformaram em duas subcategorias: Relações entre Professores e Relações entre Pares. 

A primeira subcategoria que abordaremos: Relações entre Professores surgiu por 

tentarmos entender como a relação que as/os Sujeitas/os estabeleciam com as/os 

professoras/es contribuiu para a sua decisão de evasão. Neste sentido, das/os oito Sujeitas/os, 

somente duas/dois apontaram elementos ruins desta relação, conforme destacamos: 

 

Teve, teve só uma professora. Era de Português, Língua Portuguesa... 

Eu até me esqueci o nome dela... toda vez que eu entrava na sala de 

aula, ela deixava os alunos lá, passava a tarefa, aí saía... aí teve uma 

vez que eu pedi pra ir no banheiro, aí ela disse: não, essa menina só 

quer tá indo no banheiro, num sei o quê... aí ela pegou e me levou na 

diretoria. Aí eu expliquei tudinho ao diretor, eu nem me lembro mais o 

nome do diretor, aí me levou lá na diretoria e eu expliquei tudinho ao 
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diretor, aí ele me botou pra sala de aula de novo. Mais ela me 

expulsou umas duas vezes da sala. Me deixou... toda vez que ela 

entrava na sala de aula, eu saía. Eu não queria mais assistir a aula dela. 

Me sentia chata... não gostava muito dela... toda vez que entrava na 

sala de aula a pessoa ficava direitinho, fazia as tarefas e a pessoa ainda 

vinha com ignorância. Acho que ela era meio doida do juízo, 

perturbada. (S2) 

 

[...] teve uns aí que só querem ser os certo, não quer escutar 

ninguém... É porque tem uma professora aí... só ela mesmo... eu não 

vou com a cara dela... Ela começava brigando com os outros, invés de 

ensinar não, ela conversava com as mulher lá, xingar aí... aí se nóis 

começava a conversa de lado ela achava ruim... queria que a gente 

escutasse a conversa da família dela. Aí eu sou brigado a escutar é? 

Sou não. Aí a gente saía. Eu saía da aula quando era ela. Sei lá. Num 

tá batendo papo de vida pessoal mesmo não. (S3) 

 

 

Percebemos que S2 passa a ficar desestimulada para permanecer na sala de aula após o 

conflito com a professora. Percebemos a evidência de que não havia compromisso com a 

aprendizagem por parte da professora, ao passo em que a mesma se ausentava da sala e 

deixava as/os estudantes copiando o exercício. A compreensão tradicional de que os 

professores são os detentores do conhecimento se mantém presente na experiência de S3. 

Desta forma, fica evidente que na sala de aula não havia espaço para ouvir as/os estudantes. 

A lógica existente nestes relatos aponta que a figura das/os professoras/es representa a 

referência de conhecimento válido e o estudante não possui nenhum tipo de saber validado. 

Assim, não há espaço neste contexto para o reconhecimento dos saberes do estudante e 

novamente percebemos a materialização da Colonialidade do Ser e da Colonialidade do 

Saber que invalida e invisibiliza os Saberes Outros das/dos sujeitas/os coletivas/os. Com estas 

duas falas, concebemos que as relações interpessoais entre professoras/es – estudantes 

trouxeram, nos dois casos, elementos que contribuíram com a decisão das/os Sujeitas/os 

desistirem. 

As/os outras/os Sujeitas/os destacaram que a relação com os docentes se constituía 

tranquilamente e com muito respeito de ambas as partes. Neste sentido, as/os outras/os seis 

Sujeitas/os da pesquisa não apontaram nenhuma situação na relação com professoras e 

professores que pudessem ter ocasionado a decisão de evasão, conforme constatamos ao 

perguntarmos como era a relação com as professoras e professores: 

 

Era boa. Até agora sempre foi boa. Sempre de respeitar, né? E ser 

respeitado. (S1) 
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Assim... sempre muitos deles me influenciava a nunca desistir, a 

sempre tá ali. Assim, dos professores eu não tenho nem do que falar. 

(S4) 

 

Nunca vi nada de diferente com os professores não. Não, não, não 

teve nenhuma situação ruim com os professores. (S5) 

 

Não. Era bem. Eles sempre me tratavam bem, eu, como eu meus 

colegas também, era sempre legal eles. (S6) 

 

Não, nunca tive nenhuma complicação. (S7) 

 

Era boa a relação. (S8) 

 

Com as falas acima, constatamos que as relações estabelecidas entre professoras/es 

Sujeitas/os não contribuíram para a decisão de seis destes. Notamos que as/os Sujeitas/os 

percebem inclusive a relação que foi constituída com as/os professoras/es com um aspecto 

positivo da escola, como pudemos ver nas falas de S4 e S5. Neste sentido, para entendermos 

melhor como as relações com as pessoas que compunham o universo da sala de aula 

interferiram na continuidade dos estudos, resolvemos investigar além da relação com os 

professores como se dava a relação com os seus colegas de turma. 

Para tanto, estabelecemos a subcategoria: Relação entre Pares, que consistiu entender 

quais tensões existiam entre as/os Sujeitas/os e os seus colegas de turma. Consideramos esta 

categoria importante porque a EJA é constituída de pessoas que possuem faixa etária 

diversificadas, jovens – adultas/os – idosas/os, e que possuem experiências de vida e 

maturidades distintas. Convém ressaltar que das oito pessoas que compuseram a pesquisa, 

somente duas encontram-se no segundo grupo de idade. Todas as outras são jovens. 

Assim, diferente do que imaginamos anteriormente, estas tensões não foram tão 

evidenciadas nas falas das/os Sujeitas/os, conforme pontuado nas falas de S2, S5 e S7: 

Eu conhecia todo mundo. A gente se ajudava um ao outro... quando 

um não sabia de uma coisa um ia perguntar ao outro, aí ensinava já... 

Não. Nunca teve nada disso não. (S2) 

A gente era bem unido, quando era pra fazer um trabalho a gente fazia 

todo mundo junto, todo mundo compartilhava, a gente era bem unido. 

Praticamente todos os que ficaram, a maioria, passou de ano... (S5) 

Bem, a gente sempre se dava bem. Era bem... a gente sempre se reunia 

pra fazer os trabalho. Relação boa é assim, tinha amizade entre a 

gente, nunca teve assim confusão, a gente sempre se dava bem. Se... 

assim se dar bem é que não tinha confusão nenhuma, sempre tava em 

grupo fazendo os trabalho. (S7) 



149 

 

Deste modo, as relações entre pares não contribuiu para a evasão nos três casos. 

Apenas na fala de S4 é que este elemento contribuiu propositivamente para que deixasse de 

frequentar os bancos escolares, conforme nos conta: 

 

E muitas vezes também na sala de aula, às vezes têm alunos que não 

querem nada, né? Aí acaba atrapalhando a gente que sai de casa, né? E 

muitos assim feito eu falei entre aspas, que vai pra escola... a gente sai 

de casa, a gente trabalha o dia todo deixa os filho em casa pra tentar 

estudar e chega na escola e tem muitos, não são todos, mas muitos que 

não querem nada com a vida, aí acaba atrapalhando. Assim, foi o que 

já falei né? O que me fez desistir foi muitos que não queriam estudar e 

acabava que atrapalhava a gente que tava ali pra aprender alguma 

coisa. Assim... sempre foi boa, né a minha conduta com todos os 

colegas de classe, mas o que me desestimulou muito, assim, um 

pouco, era o palavreado de muitos, né? Que até tava desrespeitando os 

professores também. Aí, isso que ia ali... faz a gente desistir um 

pouco. Por mais que a gente queira mais, chega um momento que pra 

gente não estourar, né? Aí acaba que chega e desiste. Rapaz... Acho 

que... A primeira, né? De todas, é os filhos. Por eu ter um bebê 

especial e são muito pequenos ainda... Segundo: Trabalho, né? 

Terceiro: é a conduta de muitos na sala de aula que não querem, né, 

estudar. 

 
 

Consideramos que o incômodo com a indisciplina da sala de aula apontado por S4 

interferiu para a sua decisão de se evadir, ao passo em que a sua compreensão de espaço 

escolar não coadunava com o entendimento que as/os colegas possuíam sobre este espaço. A 

análise do eixo referente às Causas Didático-pedagógicas da sala de aula nos fez compreender 

que a sala de aula possui muitas particularidades e que os processos educativos, conforme 

Zabala (1998, p. 16), 

 

são suficientemente complexos para que não seja fácil reconhecer todos os 

fatores que o definem. A estrutura da prática obedece a múltiplos 

determinantes, tem sua justificação em parâmetros institucionais 

organizativos, tradições metodológicas, possibilidades reais dos professores, 

dos meios e condições físicas existentes. 

 

 

Diante da consciência desta complexidade, entendemos que os dados apresentados na 

análise do terceiro eixo que constituiu esta pesquisa não dá conta de toda esta dimensão que 

se materializa na sala de aula, entretanto nos possibilita ter indicações de aspectos que 

existiram neste espaço e se constituíram como causas da evasão das/os Sujeitas/os da 

pesquisa. 
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Destacamos que as categorias definidas para este eixo se constituem como causas da 

evasão das/os Sujeitas/os. Algumas delas, a exemplo das categorias Conteúdos e Práticas 

Docentes, evidenciam uma intensidade maior de elementos que propiciaram a evasão, ao 

passo em que outras, a exemplo das categorias Avaliação e Relações Pessoais, evidenciam 

um quantitativo menor de elementos. 

Neste sentido, concordamos com Arroyo (2011, 2012), Gomes (2011) e Soares (2011) 

ao evidenciarem a necessidade de que a Modalidade da Educação de Jovens e Adultos 

necessita ser olhada como um espaço de garantia de direitos e que as/os sujeitas/os que 

ocupam este espaço precisam ser também reconhecidos como Sujeitas/os de Direitos 

(LEMOS, 2013). Os dados apresentados no terceiro Eixo da pesquisa apontam a necessidade 

da articulação entre os saberes campesinos com o contexto das/os jovens e adultas/os na 

escola. Assim, acreditamos que esta terceira parte da análise evidenciou elementos 

importantes para que a compreensão da evasão fosse estabelecida. 

6.2.4 Considerações sobre as causas da evasão no Território Campesino do Município de 

Caruaru 

 

A análise apresentada na pesquisa estabelecia algumas possibilidades de causas para a 

evasão nas turmas de EJA. Os eixos gerais: causas socioeconômicas e culturais, causas 

didático-pedagógicas da escola e causas didático-pedagógicas da sala de aula, nos fizeram 

entender que existem muitas particularidades que percorrem o território da Educação de 

Jovens e Adultos e da evasão. Desta forma, nenhum dos eixos por si só, dá conta de explicar 

este fenômeno. As especificidades presentes em cada um dos eixos e o contexto em que a 

pesquisa foi realizada nos direcionam para as múltiplas situações vividas pelas/os Sujeitas/os 

da pesquisa que nos possibilitam entender a evasão e a sua configuração. 

Para tanto, evidenciamos que a compreensão da evasão, não pode estar dissociada dos 

contextos sociais a que as/os Sujeitas/os da EJA se inserem. Esta afirmativa só confirma e 

coaduna a necessidade de articulação política/epistêmica da escola com os saberes Outros, 

que são produzidos nos espaços sociais daqueles que habitam o chão escolar. A omissão desta 

articulação e a manutenção da lógica urbanocêntrica no Território Campesino auxiliam na 

sustentação do fenômeno da evasão. 

Desta forma, a ausência da escuta das/dos Sujeitas/os de Direito, produz 

consequências no espaço escolar, mas estas não se dissociam também da experiência que 

produzem no espaço social. Neste sentido, a lógica Patriarcal é evidente como um elemento 

socioeconômico que interfere o estudo das mulheres Sujeitas da pesquisa. Em contrapartida, a 
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lógica do mundo do trabalho expressa a causa social mais significativa para a evasão dos 

homens Sujeitos da Pesquisa. 

Com isto, entendemos que os elementos socioeconômicos e culturais são pilares que 

sustentam os outros eixos estruturantes da análise. Consideramos pilares, porque entendemos 

que as causas da evasão que se manifestam na escola e na sala de aula são frutos de uma 

lógica Moderna/Colonial, que estabelece padrões não apenas no espaço escolar, mas 

principalmente no espaço social. Desta forma, a organização da escola e das práticas que nela 

se materializam, obedece a esta lógica. Para tanto, por entendermos que nenhuma lógica é 

linear e que existem tensões que coexistem, é que evidenciamos a evasão como um fenômeno 

que também expressa resistência. 

Deste modo, as/os Sujeitas/os de Direito, ao se evadirem da escola, estão dizendo que 

esta organização não atende as suas necessidades e modo de vida. Talvez, esta resistência não 

seja calculada e estas/es não tenham clareza política da sua ação. Mas o que compreendemos 

é que a evasão se transforma em um problema educacional e que as possibilidades para 

justificá-la não se esgotam. Assim, temos clareza que os dados elencados nesta pesquisa 

representam a leitura do contexto de dois Distritos do Território Campesino de Caruaru-PE, e 

que neste contexto, as causas da evasão se sustentam no pilar dos aspectos socioeconômicos e 

culturais: Patriarcado e Trabalho e se desdobram na estrutura escolar e nas causas didático-

pedagógicas. 

  



152 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para a construção desta última parte do trabalho, realizamos a retomada de alguns 

pontos que possibilitaram a realização da pesquisa, que não têm a pretensão de esgotar-se, 

mas que necessita de um fechamento para que saibamos os resultados que foram possíveis de 

alcançar. Deste modo, organizamos as considerações finais de acordo com os seguintes 

aspectos: a) as aproximações e os distanciamentos desta investigação com o levantamento 

feito na ANPEd; b) resgate aos objetivos e problema de pesquisa; c) relação da análise com o 

contexto do enunciado; d) os limites da pesquisa; e) as questões que suscitaram após a 

conclusão da pesquisa. 

O início da pesquisa constituiu-se com a necessidade de um aprofundamento 

epistêmico, a fim de que nos aproximássemos das discussões que constitui o campo da 

Educação de Jovens e Adultos e da Educação do Campo. Para este feito, utilizamos o site da 

ANPEd, com a intenção de identificarmos as pesquisas que traziam estudos sobre o que 

pretendíamos definir como objeto. Apesar de na área de EJA existirem muitas produções no 

período que realizamos o levantamento, constatamos uma infrequência das produções que 

problematizavam acerca da evasão nesta modalidade de ensino. Após este momento, 

percebemos que a relevância desta pesquisa se baseava em duas direções. 

A primeira dizia respeito ao estudo sobre a evasão da modalidade da EJA nos 

Territórios Campesinos visto que, não encontramos no levantamento feito nenhum estudo 

sobre evasão nestes Territórios. A segunda refere-se à adoção da abordagem teórica- 

metodológica dos Estudos Pós-Coloniais Latino-Americanos, pois evidenciamos um 

silenciamento desta teoria nos trabalhos levantados no GT 18 da ANPEd. 

Constatamos que esta pesquisa se aproxima das discussões dos estudos mapeadas 

quando identificamos que o peso dos elementos socioeconômicos estabelecidos pelas 

categorias trabalho e filhos é maior do que os problemas infraestruturais na escola. Também 

nos aproximamos dos trabalhos analisados quando identificamos que a ausência do 

atendimento das especificidades das/dos sujeitas/os, assim como particulares que envolvem a 

prática pedagógica dos professores, contribui para que haja a evasão. Para tanto, o 

levantamento contribui para lapidar o objeto e compreender as discussões travadas na EJA e, 

ao final, esta pesquisa guarda recorrências com o levantamento realizado, como também 

singularidades. Ambas ajudam, cada uma à sua maneira, a construir a relevância e a 

contribuição da presente pesquisa. 
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Esta pesquisa tomou como problema de pesquisa: quem são os estudantes evadidos da 

EJA e quais as causas de sua evasão nas escolas localizadas no Território Campesino do 

Município de Caruaru - PE? Para tanto, se relacionaram a este problema de pesquisa os 

objetivos que nos ajudaram a identificar os perfis das/os estudantes evadidas/os (etnia, gênero, 

idade, ocupação profissional) da Educação de Jovens e Adultos em escolas do Território 

Campesino do Município de Caruaru-PE; e a identificar e caracterizar as causas da evasão 

das/os estudantes da EJA sujeitas/os da pesquisa. 

Nesta direção, necessitamos compreender como se organizam os Paradigmas da 

Educação do Campo, para entendermos quais as especificidades dos povos campesinos que 

frequentaram a modalidade da EJA dos Territórios Campesinos. Desta forma, é que definimos 

como pressuposto que a evasão na Educação de Jovens e Adultos podia acontecer devido à 

ausência do atendimento as particularidades destas/es sujeitas/os que constituem a EJA. 

Neste ínterim, verificamos com os dados, a coexistência do Paradigma da Educação 

Rural com o Paradigma da Educação do Campo. O primeiro evidenciou-se no posicionamento 

das/dos sujeitas/os como incapazes de aprender, nas relações que a escola estabelecia com o 

conhecimento e o ensino, na concepção que as/os Sujeitas/os tinham sobre o investimento 

escolar e em algumas experiências relatadas pelas/os Sujeitas/os sobre a avaliação. O segundo 

Paradigma manifestou-se ainda timidamente, mas foi evidenciado nos relatos que 

direcionavam a prática diferenciada da avaliação por alguns professores. 

Diante disto, percebemos que a marca do Paradigma da Educação Rural ainda é forte e 

presente nos espaços educacionais do Território Campesino e na vida das/dos sujeitas/os da 

Educação de Jovens e Adultas/os. A ausência dos saberes campesinos, nas experiências 

relatadas pelas/os Sujeitas/os da pesquisa, evidencia que a materialização de conteúdos 

distanciados da realidade é presente nos espaços escolares. 

Desta maneira, ainda há a ausência de diálogo com os conhecimentos produzidos nas 

comunidades em que as escolas que compuseram o campo desta pesquisa estão inseridas. 

Percebemos através dos Estudos Pós-Coloniais Latino-Americanos que a Colonialidade se 

materializa na realidade das/dos Sujeitas/os da pesquisa, contribuindo para que haja a 

existência de evasão nas escolas. As marcas da Colonialidade do Poder, do Ser e do Saber se 

fazem presentes nas trajetórias de vida das/dos Sujeitas/os da pesquisa e contribuem para o 

reforço do estereótipo do Território Campesino como o lugar de atraso que não necessita 

maiores investimentos. 

Compreendemos que o pressuposto adotado se confirma e se amplia. Confirma-se 

quando constatamos que a ausência de atendimento das especificidades das/dos sujeitas/os da 
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EJA contribui para a evasão. Amplia-se ao entendermos que dentre os fatores 

socioeconômicos e culturais existe mais que trabalho, quando percebemos a evidência do 

Patriarcado como um dos fatores que contribui para a evasão da EJA no Território 

Campesino. E que estes fatores estão interligados com o não diálogo entre escola e 

comunidade 

Assim, existem dois fatores que são preponderantes. O primeiro, de ordem estrutural, 

relaciona-se ao Patriarcado e às questões do mundo do trabalho. O segundo, que é escolar, 

não diz respeito apenas à infraestrutura da escola, mas também ao currículo, às práticas 

docentes, à avaliação, e as relações que as/os estudantes estabelecem com professores e pares, 

conforme constatamos nos dados que compuseram o terceiro Eixo de Sentido da pesquisa: 

Causas Didático-pedagógicas da Sala de Aula. Estes fatores são interdependentes. Estas 

evidências confirmam o pressuposto da pesquisa, mas paralelamente a realidade empírica o 

amplia, quando demonstra a força do Patriarcado. 

Deste modo, além da coexistência entre os dois Paradigmas acima apontados, 

percebemos o Patriarcado e o Trabalho são fatores que contribuem significativamente para a 

evasão. Constatamos isto ao analisarmos o Eixo de Sentido: Causas Socioeconômicas e 

Culturais, que nos apontou a partir das suas categorias que há um silenciamento e tutela das 

Sujeitas da pesquisa, no sentido de sempre sinalizarem a autorização masculina para 

realização das suas ações. Assim como uma precarização das atividades remuneradas, 

impossibilitando às/aos Sujeitas/os da pesquisa de darem continuidade aos seus estudos. 

Apesar deste exercício de escuta de pessoas que estão em condição de silenciamento, 

identificamos que a investigação possuiu limitações. A primeira diz respeito ao 

aprofundamento da categoria Práticas Docentes. Compreendemos que para que o eixo fosse 

mais revelador seria necessário o acompanhamento dos processos de ensino/aprendizagem 

dessas turmas a fim de contrapormos as falas das pessoas entrevistadas com a observação das 

práticas em sala de aula. A referida categoria se desdobrou de tal forma para diversas áreas da 

educação que a exaustividade analítica e a interlocução entre elas se vê prejudicada neste 

trabalho. 

Outro elemento que consideramos como limite da pesquisa diz respeito ao tempo nas 

comunidades. Apesar de termos ido uma quantidade significativa de horas, acreditamos que 

se este tempo fosse ainda maior, poderíamos ter capturado mais elementos do contexto que 

enriqueceriam o nosso olhar sobre os dados. Por fim, ainda na aproximação com o campo, 

consideramos como limite da pesquisa a ausência de diálogo com as lideranças da 

comunidade. A mesma se deu porque as pessoas que constituíram esta investigação não são 
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engajadas com os movimentos da comunidade e não puderam nos direcionar para nenhuma 

destas lideranças. 

Diante disto, são inúmeros os questionamentos suscitados após a investigação: será 

que as mulheres campesinas evadidas da EJA reconhecem a influência do Patriarcado para a 

sua evasão? O que a possibilidade de retorno à escola representa para estas mulheres? Como a 

ausência dos saberes campesinos na rotina diária das/os estudantes da EJA nas escolas do 

campo contribui para o insucesso escolar? Em que medida as práticas pedagógicas reforçam a 

subalternização e o silenciamento das/os sujeitas/os que constituem a Educação de Jovens e 

Adultos? Como a escola pode lidar com o trabalho e filhas/os das pessoas que constituem esta 

realidade? 

Neste sentido, as limitações destacadas nos direcionam para a necessidade de outras 

pesquisas que venham atender às necessidades que aqui foram elencadas. Compreendemos, 

portanto, que a pesquisa desenvolvida não teve a intenção de dar conta da realidade, visto que 

esta é complexa. Assim, este estudo nos mostrou a imensidão de especificidades que as/os 

coletivas/os que compõem os Territórios Campesinos possuem e o quanto ainda é necessário 

que haja investigações para que estas/es ocupem a posição de Sujeitas/os Epistêmicos. 
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ANEXO A – PROJETOS, PROGRAMAS E RESOLUÇÕES DO GOVERNO PARA O 

ATENDIMENTO DAS ESPECIFICIDADES RELACIONADAS À EJA de 2002 a 2012 

 
Parecer/Resolução/Decreto nº Definição 

Parecer CNE/CEB nº 41 de 02 de 

dezembro de 2002 

Detalha as normas para o Ensino à Distância na Educação Básica e 

Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos. 

Decreto nº 4.834 de 08 de setembro 

de 2003 

Art. 1º Cria o Programa Brasil Alfabetizado do Ministério da 

Educação, com a finalidade de erradicar o analfabetismo no país. 

Portaria nº 2.645 de 22 de setembro 

de 2003 

Designa os membros que vão compor a Comissão Nacional de 

Educação. 

Decreto nº 5.475 de 22 de junho de 

2005 

Art.2º Fica instituída a Comissão Nacional de Alfabetização e 

Educação de Jovens e Adultos, órgão colegiado de caráter 

consultivo, com o objetivo de assessorar o Ministério da Educação 

na formulação e implementação das políticas nacionais e na 

execução das ações de alfabetização e de educação de jovens e 

adultos. 

Parecer CNE/CEB nº 19 de 15 de 

setembro de 2005 

Prevê a realização do Exame Nacional para Certificação de 

Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, para brasileiros 

residentes no país e no exterior. 

Parecer CNE/CEB nº 20 de 15 de 

setembro de 2005 

Institui a inclusão da Educação de Jovens e Adultos, prevista no 

Decreto nº 5.478/2005, como alternativa para a oferta da Educação 

Profissional Técnica de nível médio de forma integrada com o 

Ensino Médio. 

Portaria CNE/CEB nº 602 de 07 de 

março de 2006 

Define a Comissão Nacional de Alfabetização da EJA – CNAEJA 

Parecer CNE/CEB nº 37 de 07 de 

julho de 2006 

Aprovação de diretrizes e procedimentos técnico-pedagógicos para a 

implementação do ProJovem Programa Nacional de Inclusão de 

Jovens: Educação, Qualificação e Ação Comunitária 

Portaria CNE/CEB nº 1.352 de 20 de 

julho de 2006 

Designa membros para compor a CNAEJA 

Parecer CNE/CEB nº 18 de 06 de 

agosto de 2008 

Autorização do funcionamento do PROJOVEM Urbano e 

PROJOVEM Campo Saberes da Terra 

Parecer CNE/CBE nº 23 de 08 de 

outubro/2008 

Institui Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos 

– EJA nos aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima 

para ingresso nos cursos de EJA; idade mínima e certificação nos 

exames de EJA; e Educação de Jovens e Adultos desenvolvida por 

meio da Educação a Distância. 

Parecer CNE/CEB nº 25 de 02 de 

dezembro de 2008 

Consulta se os recursos do FUNDEB podem ser aplicados em 

programas de formação a distância para a Educação de Jovens e 

Adultos no nível do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.  

Parecer CNE/CEB nº 5 de 10 de 

março de 2009 

Credenciamento de instituições educacionais pertencentes à rede 

federal de ensino para a oferta de Educação Profissional Técnica de 

nível médio, Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial na 

modalidade de Educação a Distância.  

Resolução nº 3/2010 do CNE/CBE Institui as Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e 

Adultos – EJA nos aspectos relativos à duração dos cursos e idade 

mínima para ingressos nos cursos de EJA; idade mínima e 

certificação nos exames de EJA; e Educação de Jovens e Adultos 

desenvolvida nos cursos de Educação a Distância. 

Resolução CNE/CBE nº 4 de 09 de 

março de 2010 

Diretrizes Nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos 

em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais 

Parecer nº 06 de 07 de abril de 2010 Reexame do Parecer CNE/CEB nº 23/2008, que institui Diretrizes 

Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos – EJA, nos 

aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima para ingresso 

nos cursos de EJA; idade mínima e certificação nos exames de EJA; 

e Educação de Jovens e Adultos desenvolvida por meio da Educação 

a Distância 
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Decreto nº 7.352 de 04 de novembro 

de 2010 

Dispõe sobre a política de Educação do Campo e o Programa 

Nacional de Educação na Reforma Agrária – 

PRONERA/PRONACAMPO. 

Portaria nº 1.407 de 14 de dezembro 

de 2010 

Institui o Fórum Nacional de Educação. 

Fonte: Quadro construído a partir dos dados disponíveis em www.portal.mec.gov.br 
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ANEXO B – ROTEIRO DE QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DOS 

ESTUDANTES EVADIDOS 

 

Escola que estudou em 2013: 

Distrito da Escola: 

Nome: 

Sexo: 

(  ) F 

(  ) M 

 

Idade: 

 

Cor/Raça: (    ) preto      (    ) branco      (    ) amarelo      (    ) pardo 

                 (    ) outro. Qual? _________________________________ 

 

Em 2013 residia: (    ) Território Campesino           (    ) Território Urbano 

Sempre residiu neste espaço? 

(    ) Sim      (    ) Não      Por quanto tempo reside? ____________________ 

 

Qual o nível de escolaridade dos seus pais? 

(    ) Fundamental Incompleto   (    ) Fundamental Completo   (    ) Médio Incompleto 

(    ) Médio Completo                (    ) Superior Incompleto        (    ) Superior Completo 

Trabalhava em 2013? (    ) Sim      (    ) Não 

O seu trabalho era de carteira assinada? 

_______________________________ 

Que tipo de trabalho desenvolvia em 

2013?_________________________  

 

Onde o seu trabalho era 

desenvolvido? (    ) Rural (    ) 

Urbano 

Quantas horas diárias você trabalhava? __________________________________ 

 

Qual a renda? 

(    ) Até 1 salário mínimo (    ) De 1 a 3 Salários mínimos             

(    ) Mais do que 3 salários mínimos 

Se trabalha, o seu trabalho interferiu na sua permanência na escola em 2013? 

(    ) Sim                                 (    ) Não 

Havia relação entre seu trabalho e a escola em 2013? 

(    ) Sim                                (    ) Não 

Quantos anos letivos conseguiu concluir? 

(    ) 1 ano    (    ) 2 anos    (    ) 3 anos    (    ) Nunca concluiu.  

 

Quantas vezes se evadiu da escola?  

(    ) 1 vez    (    ) 2 vezes    (    ) 3 vezes. Quantas? ___________ 

 

Você já estudou em escolas no território urbano? 

(    ) Não           (    ) Sim. Em que cidade? ___________________________ 

 

 

  



167 

ANEXO C – ROTEIRO DE ENTREVISTA PILOTO 

 

EIXOS PERGUNTAS 

Causas 

socioeconômicas 

e culturais 

1- O que motivou o seu regresso para a escola? 

2- Em que a escola não te ajudou profissionalmente? 

3- Como a sua família lidou com o seu retorno a escola? 

4- Você tem filhos? Quem ficava com os seus filhos enquanto você 

estudava? 

5- - Existiram situações familiares que contribuíram para a sua decisão de se 

afastar da escola? Quais? 

6- Existiram situações no trabalho que contribuíram para a sua decisão? 

Pode dar exemplos? 

7- Qual o motivo mais forte que fez com que você se afastasse da escola? 

8- Deseja voltar para a escola? O que te impede de voltar? 

Causas 

didático-

pedagógicas da 

escola 

9- Como o horário e calendário da escola interferiram para a sua evasão? 

10-Como a organização da escola prejudicou a continuidade dos seus 

estudos? 

11- Você já estudou em escolas localizadas na área urbana? Sentia 

diferenças entre essas escolas? Quais eram essas diferenças? 

12- Os estudantes, professores, a infraestrutura, a merenda, o material 

didático do campo são diferentes dos da cidade? Por quê? 

13- Estas diferenças apontada nas questões anteriores interferiram na sua 

permanência na escola? 

14- Como você avalia a merenda oferecida pela escola? A qualidade da 

merenda contribuiu para a sua evasão? 

15- E a estrutura da escola? Como você avalia? Esta interferiu na sua não 

permanência na escola? 

Causas 

didático-

pedagógicas 

presentes na 

sala de aula 

16- Em que os conteúdos trabalhados em sala de aula contribuíram para a 

sua evasão no ano de 2013? 

17- Como as atividades desenvolvidas te desmotivaram a permanecer na 

escola? 

18- Como a organização das aulas não contribuíram para a sua permanência 

na escola? 

19- De que maneira a relação com os seus pares (colegas de turma) 

interferiram para a sua evasão? 

20- Em que medida a sua relação com os professores contribuíram para a 

sua desistência? 
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ANEXO D – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

EIXOS PERGUNTAS 

Causas 

socioeconômicas 

e culturais 

1- O que motivou o seu regresso para a escola? 

2- Como a sua família lidou com o seu retorno à escola? 

3- Você tem filhos? Se tem, quantos? E com quem ficavam os seus filhos 

enquanto você estava na escola? 

4- Existiram situações familiares que contribuíram para a sua decisão de se 

afastar da escola? Quais? 

5- Como os seus amigos lidaram com o seu retorno à escola? 

6- Você tem companheiro (a)? Se é casado (a), como o seu companheiro (a) 

lidou com o seu retorno à escola? 

7- Você trabalhava em 2013? 

8- Em que a escola te ajudou no trabalho? 

9- Em que o trabalho te afastou da escola? 

10- Na sua comunidade, é comum as pessoas da sua idade procurarem a 

escola? Quando voltam para a escola o mais comum é permanecerem ou 

desistirem? 

11- Qual o motivo mais forte que fez com que você se afastasse da escola? 

12- Deseja voltar para a escola? O que te impede de voltar? 

Causas 

didático-

pedagógicas da 

escola 

13- A estrutura e a organização da escola e da sala de aula interferiu na sua 

não permanência? 

14- Como o horário e calendário da escola interferiram para a sua evasão? 

15- Você já estudou em escolas localizadas na área urbana? Sentia 

diferenças entre essas escolas no que diz respeito a: estudantes, professores, 

a infraestrutura, a merenda? 

16- O que fez você não se identificar com a escola e se evadir dela? 

Causas 

didático-

pedagógicas 

presentes na 

sala de aula 

17- Os conteúdos trabalhados em sala de aula contribuíram para a sua 

evasão no ano de 2013? 

18- O livro didático contribuía para o trabalho desenvolvido em sala de 

aula? 

19- Como as atividades desenvolvidas o/a desmotivaram a permanecer na 

escola? 

20- Como a organização das aulas não contribuíram para a sua permanência 

na escola?  

21- De que maneira a relação com os seus pares (colegas de turma) 

interferiram para a sua evasão? 

22- Em que medida a sua relação com os professores contribuíram para a 

sua desistência? 

Causas 

relacionadas 

aos saberes 

campesinos 

23- Os saberes da comunidade são tratados na escola? 

24- Se são tratados, em quais as atividades em que estes saberes aparecem? 

25- Se não são tratados, a ausência destes saberes contribuiu para a sua 

evasão? 

26- Há alguma relação entre essa escola e as atividades vivenciadas na 

comunidade? 

27- Destaque cinco motivos que foram fundamentais para a sua saída da 

escola. 
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ANEXO E – ROTEIRO DA PESQUISA 

Data Finalidade Local Tempo 

12/02/2014 Busca de dados sobre evasão 

das escolas Municipais do 

Território Campesino. 

Secretaria de Educação 8h30 as 10h 

18/02/2014 Busca de dados estaduais sobre 

evasão 

GRE 10h as 10h55 

19/02/2014 Busca de dados sobre evasão 

das escolas Municipais do 

Território Campesino. 

Secretaria de Educação 9h as 9h15 

12/03/2014 Busca de dados sobre evasão 

das escolas Municipais do 

Território Campesino. 

Secretaria de Educação 9h as 10h40 

11/07/2014 Busca de dados sobre evasão 

das escolas Municipais do 

Território Campesino. 

Secretaria de Educação 8h30 as 10h45 

13/07/2014 Aproximação com o campo de 

pesquisa- aproximação com as 

Escolas 01 e 02 

Escola 01 – 1º Distrito 

Escola 02 – 3º Distrito 

7h as 13h 

18/08/2014 Levantamento dos dados dos 

sujeitos evadidos da EJA (Fases 

II, III e IV) da Escola 02 

Escola 02 – 3º Distrito 7h30 as 13h15 

19/08/2014 Levantamento dos Dados dos 

Sujeitos Evadidos da EJA 

(Fases III e IV) da Escola 01. 

Escola 01 – 1º Distrito 8h as 10h30 

20/08/2014 Levantamento dos Dados dos 

Sujeitos Evadidos da EJA 

(Fases III e IV) da Escola 01. 

Escola 01 – 1º Distrito 10h as 10h15 

21/08/2014 Localização da sujeita para a 

entrevista piloto 

1º Distrito 8h as 10h 

26/08/2014 Aproximação com a sujeita 01 

para a realização da entrevista 

piloto. 

1º Distrito 8h as 9h 

14/11/2014 Aproximação com o campo. 

Realização da Entrevista com a 

Sujeita 1 Escola 2 

3º Distrito 8h as 14h 

25/11/2014 Localização dos Sujeitos 2 e 3 

da Escola 2 e agendamento da 

entrevista 

3º Distrito 9h as 12 

25/11/2014 Localização dos Sujeitos 1 e 2 

da Escola 1 e agendamento da 

visita para entrevista 

1º Distrito 16h as 19h 

26/11/2014 Localização de possíveis 

sujeitas/os para a pesquisa 

1º e 3º Distrito 8h as 12 

2/12/2014 Realização das Entrevistas com 

as/os sujeitas/os 2 e 3 da Escola 

2. Agendamento com o Sujeito 

4  da Escola 2. 

3º Distrito 11h as 15h 

03/12/2014 Realização da Entrevista com 

os Sujeitos 1 e 2 da Escola 1 

1º Distrito 17h as 20h 

05/12/2014 Realização com a Entrevista 

com o Sujeito 4 da Escola 2 

3º Distrito 17h as 18h 

09/12/2014 Aproximação com possíveis 

sujeitas/os de pesquisa da 

escola 1 e agendamento de 

entrevistas. 

1º Distrito 17h às 19h 

10/12/2014 Aproximação com as/os 

sujeitas/os de Pesquisa que 

haviam agendado no dia 

1º Distrito 18h às 20h 
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anterior que não deram a 

entrevista e reagendaram 

12/12/2014 Nova aproximação com as/os 

sujeitas/os de pesquisa da 

Escola 1 que não 

compareceram a entrevista. 

Redirecionamento de 

entrevistas 

1º Distrito 7h30 às 10h 

16/12/2014 Localização de sujeitas/os para 

a realização de Entrevistas 

Escola 1 

1º Distrito 16h às 20h 

17/12/2014 Agendamento com possíveis 

Sujeitos 3 e 4 Escola 1. 

1º Distrito 17h às 19h 

18/12/2014 Entrevistas com Sujeitos 3 e 4 

Escola 1 

1º distrito 17h às 21h 

 

 

 


