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RESUMO
Esta pesquisa se propõe a investigar as percepções e os impactos das violências no ambiente
escolar, de dois municípios da Microrregião do Sisal (Serrinha e Valente), no Estado da Bahia,
buscando perceber como afeta o cotidiano e os processos de ensino - aprendizagem de
professores e estudantes da educação de jovens e adultos do Território de Identidade do Sisal.
A tese central defendida ao longo desta pesquisa é que o desenvolvimento de uma cultura da
violência no ambiente escolar compromete o desenvolvimento integral dos estudantes,
deteriora o ambiente escolar, afeta o trabalho e a saúde dos docentes e por fim, amplia a
evasão escolar e colabora para a perpetuação da fragmentação e desconstrução da educação
de jovens e adultos. Do ponto de vista metodológico realizamos um estudo de caso, buscamos
abordagens qualitativa (grupo focal, entrevistas e observação participante) e quantitativa
(aplicação de questionários, levantamento de dados estatísticos, análises de amostras),
entrevistando estudantes, professores e gestores, aliados a imersão no cotidiano das escolas
pesquisadas. Em relação ao constructo teórico nos apoiaremos nos estudos de Debardieux
(1999); Tavares Santos (2001); Aredt (2004) Bourdieu (2002, 2010), Espinheira (2002, 2004,
2006), por fim, Abramovay (2003, 2004). Dentre os resultados alcançados, identificamos que a
violência é elemento determinante na precarização da educação nos múltiplos sentidos desse
conceito, pois, as trajetórias dos seus atores ficam marcadas pelas tensões cada vez mais
presente e banalizada na sociedade contemporânea. Os sujeitos da EJA despossuídos de
instrumentos fomentadores de uma perspectiva de futuro (a Educação neste caso), vivenciam
uma instituição escolar ausente, desconectada das suas necessidades e sonhos. A escola
precisa construir alternativas e caminhos para contribuir nesse contexto na (re)construção de
uma cultura da não violência que transforme as cenas do cotidiano, repensando conceitos e
práticas.
Palavras-Chave: EJA, Violências, Cotidiano Escolar, Território do Sisal, Cultura da Paz.
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ABSTRACT
This research intends to investigate the perceptions and impacts of violence in the school
environment of two municipalities of the Sisal Microregion (Serrinha and Valente), in the state
of Bahia, seeking to understand how this affects daily life and the teaching and learning
processes of teachers and students of youth and adult education in the Sisal Identity Territory.
The central thesis defended throughout this research is that the development of a culture of
violence in the school environment compromises the integral development of the students,
deteriorates the school environment, affects the work and the health of the teachers and,
finally, expands school dropout and collaborates for the perpetuation of the fragmentation
and deconstruction of youth and adult education. From the methodological point of view, we
sought qualitative approaches (focus group, interviews and participant observation) and
quantitative (questionnaire application, statistical data collection, sample analysis). In relation
to the theoretical construct we will support the studies of Debardieux (1999); Tavares Santos
(2001); Aredt (2004) Bourdieu (2002, 2010), Espinheira (2002, 2004, 2006), finally Abramovay
(2003, 2004). Among the results achieved, we identified that violence is a determining factor in
the precariousness of education in the multiple senses of this concept, since the trajectories of
its actors are marked by the tensions increasingly present and trivialized in contemporary
society. The subjects of the EJA, dispossessed of a future perspective (Education in this case),
experience an absent school institution, disconnected from their needs and dreams. The
school needs to construct alternatives and ways to contribute in this context to the (re)
construction of a culture of non-violence that transforms everyday scenes, rethinking concepts
and practices.

Key Words: EJA, Violence, School Day, Sisal Territory, Culture of Peace.
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INTRODUÇÃO
A violência em suas múltiplas formas é visível na sociedade contemporânea,
atingindo subjetivamente e objetivamente a vida de todas as pessoas direta ou
indiretamente, atuando como limitador das liberdades, das ações, das opções e desejos
dos sujeitos e das próprias instituições sociais. A violência e suas manifestações são um
desafio a ser enfrentado devido a sua complexidade e seu impacto.
A violência é um fenômeno social que se diferencia no tempo e no espaço,
historicamente e culturalmente, sobre este tema Chauí (1994, p. 336) argumenta que:
(.....) desde a antiguidade clássica (greco-romana) até nossos dias, podemos
perceber que, em seu centro, encontra-se o problema da violência e dos meios
para evitá-la, diminuí-la, controlá-la. Diferentes formações sociais e culturais
instituíram conjuntos de valores éticos como padrões de conduta, de relações
intersubjetivas e interpessoais, de comportamentos sociais que pudessem
garantir a integridade física e psíquica de seus membros e a conservação do
grupo social.

No Brasil, conforme dados do Censo

de 2010, do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 84% da população brasileira reside em áreas
urbanas, dividida entre os 5.564 municípios desse país. Destes municípios, ainda
segundo o IBGE (2010), 90% deles possuem, no máximo, 50 mil habitantes. Eles
representam 81% da área do território nacional e 34% da população brasileira. O extrato
de cidade com até 25 mil habitantes é de 78% e quase um quinto tem até 5 mil
habitantes.
Waiselfisz (2010 e 2015) lançou os Mapa da violência: Anatomia dos
Homicídios no Brasil (2010) e o Juventude Viva, Morte Matadas Por Armas de Fogo
(2015). Estes trabalhos apresentam dois pontos como principal conclusão, o primeiro
refere-se à interiorização da violência no Brasil, independentemente se a localidade é
pequena, média ou grande, ou se está próximo as capitais ou distantes dos ditos
principais centros urbanos brasileiros. A segunda conclusão é que os jovens são as
principais vítimas da violência resultante de morte por causa externas.
Das 200 cidades mais violentas do Brasil, cerca de 56% é formada por cidades
com menos de 50.000 habitantes, sendo que a maior parte dessa violência se concentra
nas regiões Norte e Nordeste. O estado da Bahia possuí cinco cidades entre as mais
violentas do País.
Segundo dados do mapa da violência de 2015 o Estado da Bahia é o 5º colocado
no ranking nacional com número de homicídios entre jovens de 15 a 29 anos (público

esse hoje majoritário na educação de jovens e adultos) em 2005 o estado teve o registro
de 1.703 jovens assassinatos conforme dados do mapa da violência de 2017; em 2015
este número saltou para 3.559, significando um aumento de 109% em 10 anos.
A pesquisa do Mapa da Violência também mostra que o nível de escolaridade é
um fator determinante para se identificar os grupos mais suscetíveis às mortes por
homicídio. Segundo este, um jovem de 21 anos, idade de pico das mortes por
homicídios, e com menos de sete anos de estudo tem 16,9 vezes mais chances de ter
uma morte violenta do que aquele que chega ao ensino superior.
A situação socioeconômica é outro fator determinante para o risco de morte. O
balanço do IPEA e do FPSP mostra que, aos mesmos 21 anos, as chances de jovens
pretos e pardos, que representam a maior parte da população pobre no Brasil, morrerem
por homicídios são 147% maiores do que de jovens de outros grupos étnicos. O estudo
ainda aponta que, entre 2004 e 2014, houve um crescimento de 18,2% de homicídios
contra negros, e uma diminuição de 14,6% contra pessoas que não são pretas ou pardas.
A violência disseminada na sociedade contemporânea constitui-se hoje um
problema presente no cotidiano escolar. Diversas escolas com perfil dos mais variados
níveis sociais se defrontam com problemas diários de violência envolvendo
especialmente professores e alunos. Problemas de violência no cotidiano escolar têm
afligido escolas públicas (com maior destaque noticiado nos meios de comunicação) e
privadas.
Dada a complexidade deste fenômeno social, econômico e cultural podemos
afirmar que se trata de um tema de interesse de variadas áreas de conhecimento e
atuação, além da segurança pública e órgãos de justiça, especialmente a educadores que
lidam diariamente com as necessidades e motivações dos sujeitos que frequentam o
ambiente escolar.
A violência escolar não é um problema fácil de ser compreendido, é uma
situação de grande complexidade, a escola, enquanto espaço de violência, é percorrida
por um movimento ambíguo: de um lado, pelas ações que visam ao cumprimento das
normas determinadas pelos órgãos centrais, e, de outro, pela dinâmica dos seus grupos
internos que estabelecem interações, rupturas e permitem a troca de ideias, palavras e
sentimentos.
O trabalho a seguir refere-se a tese de doutorado intitulada, “Vulnerabilidade e
(In) Segurança: As Marcas da Violência no Cotidiano Escolar de Professores e
Estudantes da EJA no Território do Sisal - Bahia”. A proposta é buscar uma

compreensão da percepção e dos impactos das violências na formação dos estudantes
da educação de jovens e adultos e no trabalho docente.
A tese central desta pesquisa é que a insegurança e a violência no ambiente
escolar e no seu entorno prejudicam o processo de aprendizagem, comprometendo a
formação integral dos estudantes e a qualidade do trabalho dos docentes. Vivenciamos
escolas em pequenos municípios com menos de 20 mil habitantes que reduziram o
tempo de aula no turno noturno por conta do medo da violência, ambientes insalubres
que afetam psicologicamente professores e estudantes. Aulas sistematicamente
suspensas por crimes no entorno, entre outros fatores.
Paiva (2015.P 75) ao analisar os problemas das escolas públicas, em bairros
populares da cidade de Fortaleza, dentre as situações que afetam o corpo docente, é
significativo o fato de os professores considerarem seus locais de trabalho lugares
perigosos.
“A violência urbana um fenômeno que atua nesse distanciamento na medida
em que determinados acontecimentos transpõem os muros da escola e passam
a fazer parte de sua rotina”

A violência no ambiente escolar está interligada a questões mais amplas em uma
sociedade marcada por profundas desigualdades, onde a violência e a violação dos
direitos se manifestam cotidianamente em seus mais diversos formatos, não nos permite
desvincular a análise do fenômeno da violência dos problemas relativos a exclusão, à
miséria, à concentração de renda e à injustiça social. Não obstante a somatória destas
variáveis seja imprescindível ao entendimento do fenômeno da violência, a partir do
desenvolvimento de uma cultura da violência.
O Território de Identidade1 do Sisal lócus desta pesquisa é formado por 20
municípios sendo eles: Araci, Barrocas, Biritinga, Candeal, Cansanção, Conceição do
Coité, Ichu, Itiúba, Lamarão, Monte Santo, Nordestina, Queimadas, Quijingue,
Retirolândia, Santaluz, São Domingos, Serrinha, Teofilândia, Tucano, Valente. Está
localizado no semiárido da Bahia, a população é de cerca de 582.331 pessoas conforme
censo de 2010, com projeção de crescimento médio da população de cerca 8,5% para o
ano de 2014. É uma região com baixo Índice de Desenvolvimento Humano, com média
1

Segundo a Secretaria de Planejamento da Bahia, os Territórios de Identidade da Bahia foram
reconhecidos como divisão territorial oficial de planejamento das políticas públicas do Estado da
Bahia em 2010. O conceito de Território de Identidade advém do processo iniciado pelo Ministério
do Desenvolvimento Agrário, com toda a discussão para composição dos territórios rurais em 2003.
Na Bahia, naquela ocasião, após diversos encontros e discussões entre atores sociais e gestores
públicos, formaram-se 26 territórios rurais que, posteriormente, vieram a compor os 26 Territórios de
Identidade da Bahia.

de 0,600; além disso possui 04 cidades (Monte Santo, Nordestina, Lamarão, Biritinga)
entre as mais pobres do Brasil.
A relevância do estudo das violências na Educação de Jovens e Adultos reside
no fato de que, além de provocarem danos físicos e psicológicos, as violências,
cotidianamente, afetam o ambiente escolar e prejudicam de forma efetiva os processos
de ensino e aprendizagem, pela atmosfera de tensões, medos, angústias e ansiedades
atingindo professores, gestores e alunos. Por esse motivo, compreendê-las e preveni-las
se torna uma questão de primeira ordem a ser resolvida. Além disto, os estudantes da
EJA é um público afetado diretamente pelo processo de exclusão social e educacional,
segredados no cotidiano escolar.
O lócus dessa pesquisa são os municípios de Serrinha e Valente que fizeram
parte da pesquisa desenvolvida pelo Observatório de Educação de Jovens e Adultos do
Território do Sisal - OBEJA (Araci, Conceição do Coité, Santaluz, São Domingos,
Serrinha e Valente) do qual faço parte como pesquisador. Estes municípios têm a média
do IDH-Educação de 0,530, sendo que o do município de Araci é o mais baixo com
0,381. A média de analfabetos é de 21% da população.
A escolha dos municípios de Serrinha e Valente como Lócus da pesquisa se dá
por algumas características importantes: Serrinha possuem a maior rede de escolas da
região, enquanto valente possui a menor rede. Leva-se em conta também que ambas são
as áreas de maior inserção deste pesquisador.
O Mapa da Violência 2013, capítulo “Homicídios e Juventude no Brasil”, com
informações de como morrem os jovens no Brasil. Identificou que no Território do
Sisal, Serrinha (42), Conceição do Coité (29), e Araci (22) são os municípios que mais
registraram homicídios entre 2009 e 2011. Na região Sisaleira, em 2015 conforme dados
da SSP-BA, Araci registrou 22 homicídios; Conceição do Coité 29; Santaluz 11; São
Domingos 01; Serrinha 42 e Valente 07. Região do Sisal que engloba vinte e três
municípios no Nordeste da Bahia, que vivenciam um momento crescente de violência
As estatísticas apresentadas pela secretaria de Segurança pública da Bahia (SSP)
para o ano de 2015 evidenciam o avanço da violência na região, a área Integrada de
Segurança Pública (AISP) de Serrinha da qual fazem parte os municípios da região
Sisaleira foram registrados 110 homicídios culposos, 88 tentativas de homicídio, 47
estupros e 7 Latrocínios ( Roubo seguido de Morte). Estes dados estatísticos apresentam
a urgência de debater a ampliação da violência nas pequenas cidades do interior da

Bahia e seu impacto na juventude principal vítima da violência e proporcionalmente o
maior público da EJA no território do Sisal.
Em relação a situação da educação no Território do Sisal é bastante crítica
apresenta a terceira pior taxa de analfabetismo da Bahia. Na média, analfabetismo
atinge 30,7% da população do Território. As condições mais graves estão nos
municípios de Araci, Quijingue e Monte Santo, onde o analfabetismo supera 30% da
população, em cada um dos municípios.
Se considerarmos o analfabeto funcional, a taxa média de analfabetismo sobe
para 58,8% da população do Território do Sisal. Se adicionarmos a situação do
domicílio, notaremos que a maior parcela do analfabetismo está no meio rural. Se
adicionarmos a situação do domicílio, notaremos que a maior parcela do analfabetismo
está no meio rural. Além da elevada taxa de analfabetismo, o Território do Sisal
apresenta uma baixa média de anos de estudo da população. Enquanto a população da
Bahia tem uma média de 7 anos de estudo, a população do Território do Sisal possui
uma média de 5 anos de estudo. As melhores médias estão nos municípios de Serrinha,
Valente. A pior média está no município de Monte Santo. A parcela da população com
mais de 12 anos de estudo não abrange 1% da população com mais de 25 anos,
revelando que o Território do Sisal registra uma enorme defasagem escolar.
Este trabalho nasce da necessidade de aprofundamento das pesquisas realizadas
pelo OBEJA entre os anos de 2013 a 2015, neste período o observatório desenvolveu
uma série de pesquisas com o objetivo de traçar um perfil e a situação da EJA no
território de identidade do Sisal. Como membro do grupo de pesquisa, chamou-me a
atenção o alto índice de depoentes que afirmaram positivamente sobre a existência de
violência na escola e no entorno da mesma.
O Observatório de Educação de Jovens e Adultos do Território de Identidade do
Sisal é um projeto de pesquisa desenvolvido pelo grupo pesquisa Teoria Social e Projeto
Político Pedagógico, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação e
Contemporaneidade.

Este

é

um

projeto

financiado

pela

Coordenação

de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, dentro de uma política
nacional de criação de observatórios de educação. A Bahia atualmente é contemplada
com três observatórios, um em educação matemática desenvolvido pela UFBA, o
segundo em direitos humanos uma parceria entre a UFBA, UNEB e UCSAL e por fim o
observatório sobre EJA no território do Sisal.

Diante do exposto, a pergunta central dessa pesquisa é qual a percepção da
violência e da insegurança dos Professores e Estudantes da EJA do sistema público de
ensino de dois municípios (Serrinha e Valente) da Microrregião do Sisal, no Estado da
Bahia, a partir de suas relações no ambiente escolar?
Foram levantadas as seguintes questões norteadoras: a) Qual o perfil da
Educação de Jovens e Adultos nos municípios pesquisados? b) Quais as formas de
violência que se apresentam na escola no contexto da Educação de Jovens e Adultos? c)
Como o processo de socialização dos estudantes da EJA é influenciado pelas questões
da vulnerabilidade e da insegurança? d) As escolas estão preparadas para lidar com as
múltiplas situações de violência que ocorrem em seu contexto?
O objeto central de estudo desta tese tem como escopo, compreender a
percepção da violência e da insegurança por parte dos professores e estudantes do
sistema público de ensino, da Educação de Jovens e Adultos no Território de Identidade
do Sisal, de dois municípios da Microrregião do Sisal, no Estado da Bahia, a partir de
suas relações no ambiente social escolar.
Como objetivos específicos podemos delinear as seguintes propostas: Investigar
as formas de violências existentes no ambiente escolar dos estudantes da EJA; Analisar
as percepções do conceito de violência dentro das escolas de EJA; Compreender o
impacto da percepção da violência e da insegurança do cotidiano dos estudantes da
EJA; Por fim, Investigar a realidade sociocultural da comunidade escolar nos
municípios de abrangência da pesquisa.
A delimitação do campo de estudo em relação principalmente ao público jovem
que compõe a EJA, dar-se pelo fato que este público representa hoje a maioria dos
estudantes da EJA, conforme censo escolar de 2014, 30% dos matriculados têm entre 15
e 19 anos. Ao longo da pesquisa constataremos a ampla presença de jovens na EJA do
Território do Sisal.
Essa proposta investigativa caracteriza-se como um Estudo de Caso (Yin, 2005),
pautada na pesquisa qualitativa e quantitativa. O objetivo delineado nesta pesquisa
requer uma relação processual, compreensiva, dinâmica e sistêmica, compatível com a
perspectiva do método qualitativo.
Nesta pesquisa, foram utilizadas as abordagens da pesquisa qualitativa (grupo
focal, entrevistas e observação participante) e quantitativa (aplicação de questionários,

levantamento de dados estatísticos, análise de amostras).
Para a realização desta pesquisa, procedemos com um conjunto de ações de
pesquisa, divididas em 04 grandes etapas: a primeira etapa refere-se ao aprofundamento
o sobre o conceito de educação de jovens e adultos, juventude, vulnerabilidade,
violência e insegurança, a partir da pesquisa bibliográfica, do acesso ao banco de teses
da CAPES e de programas de pós-graduação, além de revistas qualificadas.
A segunda etapa refere-se ao levantamento dos dados disponíveis nas Secretarias
Municipais de Educação, no INEP, IBGE, DATASUS, Secretaria de Segurança Pública,
entre outros bancos de dados, em especial os do Observatório de Educação de Jovens e
Adultos do Território do Sisal para a caracterização dos sujeitos da EJA do Território do
Sisal.
A terceira etapa é constituída pelo processo de definição do tamanho da amostra
da pesquisa e de aplicação de questionários a estudantes, professores e demais atores da
EJA de escolas do território do Sisal.
A quarta e última etapa tem por objetivo a realização de entrevistas
semiestruturadas com estudantes, gestores, professores e funcionários das escolas com
turmas de EJA e a realização de quatro grupos focais com os atores da EJA, sendo dois
grupos focais de alunos e dois grupos com professores.
Essa tese neste está organizada em quatro capítulos, além da introdução e das
considerações finais.
O primeiro capítulo intitulado Os Caminhos da Pesquisa: O Delineamento da
Investigação trata das questões metodológicas da pesquisa, abordando seu constructo
teórico, além da delimitação e apresentação do lócus da pesquisa, caracterizando o
Território do Sisal e os três municípios investigados.
O segundo capítulo Perfil e Caracterização da Educação de Jovens e Adultos
do Território do Sisal, tem como objetivo caracterizar os sujeitos da EJA do Sisal,
assim como a percepção que os mesmos têm da escola, a partir da reflexão sobre os
dados construídos pelo Observatório de Educação de Jovens e Adultos – OBEJA.
O terceiro capítulo Das Margens para o Centro: Juventude, EJA,
Vulnerabilidade Social e Violências, refere-se às bases teóricas da pesquisa, a partir de
uma reflexão dialógica sobre conceitos utilizados, Educação de Jovens e Adultos,
Juventude, Vulnerabilidade e Violências.

O quarto capítulo Violência nas Escolas: Constatações e Reflexões tratam dos
resultados da pesquisa de campo, a partir da percepção dos sujeitos da EJA sobre a
violência e seu impacto no processo formativo.
A relevância deste trabalho baseia-se na compreensão do impacto na vida, no
imaginário e nas práticas cotidianas de todos os envolvidos em situações de violência na
escola, e como esta afeta todo o processo das relações que se estabelecem no universo
das escolas.
São muitas as dificuldades enfrentadas por estudantes e professores no ambiente
escolar adverso das escolas públicas de Serrinha e valente. Precariedade da
infraestrutura escolar, carência de professores, falta de estrutura e meios pedagógicos,
violência no entorno e no próprio interior da escola. Todos esses elementos em
conjunto, como veremos, ao longo dessa tese dificultam o processo de escolarização.

1. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS
Em diversos países as questões relacionadas às múltiplas formas de violência
alcançam tamanha magnitude que a Organização Mundial de Saúde em 2002,
classificou as violências como um dos principais problemas de saúde pública mundial.
Suas ações e consequências não se restringem ao aumento nas taxas de mortalidade, e
das sequelas psicossociais, representam também uma fragmentação do tecido social.
No contexto social vivenciado atualmente pela sociedade brasileira, há um
conjunto de contradições sociais a serem enfrentadas, desde questões econômicas,
políticas, sociais e culturais, que representam um paradoxo no nosso atual processo de
desenvolvimento. Dentre essas questões, destaca-se a violência, vitimando em números
cada vez maiores os jovens, dados esses vivenciados nas estatísticas de taxa de
mortalidade e no envolvimento de menores em atos infracionais.
O perfil destes jovens que se transformaram em vítimas, é caracterizado pelo
sexo masculino, a etnia negra, e por relatar casos de agressões familiares, físicas e
psicológicas. Têm em média 14 a 26 anos de idade, são moradores de comunidades
carentes, egressos de famílias de baixa renda.
Comparando os dados apresentados no Mapa da Violência de 2011 entre os anos
de 1998 a 2008 o número de homicídios na Bahia aumentou cerca de 280%, saltando de
1.251 para 4.765 respectivamente. Somente na cidade do Salvador foram 1.563
assassinatos no ano de 2011, um aumento de 8,5% em relação aos dados de 2008.
Essas estatísticas apontam para a falta de investimento por parte do Estado em
políticas de prevenção e combate à violência, que vem sendo tratadas apenas como
questão de polícia, com o aumento de efetivo, investimentos em aquisição de
armamentos e viaturas, com recursos tecnológicos e técnicas modernas de perícia
criminal. Comprovam que o Estado (penal)2 está apenas preocupado com a repressão.
2

Em pesquisa publicada pela Fundação Getulio Vargas (FGV), em 2012, realizada em 6 Estados, mais o
Distrito Federal, revelou que cerca 77% dos brasileiros que ganham até dois salários mínimos, não
confiam na polícia, ou seja, 46% da população brasileira. Se estes dados forem deslocados para a
população que tem maior vulnerabilidade a morte por causas externas, jovens de 18 a 34 anos, estes
números chegam a 64% da população. Sobre o conceito de Estado “penal” vê a obra As prisões da
miséria, de Wacquant (2001).

É preciso tratar da criminalidade como consequência do fracasso dos programas
econômico-sociais, ao longo da nossa história, que resultaram na exclusão de grande
parte da população, não oportunizaram a igualdade de acesso a bens de consumo
desejados pela sociedade, que valorizaram um tipo de estrutura assistencialista que
reproduz o estigma do fracasso e da incompetência.
A violência é um fenômeno que vem acentuando-se no mundo contemporâneo.
Entender a relação entre a violência cotidiana (estrutural, simbólica, física, econômica)
e a sua implicação tornou-se desafio da sociedade como um todo. Vale ressaltar que
jovens moradores de comunidades carentes, com renda familiar de até dois salários
mínimos, com baixa escolaridade e estudantes de escolas públicas são os mais
envolvidos por essa violência.
Nos últimos anos há um crescente interesse pelo estudo do crime e da
insegurança, em especial no campo das ciências sociais aplicadas, com vista à
construção de Políticas Públicas de redução da violência, através de projetos de
desenvolvimento local sustentável, com a captação de talentos da própria comunidade,
resgate da identidade local, valorização do seu potencial endógeno, ênfase no capital
social e humano.

1.1 Os Caminhos da Pesquisa: o delineamento da investigação
O constructo teórico-metodológico desta pesquisa tem por base a utilização de
dados produzidos no âmbito da pesquisa do Observatório de Educação de Jovens e
Adultos do Território do Sisal. Aliadas a realização de 04 grupos focais, dois com
professores e dois com estudantes, em conjunto à está técnica, ainda teremos a
realização de entrevistas com professores, estudantes, gestores e coordenadores
pedagógicos, a partir da definição de uma amostra probabilística; aplicação de
questionários com representantes da comunidade escolar dos dois municípios
pesquisados. Cabe salientar que a utilização de dados produzidos pelo OBEJA parte da
premissa que atuo no mesmo como pesquisador, tendo uma trajetória de imersão neste
campo de pesquisa.
A construção do referencial metodológico deste trabalho parte da premissa que o
conhecimento é multidimensional, que a realidade social é complexa, flexível e não
linear, conforme Bauman (2003).

A percepção da dimensão do conceito de Complexidade representa o
reconhecimento das relações de interdependência entre os fenômenos sociais envolvidos
na pesquisa, a partir das suas múltiplas dimensionalidades. Visando a compreensão dos
aspectos complementares da realidade em tela, a partir da leitura integrada de realidade
vivenciada, levando-se em consideração seus antagonismos.
A abrangência e a complexidade dos fenômenos estudados, nos fazem trilhar um
caminho de aproximação com uma perspectiva multireferencial, aberta a um diálogo
mais plural com as evidências que se apresentam ao pesquisador. Partindo dessa
perspectiva Moran (2002a, p. 78) aponta que a complexidade: "[...] parte de fenômenos,
ao mesmo tempo, complementares, concorrentes e antagonistas, respeita as coerências
diversas que se unem em dialógicas e polilógicas e, com isso, enfrenta a contradição por
várias vias."
Apoiado nessa premissa buscou-se evitar, baseados, em Howard Becker (1999),
o que por hora denominamos, de “ditadura do método”, ou seja, não é a realidade que
deve se adaptar ao método, mas este que deve se adequar a uma realidade flexível,
permitindo a utilização de instrumentos e técnicas da pesquisa qualitativa e quantitativa.
Devemos estabelecer como propõe Melucci (2005) e Touraine (2009), uma relação
dialógica com nosso objeto de reflexão, onde a principal questão não é o “por que”, mas
o “como”. Cabe ao pesquisador adotar uma posição reflexiva frente aos fenômenos
sociais abordados em sua pesquisa.
O que se procura é o equilíbrio entre evitar a “ditadura do método” e a sua
banalização. Não podemos perder de vista como coloca Demo (2008), o rigor
metodológico, pois assim, ficaria apenas um processo de acumulação de fatos e dados,
sem nenhuma relação entre si.
É necessário manter o esforço pela percepção da pesquisa como constructo
mediado pela realidade na qual o objeto de estudo está inserido. Um método não
substitui o outro, ou seja, complementam-se, os dados quantitativos e qualitativos juntos
são capazes de buscar dar conta de uma realidade complexa e flexível.
Demo (2008) afirma que se a realidade é imprecisa, o método deve ser preciso,
deve escapar dos perigos do relativismo, da banalização, do rigor metodológico.
Levando em conta que não assistimos os acontecimentos de fora, participamos deles,
por isso não podemos perceber todas as suas dimensões.

Para Gatti (2002, p.9-10), o ato de pesquisar tem características específicas:
Pesquisa é o ato pelo qual procuramos obter
conhecimento sobre alguma coisa. [...], contudo, num
sentido mais estrito, visando a criação de um corpo de
conhecimentos sobre certo assunto, o ato de pesquisar
deve apresentar certas características específicas. Não
buscamos, com ele, qualquer conhecimento, mas um
conhecimento que ultrapasse nosso entendimento
imediato na explicação ou na compreensão da realidade
que observamos.

Para o desenvolvimento da pesquisa está sendo utilizados os métodos
qualitativos e quantitativos, tendo como base a metodologia do Estudo de Caso.
Essa abordagem permite perceber uma multiplicidade de representações sociais
das relações estabelecidas no cotidiano da comunidade. Levi (1992, p. 149) afirma que
devemos estar atentos à pluralidade de interpretações das fontes “a quantidade e a
qualidade de tal informação não é, entretanto, socialmente uniforme, e por isso é
necessário examinar-se a pluralidade de formas de racionalidade em observação”.
Esse estudo contempla com maior influência a pesquisa qualitativa. Desse modo,
vale evidenciar o pensamento de Galeffi (2008, p. 36), pois:
[..] qualidade não é apenas referente à dimensão sensível,
mas também diz respeito a juízos de valor e à elaboração
de conceitos de qualquer espécie. A qualidade de um
conceito, por exemplo, se define por sua própria
funcionalidade poética, o que se caracteriza como
compreensão articuladora dinâmica e potencialmente
gerativa de novos conceitos correlatos ou não às suas
matrizes geradoras.

Para o referido autor “qualidade é sempre resultante de fluxos intencionais
complexos e flutuantes, suscetíveis a mudanças inesperadas, caracterizando a
necessidade de uma definição específica do campo das qualidades que se apresentam
em sentido” (Ibidem, 2008, p.26).
Vale ressaltar, ainda, que a pesquisa qualitativa “tem o propósito de explicar
alguns aspectos da realidade, para assim, ser possível agir, intervir sobre ela,
identificando os problemas, formulando, experimentando, avaliando e aperfeiçoando

alternativas de solução, em situação real” (LIMA, 2004, p.33), portanto “com a intenção
de contribuir para o aperfeiçoamento continuo dessa realidade” (Ibidem, 2004, p. 33).
A busca pela interpretação e compreensão das múltiplas faces de um fenômeno
social, deve estar aberta a uma metodologia que possibilite a incorporação dos saberes
produzidos na realidade observada. Levando em conta todo o conhecimento produzido
na comunidade e nos centros acadêmicos, abrindo novos caminhos para desengavetar os
saberes produzidos na academia.
A realidade não pode ser totalmente devassada, muito menos
dimensões mais intensas e subjetivas, pois sua complexidade desborda
qualquer intento teórico e metodológico. O conhecimento científico,
apesar de sua postulação de superioridade, não passa de um dos
modos de tratar a realidade. (DEMO, 2008, p. 36)

O discernimento inicial que adotamos foi a utilização de questionamentos
relevantes ao nosso tempo, que possam suscitar reflexões sobre a realidade que
estudamos, ou seja, a de estudantes das turmas de EJA que se encontram expostos a
condições de vulnerabilidade social, em seus múltiplos sentidos.
1.2 Estratégia de Investigação
O estudo de caso (YIN, 2005) configurou-se como a abordagem mais adequada
por atender as demandas elencadas pelo objetivo da pesquisa, em especial nos seguintes
aspectos: Os dados da pesquisa são coletados in loco, ou seja, no próprio ambiente onde
ocorre o fenômeno; a pesquisa é enriquecida com maior nível de detalhamento sobre os
sujeitos sociais envolvidos e seu ambiente de vivenciamento das ações; possibilidade de
observação do fenômeno como um todo, ou seja, é possível observar todas as dimensões
envolvidas, dimensões essas de caráter econômico, social e cultural com maior nível de
precisão.
Segundo Yin (2005), o estudo de caso não pode ser visto apenas como caráter
exploratório da pesquisa, mas como uma abordagem conceitual, teórico-metodológica
que visa compreender os fenômenos nos contextos complexos e multifacetados em que
eles estão inseridos.
O estudo de caso caracteriza-se com uma estratégia de sistematização e
organização das observações levantadas pelo pesquisador, desta forma um conjunto de
informações podem ser reunidas detalhadamente com vista a apreender o maior número
possível de conhecimento sobre a totalidade da situação estudada. O valor desta
abordagem e os efeitos dela produzidos devem relacionar-se ao objeto estudado.
1.3 Procedimentos para a coleta de dados
Para a coleta e produção de dados ao longo do desenvolvimento da pesquisa de
campo nos de 2016-2017 utilizamos técnicas e instrumentos da pesquisa qualitativas e
quantitativa, aliadas à pesquisa documental e ao levantamento bibliográfico. Ambas

metodologias e técnicas utilizadas com o objetivo de buscar formas que possibilitem a
compreensão da percepção das violências e seus impactos na educação de jovens e
adultos.
Além dos procedimentos descritos acima, será utilizado todo o banco de dados
produzidos pelo OBEJA, neste banco de dados há todo um detalhamento sobre o perfil
da EJA no território do Sisal, características socioeconômicas dos municípios lócus da
pesquisa, além de outras informações complementares que apoiaram o desenvolvimento
deste estudo.
1.4 Tipo e Descrição
O constructo metodológico tem importante função na construção de hábitos
condizentes com a pesquisa cientifica. Para a análise dos dados levantados ao longo da
investigação, utilizaremos uma proposta de triangulação das informações a partir da
percepção do contexto da pesquisa, dos dados levantados e da teoria que fundamenta o
estudo (MINAYO, 2011).
Com base no objetivo traçado para o desenvolvimento desta investigação,
levando-se em consideração sua característica polissêmica e sua perspectiva
interacional, os seguintes instrumentos e técnicas foram utilizados com intuito de
compreender o fenômeno estudado:
a) PESQUISA DOCUMENTAL: Revisão da literatura já existente sobre o
tema, levantamento das informações obtidas através de documentos
impressos (estudos, anotações dos educadores, documentos oficiais,
mapas geográficos etc.), manuscritos pessoais ou audiovisuais já
existentes.
b) GRUPO FOCAL: Realizou-se de quatro grupos focais, dois com
professores, dois com estudantes, realizados da seguinte forma, dois no
primeiro semestre de 2016 e dois no segundo semestre de 2017. Os temas
abordados inicialmente foram sobre a percepção da violência, o papel da
escola, projetos de vida.
c) ENTREVISTAS: Foram entrevistados professores, estudantes, gestores,
representantes

das

comunidades

escolares

dos

dois municípios

pesquisados. Terá como objetivo confrontar os dados levantados no
grupo focal e levantar novas perspectivas de questionamento sobre o
tema. Foi realizada no segundo semestre de 2016.
d) OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE: Baseada na observação visual do
cotidiano das escolas pesquisadas de acordo a amostra construída e de
seu entorno, teve como foco perceber e analisar relações sócias que se
estabelecem no cotidiano das escolas, as múltiplas formas de violências

que possam por ventura se apresentarem no ambiente escolar. De acordo
com Minayo (2011) essa técnica pode ser considerada parte essencial da
pesquisa de campo na pesquisa quantitativa.
Nesta abordagem o pesquisador coloca-se de forma mais próxima da situação
social do seu objeto de pesquisa. Para Minayo (2011, p. 70):
O observador, no caso, fica em relação direta com seus interlocutores
no espaço social da pesquisa, na medida do possível, participando da
vida social deles, no seu cenário cultural, mas com a finalidade de
colher dados e compreender o contexto da pesquisa .

O levantamento de dados realizados a partir do desenvolvimento dessa técnica
permite ao investigador relativizar o contexto da pesquisa, limitando os prejulgamentos,
buscando a compreensão das formas de socialização dos grupos estudados. Assim,
contrapondo a teoria à prática.
1.5 Gerenciamento e análise de dados
Para facilitar a análise, os dados quantitativos produzidos foram apresentados em
forma de gráfico, o que permite uma visualização mais objetiva e, consequentemente,
melhor comparação. Para uma análise adequada de dados qualitativos, foram esboçadas
previamente categorias e/ou grupos temáticos que foram utilizados como referência. O
conceito de representação social é especialmente útil para a eleição das categorias, pois
permite compreender as expectativas dos jovens em relação à importância das relações
coletivas para sua vida.
1.6 Considerações éticas
O processo de coleta de dados ocorreu através do consentimento informado,
respeitando-se o direito dos sujeitos da pesquisa a decidir quanto à participação no
estudo, pautando-se nos princípios da cidadania e da qualidade de vida como respeito à
singularidade dos sujeitos (referências pessoais, culturais – sensibilidade cultural: etnia,
orientação sexual, religião, gênero) e sua autonomia.
1.7 Análise dos Dados

Os instrumentos pesquisa, de registro e sistematização da investigação terão
como finalidade garantir a reflexão sobre a estratégia planejada, a realidade
encontrada e os resultados parciais alcançados, como consequência das atividades
desenvolvidas.

A análise dos dados produzidos foi feita a partir da teoria da triangulação
proposta por Minayo.
1.8 Categorias de Análise
Inicialmente propomos trabalhar com três categorias de análise, previamente
construídas a partir da análise das primeiras observações e dos dados coletados nos
questionários, entrevistas e grupos focais realizados previamente pelo OBEJA, são elas:
a) Nível Interpessoal
- Amizade;
- Convivência;
- Relações Educadores, educandos, gestores e comunidade escolar;
- Identidade.
b) Nível Comunitário
- O Contexto Local;
- Relações de vizinhança;
- A Cultura Local;
- Percepções de formas de Violência.
c) Nível Processual
- Aspectos pedagógicos do cotidiano escolar;
- Situações de violência no ambiente da escola;
- Percepção do Papel da Escola;
- Percepção sobre a Educação de Jovens e Adultos.
1.9 Pressupostos de Investigação
Os pressupostos teóricos que dão base a esta proposta de investigação podem ser
definidos nas seguintes afirmativas:
Conforme afirma Arendt (1994) e Peralva (2000) a violência não é um processo
inerente ao homem, mas sim, um processo socialmente construído, culturalmente
presente em todas as sociedades humanas, um valor apreendido ao longo das gerações, a
partir da formação de um habitus violento.
A violência em suas múltiplas formas não é uma exclusividade das áreas de
periferia das grandes cidades, ela está presente hoje nas pequenas e médias cidades.
Principalmente pelo avanço do tráfico de drogas.

Os processos de vulnerabilidades sociais nos quais os sujeitos estão inseridos, a
fragmentação do tecido social, representam segundo Minayo (1994) a expressão mais
visível da violência estrutural. A exclusão do processo educacional, mostra a sua face
mais dolorosa e evidente na Educação de Jovens e Adultos.
A fragmentação do tecido social exposta pelos crescentes dados que apontam a
expansão da violência no mundo contemporâneo, deve ser percebida a partir da
consideração da existência de múltiplos fatores causais, ou seja, não é possível afirmar
que exista apenas um fator causador da violência, sendo assim, é necessária a adoção de
concepções teóricas que levem em conta a perspectiva de complexidade e a dinâmica
deste fenômeno social.
O desenvolvimento de uma cultura voltada para o exercício da cidadania requer
transformações profundas nas estruturas sociais tanto ao nível macro, quanto ao nível
micro. Ações de nível macro devem representar a busca por modificações nas estruturas
econômicas, sociais e políticas brasileiras, representativas de um processo de inclusão
social justo, a partir de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento social
sustentável.
No nível micro, deve representar a busca pela ressignificação das disposições
internas dos sujeitos, das suas formas de interação social e interpessoal, a partir de uma
valorização da comunicação e respeito à Identidade do outro.
Ambos os processos macro e micro, são ações interdependentes, que devem
buscar formas simultâneas de atuação e colaboração complementares entre elas.
Os sujeitos sociais, objetos desta pesquisa, devem ser considerados em relação
aos contextos que estão inseridos, ou seja, percebidos a partir das suas interações,
familiares, sociais, econômicas, políticas, culturais e históricas.

2. O Lócus da Pesquisa: Território de Identidade do Sisal

O lócus desta pesquisa é o Território de Identidade do Sisal 3, em especial os
municípios de Serrinha e Valente. A escolha destes municípios é pautada nos dados
apresentados pela pesquisa do OBEJA e na sua maior inserção nestes locais.
O Território do Sisal é formado por 20 municípios Araci, Barrocas, Biritinga,
Candeal, Cansanção, Conceição do Coité, Ichu, Itiúba, Lamarão, Monte Santo,
Nordestina, Queimadas, Quijingue, Retirolândia, Santaluz, São Domingos, Serrinha,
Teofilândia, Tucano e Valente, abrangendo uma área de aproximadamente 21.256 Km²,
tendo uma população superior a 582.000 habitantes conforme dados do Censo
Demográfico de 2010. A região está localizada no nordeste do Estado, a cerca de 200
Km de Salvador, conforme a figura 01.
A designação do Território do Sisal se deve à planta que se caracteriza como
principal fonte econômica da região. O sisal, que por nome científico agave sisalana
perrine, é originário do México e foi introduzida na Bahia em 1903.

Foto: Álvaro Eugenio, 2010.

Consolidada como a principal fonte de atividade econômica da região, a
produção de Sisal no semiárido da Bahia se apoia em pequenas e médias propriedades,
3

Os territórios de Identidade se constituem em uma política pública. O Território do Sisal é um dos vinte
e seis territórios de identidade da Bahia, criado em 2007, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento
local, a partir de uma nova perspectiva sobre o conceito de Território. Os Territórios de Identidade parte
do princípio de uma divisão que tem como critério as características culturais compartilhadas pelos
espaços geográficos e os arranjos locais e sociais de cada região, além do sentimento de pertencimento da
própria população. Segundo a Secretaria de Planejamento do Estado (SEPLAN), o objetivo da divisão em
Territórios é identificar oportunidades de investimento e prioridades temáticas definidas a partir das
realidades locais, possibilitando o desenvolvimento equilibrado e sustentável entre as regiões.

atualmente conta com apoio nas áreas de produção, distribuição, tecnologia e pesquisa a
partir do trabalho realizado pela Associação dos Pequenos Agricultores da Bahia APAEB, o que tem proporcionado novas possibilidades de utilização da fibra da planta,
como decoração, fabricação de bancos de veículos, dentre outros.
Figura 02 – Mapa do Território do Sisal - Bahia

Fonte: http: sit.mda.gov.br

O território do Sisal fica localizado na região semiárida do Estado, tendo como
principais vias de acesso, saindo de Salvador é a BR 324 e 116, em seguida a BA 416 e
405. Os primeiros municípios localizam-se aproximadamente a 200 km da capital. O
Território do sisal tem como principal atividade econômica da região, o cultivo do
sisal4. Cultura esta que, desde a década de 40, é explorada comercialmente gerando
emprego e renda.
4

Segundo Nunes (Relatório CAPES 2015) ” A cultura do sisal que se instalou aos poucos no princípio do
século XX na Bahia era utilizada para diversos fins: na produção de barbantes, cordas, cordões, cabos
marítimos, entre outros. De acordo com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM, 2007),
o Brasil é o maior produtor e exportador mundial de fibras e manufaturados de sisal, com
aproximadamente 70% da exportação mundial, tendo como seus principais mercados os Estados Unidos,
China e Portugal. Ainda de acordo com o estudo de caso realizado pelo IBAM, atualmente, na Bahia, são
36 municípios produtores de sisal, cuja atividade envolve mais de 700 mil pessoas. O estudo informa que
“o sisal, em determinadas regiões semiáridas de baixas aptidões, tem se tornado muito mais importante do
ponto de vista social do que econômico” (IBAM, 2007, p. 11).

Dados do IBGE (2010) informam que cerca de 58% da população reside na
Zona Rural, enquanto 42% residem na área urbana, sendo que nos municípios de
Conceição do Coité, Santaluz, Serrinha, Retirolândia e Valente, mais de 50% da
população vivem na área urbana. Vale ressaltar que o grau de urbanização deste
território é menor que 50%.
Tabela 01 – Dados Demográficos
Município

Área em
Km²

Censo 2000

Censo 2010

População
Total Hab.

População
Urbana

População
Rural

População
Total Hab.

População
Urbana

População
Rural

Araci

1.556.14

47.563

16.169

31.394

51.651

19.638

32.013

Barrocas

200.97

--------

---------

---------

14.191

5.695

8.496

Biritinga

550.08

14.627

2.348

12.279

14.836

3.517

11.319

Candeal

445.10

10.123

3.416

6.707

8.895

3.476

5.419

Cansanção

1.336.75

31.975

9.257

22.718

32.908

11.021

21.887

Conceição do
Coité

1.016.01

56.274

28.004

28.270

62.040

36.278

25.762

Ichu

127.67

5.596

2.661

2.935

5.255

3.365

1.890

Itiúba

1.722.75

35.550

8.857

26.693

36.113

9.699

26.414

Lamarão

209.01

9.524

1.930

7.594

9.560

2.085

7.475

Monte Santo

3.186.38

54.286

7.234

47.052

52.338

8.845

43.493

Nordestina

468.89

11.797

2.878

8.919

12.371

3.921

8.450

Queimadas

2.027.88

24.601

9.774

14.827

24.602

12.492

12.110

Quijingue

1.342.67

26.369

4.900

21.469

27.228

6.377

20.851

Retirolândia

181.46

10.926

5.459

5.467

12.055

6.722

5.333

Santaluz

1.563.29

30.931

17.940

12.991

33.838

20.795

13.043

São
Domingos

326.95

8.521

3.713

4.808

9.226

5.916

3.310

Serrinha

624.23

83.143

45.892

37.251

76.762

47.188

29.574

Teofilândia

335.54

20.434

5.856

14.578

21.482

6.692

14.790

Tucano

2.799.15

50.906

18.561

32.345

52.418

21.958

30.460

Valente

384.34
20.405.2
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19.129

9.497

9.632

24.560

13.487

11.073

552.275

204.346

347.929

582.329

249.167

333.162

Total

Fonte: IBGE, Censo Demográfico (2000); IBGE, Censo Demográfico (2010).

Observando a tabela acima, podemos observar que houve uma redução na
população rural entre o censo de 2000 e o censo de 2010 e uma aumento na população
total, saindo de 552 mil habitantes para 582.329 habitantes, um crescimento de 5,40%.

A densidade média é de 40,42 hab./Km². Neste mesmo período 50% da população
Sisaleira vivem em apenas cinco municípios (Araci, Conceição do Coité, Monte Santo,
Serrinha e Tucano) estes com mais de 50 mil habitantes, sendo Serrinha o maior deles
com uma população de mais de 77 mil habitantes, dos quais a maior parte reside nas
áreas urbanas. Quatro municípios (Candeal, Ichu, Lamarão e São Domingos) possuem
uma população menor que 10 mil habitantes, juntos somam apenas 5% da população do
território.
Os indicadores socioeconômicos do território apontam que a agricultura
familiar, o trabalho informal e o emprego nas repartições públicas (municipal e
estadual) se constituem as principais fontes de renda da população economicamente
ativa.
Tabela 02: Situação Socioeconômica
Renda per
capita
Município

- 2010 (em R$)

IDEB

%

%

Extremamente

Vulneráveis

pobres

à pobreza

Araci

316.60

2.60

31.46

Barrocas

247.32

3.80

14.71

82.53

Biritinga

263.52

2.80

33.74

77.43

Candeal

325.61

3.10

13.40

77.74

Cansanção

268.57

3.00

32.99

76.98

Conceição do Coité

290.98

3.50

15.15

83.67

Ichu

337.12

3.80

17.20

75.18

Itiúba

309.83

3.30

34.21

83.56

Lamarão

237.39

3.20

29.10

87.13

Monte Santo

208.18

3.50

35.11

90.32

Nordestina

218.32

4.20

35.62

86.74

Queimadas

270.35

3.50

22.80

83.31

Quijingue

245.70

3.70

33.80

85.28

Retirolândia

275.22

4.10

11.39

80.29

Santaluz

280.25

4.00

18.60

80.67

São Domingos

302.20

4.50

10.06

80.03

Serrinha

232.52

3.00

14.58

85.13

Teofilândia

272.86

3.70

25.87

84.07

Tucano

237.30

4.10

26.66

84.54

84.86

Valente

376.23

4.30

5.99

74.51

Fonte: INEP/MEC; IBGE, Censo Demográfico (2010).

Os dados socioeconômicos desta região são extremamente alarmantes, dados da
Secretaria de Estudos Econômicos – SEI, em 2004 o território do Sisal colaborou com
apenas 1,6% do Produto Interno Bruto da Bahia, em 2010 houve uma pequena variação
passando a ser de 1,7% fincando bem atrás da média de 40% da região metropolitana de
Salvador. Além disso, destaca-se o baixo índice de desenvolvimento humano da região,
com uma média de 0,60 sendo que, quatro dos municípios que formam o território estão
entre os 20% mais pobres do Brasil e cinco estão entre os 10% com os piores índices de
pobreza, analisando a tabela acima pode-se aferir que aproximadamente 27% da
população Sisaleira vivem em situação de extrema pobreza (IBGE, 2010).
O Território do Sisal possui a terceira pior taxa de analfabetismo do Estado, o
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, é muito baixo, a maioria dos
municípios da região estão abaixo da média estadual. A taxa de analfabetismo funcional
alcança cerca de 58% da população, sendo a zona rural a que concentra a maior média,
conforme dados da SEI de 2011.
Em 2010 a renda média familiar Per Capita era de cerca de R$ 320,00 tendo a
segunda pior média do Estado, sendo superanda apenas pelo território do Velho Chico
(BAHIA, 2007). A Administração Pública é a responsável pela maior parte do Produto
Interno Bruto - PIB da região. A taxa de ocupação formal da população
economicamente ativa é baixa, sendo que uma parcela significativa está inserida no
mercado informal.
O Índice de Desenvolvimento Social5 também é muito baixo, 11 municípios
estão abaixo dos 5.000 pontos, apresentando assim uma forte escassez de acesso à
educação de qualidade, saúde e outros serviços. Em relação ao Índice de
Desenvolvimento Humano dos Municípios – IDHM com base nos dados do IBGE de
2000 e 2010 constata-se uma melhora, porém ainda baixa para garantir uma qualidade
de vida a população local.
5

O Índice de Desenvolvimento Social (IDS) é um índice com base na esperança de vida à
nascença, nível educacional e conforto e saneamento. Ou seja, semelhante em conceito ao Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH), mas substituindo ao índice "Renda" pelo índice "Conforto e
saneamento". É composto dos seguintes Índices: INS - Índice do Nível de Saúde - INE - Índice do Nível
de Educação - ISB - Índice da Oferta de Serviços Básicos - IRMCH - Índice da Renda Média dos Chefes
de Família.

Figura 03 - Índice de Desenvolvimento Humano – Território do Sisal

Fonte: http: sit.mda.gov.br

A exposição a pobreza e a situação de extrema pobreza se constituem ainda o
maior flagelo do povo Sisaleiro, obrigando os jovens a iniciarem um processo de
migração em busca de emprego e melhores condições de vida, os que ficam na grande
maioria das vezas são impelidos a busca sua sobrevivência no mercado informal de
trabalho ou na dura lida do campo e do motor do sisal. A falta de acesso a uma
educação de qualidade em condições dignas é outro ponto de relevância, pesquisa
realizadas pelo OBEJA, demonstram a precariedade da EJA nos municípios
pesquisados.
2.1. O Município do Serrinha
O município de Serrinha, localizada na microrregião nordeste da Bahia a 180 km
de Salvador, cujo clima varia entre o semiárido e o subsumido a seco; o relevo é
caracterizado pelo Pediplano Sertanejo segundo a SEI (2010). Serrinha localiza-se no
chamado sertão nordestino, mais especificamente no polígono da seca e atualmente foi
inserido na nova nomenclatura do Governo do Estado da Bahia chamada Território de
Identidade do Sisal.
Serrinha teve como seus primeiros habitantes os índios da nação Cariri.
Entretanto, foi com a chegada do português Bernardo da Silva, comandante de uma

expedição da colonização portuguesa, em 1715, que a organização urbana da cidade se
deu. Assim, foi iniciada a construção de uma capela sob a inovação da Senhora Santana.
A capela era filiada à freguesia de São João de Água Fria. Nesse tempo o povoado já
possuía 16 casas cobertas de telhas e servia de pousada para visitantes, comerciantes e
lojas de tropeiros que se destinavam ao Rio São Francisco. Em 1 de junho de 1838 foi
criado o distrito de paz de Serrinha.
Em 24 de outubro de 1763 foi nomeado capelão o padre Antônio Manuel de
Oliveira. A igreja Matriz de Serrinha foi concluída em 1780 e possui uma inscrição de
mármore no frontefício com os seguintes dizeres: 'Louvado seja o Santíssimo
Sacramento e a imaculada Conceição da Virgem Nossa Senhora concebida sem pecado
original'. Presume-se que o ano de 1646 tenha sido o início da catequese dos índios
Biritingas que dominavam a região. Pela Lei Provincial n.º 1.069 de 13 de junho de
1876, foi o Arraial de Serrinha elevado à categoria de Vila e criado o Município de
Serrinha, com território desmembrado do município de Purificação dos Campos, sendo
inaugurado a 11 de janeiro de 1877.
A formação administrativa de Serrinha 6 inicia-se em 1838, criado com a
denominação de Serrinha pela Lei Provincial n.º 67, de 01-06-1838, subordinado ao
município de Purificação. Elevado à categoria de vila com a denominação de Serrinha
pela Lei Provincial n° 1.609, de 13-06-1876, sendo desmembrado de Purificação. Sede
na antiga povoação de Serrinha. Constituído do distrito sede. Instalado em 11-01-1877.
Elevado à categoria de cidade com a denominação de Serrinha pelo Ato de 30-06-1891.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911 o município é constituído do distrito
sede. Nos quadros de apuração do Recenseamento Geral de 1-IX-1920 o município
aparece constituído de 2 distritos: Serrinha e Pedras. Pela Lei Municipal n.º 148, de 1408-1922, aprovada pela Lei Estadual n.º 1.631, de 26-07-1923, é criado o distrito de
Lamarão e anexado ao município de Serrinha.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933 o município aparece
constituído de 3 distritos: Serrinha, Beritinga e Lamarão. Assim permanecendo em
divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937. Pelo Decreto Estadual n.º
11.089, de 30-11-1938, Serrinha adquiriu do município de Tucano o distrito de Araci.
6

Serrinha (BA). Prefeitura. 2015. Disponível em:
http://www.serrinha.ba.gov.br/v2/index.php/cidade/smn-conheca-serrinha. Acesso em: ago. 2018.

No quadro fixado para vigorar no período de 1939 a 1943, o município é constituído de
4 distritos: Serrinha, Araci, Beritinga e Lamarão. Pelo Decreto-lei Estadual n.º 141, de
31-12-1943, retificado pelo Decreto Estadual n.º 12.978, de 01-06-1944, o distrito de
Beritinga passou a grafar Biritinga. Em divisão territorial datada de 1-VII-1950 o
município é constituído de 4 distritos: Serrinha, Araci, Biritinga e Lamarão. Pela Lei
Estadual n.º 628, de 30-12-1953, foram criados os distritos de Barrocas e Itapiru e
anexados ao município de Serrinha. Em divisão territorial datada de 1-VII-1955
município é constituído de 6 distritos: Serrinha, Araci, Barrocas, Biritinga, Itapiru e
Lamarão.
A Lei Estadual n.º 863, de 14-11-1956, desmembra do município de Serrinha o
distrito de Araci, elevado à categoria de município. Em divisão territorial datada de 1VII-1960 o município é constituído de 5 distritos: de Serrinha, Barrocas, Biritinga,
Itapiru e Lamarão. Pela Lei Estadual n.º 1.684, de 23-04-1962, foi desmembrado de
Serrinha o distrito de Biritinga, elevado à categoria de município.
A Lei Estadual n.º 1.685, de 23-04-1962, desmembra do município de Serrinha o
distrito Itapiru, elevado à categoria de município com a denominação de Teofilândia. A
Lei Estadual n.º 1.737, de 20-07-1962, desmembra do município de Serrinha o distrito
Lamarão, elevado à categoria de município. Em divisão territorial datada de 31-XII1963 o município é constituído de 2 distritos: Serrinha e Barrocas. A Lei Estadual n.º
4.444, de 09-05-1985, alterada pela Lei Estadual n.º 7.620, de 30-03-2000, desmembra
do município de Serrinha do distrito de Barrocas, elevado à categoria de município. Em
divisão territorial datada de 1988 o município é constituído do distrito sede.
Serrinha é hoje um centro microrregional. Sua microrregião é delimitada,
segundo o IBGE, em 18 municípios. Sendo eles: Araci, Barrocas, Biritinga, Candeal,
Capela do Alto Alegre, Conceição do Coité, Gavião, Ichu, Lamarão, Nova Fátima, Pé
de Serra, Retirolândia, Riachão do Jacuípe, Santa Luz, São Domingos, Serrinha,
Teofilândia e Valente. Pertencente à mesorregião nordestina, a microrregião de Serrinha
tem seus limites com as microrregiões de Alagoinhas, Euclides da Cunha, Feira de
Santana, Itaberaba e Jacobina.
É através da disposição e distribuição de serviços que Serrinha exerce seu papel
atrativo, aumentando seu desenvolvimento e, concomitantemente, os demais municípios

ao se utilizarem destes serviços estão também aumentando seu nível de
desenvolvimento e de relações.
Esta cidade exerce um importante papel neste contexto por possuir uma gama
variada de serviços que são demandados não só pela população municipal, há um fluxo
constante de pessoas de outros municípios, que chegam à cidade em busca dos serviços.
Segundo dados do IBGE (2010), o município encontra-se com uma população
de aproximadamente 76.722 habitantes, concentrando mais de 17% da população
microrregional que se aproxima dos quatrocentos mil habitantes. Enquanto outros
municípios concentram menos de 2% População da microrregião de Serrinha.
Ocupando a posição de número 23 entre as cidades mais povoadas da Bahia, conforme
revelou dados do IBGE de 2018.
2.1.2 O Município de Valente
O território do município de Valente integrava primitivamente o Município de
Conceição do Coité. Segundo a tradição, havia no local denominado Caldeirão onde se
encontra a Sede Municipal, uma fonte que servia de parada para os boiadeiros dar água
a seus rebanhos. O povoamento teve início em volta da citada fonte a partir da chegada
de boiadeiros vindos de outras regiões a fim de domarem um touro que havia se
desgarrado da manada, os mesmos começaram a fixar-se no local. Formou-se o
Povoado Caldeirão do Boi Valente. Mais tarde mudou-se a denominação para Caldeirão
do Valente, e finalmente para Valente quando da criação do distrito em 1900.
Distrito criado com a denominação de Valente em 1900. Em divisão
administrativa referente ao ano de 1911, figura no município de Conceição do Coité o
distrito de Valente. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1955. Elevado
à categoria de município com a denominação de Valente, pela lei estadual nº 1016, de
12.08.1958, desmembrado de Conceição do Coité.
A economia do município é impulsionada pelo comércio local e por dois grandes
empregadores: A Prefeitura Municipal localizada e a indústria de tapetes e carpetes de
sisal da APAEB Valente (Associação de Desenvolvimento Sustentável Solidário da
Região Sisaleira). Umas das principais fontes de renda na zona rural é a agricultura
familiar, destaque também para o Sisal, planta que deu a Valente o título de capital
mundial da fibra.

Em termos de tamanho da população Valente ocupa apenas a posição de número
18 dos 22 municípios do território do Sisal. O IDEB dos anos finais é baixo, de apenas
3,4 conforme último resultado de 2015.
3.O Estado da Arte sobre violência nas escolas e na Educação de Jovens e Adultos
O debate sobre violências nas escolas impõe aos profissionais da educação e a
própria escola, desafios novos à prática pedagógica, nesse sentido, tal desafio se
colocou aos pesquisadores com a tarefa de analisar o fenômeno e, com isto, possibilitar
o surgimento de alternativas para o enfrentamento das situações detectadas.
O próprio debate acadêmico e o estado da arte sobre a violência nas escolas
variaram historicamente e concentraram-se, basicamente, em dois grandes eixos: as
pesquisas acadêmicas realizadas nas universidades e grupos de estudos (nas
monografias, artigos científicos, dissertações de mestrado e teses de doutorado) e as
pesquisas realizadas por organismos internacionais, governos e por segmentos da
sociedade civil (pesquisas de larga escala, grandes surveys e mapas diagnósticos da
violência).
As pesquisas relacionadas a violência nas escolas no Brasil, de acordo com
Sposito (2001), originou-se mais sistematicamente a partir do ano de 1980. É em
meados da década de 1980 que:
Os primeiros passos mais sistemáticos para a compreensão do fenômeno
decorrem de iniciativas dispersas do Poder Público em registrar as ocorrências de
violência nas escolas para esboçar um quadro mais realista de sua magnitude e extensão.
(SPOSITO, 2001, p. 92).
Mesmo assim, no entanto, os registros nas unidades escolares não ocorreram de
forma que se tivesse uma amostra confiável das ocorrências de violência, pois cada
gestão escolar adotou seu método de tratamento a partir dos fenômenos e muitas
acabavam por não cumprir tais determinações do Poder Público. Na década de 1990, os
estudos acerca do fenômeno da violência deram-se de forma mais concentrada no
interior das universidades, a partir de teses e de dissertações principalmente na área da
educação.
Nesse período evidenciou-se uma mudança no padrão da visão em relação à
violência que ocorria em meio às escolas públicas, abordando desde atos de vandalismo,

quanto das agressões verbais e ameaças entre alunos, professores e funcionários.
Em rápida pesquisa realizada através do buscador GOOGLE sobre o tema
Violência nas Escolas são disponibilizados 55.550.000 de resultados em 0,38 segundos,
o que chama a atenção para a emergência desse tema no debate atual. Ao realizar a
mesma pesquisa para o tema Violência na Educação de Jovens e Adultos os dados caem
drasticamente para 9.800.00 em 0,37 segundos.
A violência na EJA ainda é um tema pouco estudado, assim como, o próprio
tema violência nas escolas em pequenas cidades do Brasil, a maior parte dos estudos
sobre violência concentram-se nas grandes cidades e regiões metropolitanas. Dos mais
de 5.000 municípios brasileiros, 3.655 cidades possuem população de até 20.000
habitantes. Estudos realizados pelo IBGE entre 2000 e 2015 mostram o deslocamento
da mancha da violência para os pequenos centros urbanos. A taxa de homicídio
aumentou em média, mas de 60% em relação as grandes cidades com mais de 100.000
habitantes. A região Nordeste lidera este ranking, em especial as cidades litorâneas.
Para maior aprofundamento dos dados pesquisados as consultas foram
realizadas, captando trabalhos desde o ano de 1998 a 2016, na base de dados online
BDTD (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações), CAPES (Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), SCIELO (Scientific Electronic Library
Online), Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP (Universidade de São
Paulo), Biblioteca Digital da UNICAMP (Universidade de Campinas). Os descritores de
busca das teses, dissertações e artigos foram realizados em três momentos, “primeiro,
violência nas escolas”, depois, “violência na Educação de Jovens e Adultos”, e para
maior refinamento em diferentes áreas do conhecimento, “violência e Educação ”; no
que foram encontrados na primeira busca 300 trabalhos BDTD, 353 no Banco de Teses
da CAPES, 133 no portal da SCIELO, 2.993 Biblioteca da USP e 4 trabalhos na
Biblioteca da UNICAMP; com os descritores da segunda busca: 01 trabalhos na BDTD,
00 na CAPES, 02 no portal SCIELO, 590 na Biblioteca da USP, e 0 trabalhos na
UNICAMP.
Observa-se que apesar da relevância das pesquisas no campo da violência nas
escolas o segmento da EJA ainda carece de maiores aprofundamentos de pesquisa, o
que destaca o pioneirismo dessa pesquisa por ser realizada em pequenas cidades do

interior da Bahia, e se concentrar em um segmento ainda pouco estudado em relação a
situações de violência.
A maior parte dos estudos que tem como palavra chave “Violência” e “Educação
de Jovens e Adultos” está ligada a educação no sistema prisional. Na base de dados da
BDTD consta 26 publicações sobre educação no sistema prisional. As universidades do
Sul e Sudeste, em especial a UNESP, PUC, USP e UFRGS, são as que mais produzem
pesquisas relacionadas a violências nas escolas. Na região Nordeste destaca-se a UFBA
e a UFC.
Em relação a Universidade do Estado da Bahia, as pesquisas sobre violência nas
escolas disponibilizadas no repositório do Centro de Documentação e Estatística CDIUNEB ainda são poucas, divididas entre dissertações do Mestrado Profissional em EJAMPEJA e teses e dissertações do Programa de Pós-Graduação em Educação e
Contemporaneidade -PPGEDUC.
No MPEJA destacam-se as seguintes publicações:
Autor: MARIA CANDEIAS CONCEIÇÃO SANTOS
ENTRE O PRESCRITO E O PRATICADO: UM ESTUDO DE CASO
SOBRE O CURRICULO DA EJA NA ESCOLA PROFESSOR GEORGE
FRAGOSO MODESTO, COMPLEXO PENITENCIÁRIO LEMOS DE BRITO,
EM SALVADOR-BAHIA
Autor: RITA DE CASSIA ALVES NEIVA ALMEIDA
DEMANDAS E DESAFIOS DA DOCÊNCIA NA COMUNIDADE DE
ATENDIMENTO

SOCIOEDUCATIVO

DE

SALVADOR

–

CASE/SSA:

PROFESSORES/AS QUE ATUAM NA ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS EM
PRIVAÇÃO DE LIBERDADE
Autor: MARIA NATIVIDADE ALMEIDA DE JESUS SOUZA
ENTRE GRADES E TRANCAS: O CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS NO CONJUNTO PENAL DE EUNÁPOLIS-BA
Todas as publicações do MPEJA estão vinculadas a educação no sistema
prisional, tratando-se assim de jovens e adultos privados da liberdade. As dissertações
de Maria Santos e Maria Souza focam na questão do currículo, na análise crítica entre o

currículo escrito, formal e a prática pedagógica. A dissertação de Rita Almeida analisa
os desafios do fazer docente no cotidiano dos professores que atuam na CASE Salvador,
localizada no bairro de Tancredo Neves.
No PPGEDUC destacam-se as seguintes teses e dissertações:
Autor: VALMIR ALVES DO NASCIMENTO
DINÂMICA DA VIOLÊNCIA: DISCRIMINAÇÃO ÉTNICO-CULTURAL
EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL EM FEIRA DE
SANTANA
Autor: ANTÔNIO JOSÉ TAVARES LIMA
UM ESTUDO ETNOGRÁFICO SOBRE A VIOLÊNCIA EM UMA ESCOLA
DA REDE MUNICIPAL DE SALVADOR
Autor: CARLA VERÔNICA ALBUQUERQUE ALMEIDA
A PROFESSORA NOS ENTREMUROS DO CÁRCERE
As publicações do PPGEDUC estão mais relacionadas as questões da violência
étnicos raciais que permeiam as escolas de Salvador, demostrando como práticas
pedagógicas e a própria estruturação das unidades escolares, ampliam os efeitos da
violência simbólica sobre os estudantes.
Os resultados encontrados nas produções relacionadas ao tema geral “violências
nas escolas” apresentaram a violência em suas diferentes possibilidades de
manifestação, dentre as quais se descreve a seguir:
A violência emocional, apontada como a mais presente na relação entre
professor e aluno;
A agressividade como manifestação da violência na escola;
A violência manifestada na falta de diálogo entre professor e aluno, em que os
professores negociam, ameaçam ou impõem regras de comportamento;
A violência das escolas, como práticas pedagógicas que não dialogam com as
reais necessidades dos educandos.
A violência embutida na prática pedagógica e confundida com a autoridade;

A violência institucional, praticada pela escola de diversas maneiras;
No resultado das conclusões dos trabalhos, a violência foi caracterizada como
um fenômeno complexo e que muitas vezes se manifesta de forma multifacetada. Nas
práticas educacionais atuais vê-se a necessidade de recuperar as escolas, sobrepujar o
caráter formativo das instituições de ensino, rompendo com velhos paradigmas que
fazem da escola uma reprodutora de ações violentas, as quais muitas vezes são
banalizadas e acabam sendo internalizadas.
A única dissertação que diretamente trás em seu título o escopo da violência na
EJA da autora Marcia Leonora Dudeque, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná
– PUC/PR, de 2006. Com o título Educação de jovens e adultos e formação de
professores: estudo histórico sob o referencial de violência simbólica, tem como
objetivo analisar os impactos dessa violência na formação dos estudantes trabalhadores
da EJA e que hoje encontram-se aposentados. Além do processo de formação docente a
partir dessa ótica, para tal se apoia na teoria da violência simbólica de Bourdieu.
Outra importante fonte de pesquisa é a Associação Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisa em Educação - ANPED que se configura como um espaço onde se propicia a
divulgação do desenvolvimento e da consolidação da pós-graduação e da pesquisa na
área da educação brasileira. É considerada uma referência na área de questões
cientificas e políticas e na produção e divulgação do conhecimento em Educação.
Dentre os 24 GT cadastrados em 2018, nenhum deles se referia no título à violência
escolar, sendo necessário verificar todas as reuniões anuais de cada grupo de trabalho.
Em relação a temática da educação de jovens e adultos, foram publicados no
total 103 trabalhos sobre essa temática. Sendo que 32 com o tema “EJA” e 71 com o
tema “Educação de Jovens e Adultos” não foi possível visualizar nenhum trabalho que
se trata diretamente do tema violência na EJA. Os que mais se aproximavam tratavam
da educação no sistema prisional e das questões étnico raciais nas escolas.
Constatou-se que são raras as produções referentes à violência entre os anos de
2000 a 2010. Há, nesse período, um total de 19 (dezenove) trabalhos que possuem a
palavra "violência" no título, pulverizados em diferentes grupos de trabalhos e nem
todos relacionados à violência escolar especificamente, abrangendo violência
doméstica, violência contra a mulher e violência sexual.

Outras edições das reuniões da ANPED contaram com 04 publicações nos anos
de 2103 e 2015 com o termo Violência Escolar. O GT 14 Sociologia da Educação é o
que mais possui publicações na área, seguido do GT de Movimentos Sociais e
Educação.
Outro importante fonte de informação sobre pesquisas no campo da violência
nas escolas é o Conselho Nacional de Pesquisa - CNPq , este constituiu-se em valiosa
fonte para o mapeamento da produção teórica dos grupos de pesquisas sobre violência
escolar, registrados no diretório dos grupos de pesquisa do Brasil. Realizou-se, nesse
espaço, alguns levantamentos para quantificar os grupos de pesquisa,. O primeiro
levantamento com a palavra-chave “violência escolar” demonstra a existência de 18
grupos de pesquisa que realizam estudos sobre a violência escolar. Distribuídos em
todas as regiões brasileiras. Quando o foco é “violência nas escolas” aparecem apenas
dual linhas de pesquisa. Uma na PUC e outra na UNAMA. Cabe destacar que a UFBA
tem um Grupo de Pesquisa no campo da psicologia sobre Violência e Escola.
Quando direcionamos a pesquisa para “Educação de Jovens e Adultos” surgem
50 grupos de pesquisa cadastrados no CNPq. Nenhum desses grupos tem a violência na
educação de jovens e adultos como linha de pesquisa. Ressaltando mais uma vez a
carência de estudos nessa área.

2. PERFIL E CARACTERIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
DO TERRITÓRIO DO SISAL
Este capítulo tem por objetivo promover uma visão abrangente dos sujeitos da
EJA do território de identidade do Sisal. Os dados aqui apresentados permitem uma
compreensão atual dos quadros da EJA, definindo o perfil e a caracterização de
Estudantes, Professores, revelando as principais características.
Os resultados aqui apresentados são frutos da pesquisa realizada pelo
Observatório de Educação de Jovens e Adultos. Entre os anos de 2013 e 2014, o
OBEJA desenvolveu o processo de elaboração, aplicação e análise de uma pesquisa
quali-quantativa para traçar o perfil e a caracterização dos educandos, professores,
gestores e coordenadores que atuam na rede pública de ensino dos seis municípios que
compõem seu universo de pesquisa no território do Sisal.
A referida pesquisa em sua etapa quantitativa se estruturou em torno de nove
eixo temáticos contendo informações sobre:


O perfil dos entrevistados;



Os insumos financeiros e a infraestrutura da escola;



A gestão pedagógica;



O projeto educacional e processos de avaliação;



Ensino e aprendizagem;



Formação continuada,



Demanda e fluxos escolares e



Relações no espaço escolar,

Buscou-se o levantamento de algumas informações essenciais tais como: O
perfil sociodemográfico dos sujeitos da EJA, suas necessidades e expectativas de
aprendizagem, condições de trabalho e expectativas dos professores e gestores, a
situação do contexto educativo e das práticas pedagógicas, avaliação das estruturas e
infraestrutura escolar, tendo como foco o grau de conhecimento sobre estas e seu
impacto no cotidiano escolar, destaca-se também a importância as relações

estabelecidas na escola, ponto em que emerge as percepções sobre as formas de
sociabilidade e a violência na escola.
Para cumprir o objetivo proposto na pesquisa, foi elaborado quatro questionários
de pesquisa – um questionário para os educandos, outro para os professores, um terceiro
para os gestores e por fim o quarto para os coordenadores pedagógicos.
A pesquisa envolveu a aplicação de 695 questionários em 40 escolas públicas
estaduais e municipais, sendo 25 escolas na zona rural e 15 na zona urbana. Desse total,
577 foram de estudantes, 65 de professores, 46 de gestores e 7 de coordenadores.
A amostra da pesquisa nos seis municípios foi distribuída da seguinte forma:
Tabela 3 - Distribuição de questionários aplicados por municípios
Município

Números de questionários
aplicados
Discentes

Docentes

Gestores

Araci

150

13

12

Conceição do

78

11

07

Santaluz

70

06

04

São Domingos

09

03

01

Serrinha

234

28

19

Valente

33

04

03

Total

577

65

46

Coité

Fonte: OBEJA, 2013

As amostras foram construídas com critérios estatísticos a partir da triangulação
entre os dados do censo do INEP de 2012 e os dados fornecidos pelas secretarias de
educação em 2013, a fim de garantir a representatividade do conjunto dos municípios
pesquisados. Para definir o tamanho da amostra, levou-se em consideração a quantidade
total de unidades escolares, educandos, professores, gestores por cidade para calcular
quantos seriam entrevistados, buscando uma distribuição proporcional. Essa amostra
possui índice de confiança de 95%, adotando uma margem de erro de dois pontos
percentuais para mais ou para menos.

Esses são conceitos estatísticos que querem dizer o seguinte: os resultados
relativos ao conjunto dos educandos podem variar em dois pontos percentuais para cima
ou para baixo; esta é, portanto, a margem de erro da pesquisa. O intervalo de confiança
de 95% significa que, se a pesquisa se repetisse com cem diferentes amostras de
educandos do mesmo tamanho, os resultados seriam os mesmos em 95 das vezes.
Nos questionários foram utilizadas perguntas fechadas, em que o entrevistado
escolhe uma entrem diversas alternativas predefinidas.
Existem perguntas que possibilitam múltiplas respostas em tais casos, a soma
dos percentuais pode exceder os 100%, pois um mesmo entrevistado dá mais de uma
resposta.
Nenhuma pesquisa consegue reproduzir fielmente, sem nenhum tipo de desvio, a
realidade como ela é. Pode haver desvios no modo como as perguntas são feitas e na
maneira de os entrevistados responderem.
Mesmo assim, a pesquisa quantitativa, permite sintetizar e comparar dados sobre
muitas pessoas, pode ajudar-nos a ter uma visão abrangente dos fatos, muitas vezes nos
fazendo rever o senso comum. Dados como esses são fundamentais para orientar as
políticas públicas e possibilitar o dimensionamento de cada realidade local em função
do conjunto.
No tocante a essa tese, utilizaremos a pesquisa realizada pelo o OBEJA para
fundamentar o perfil dos professores e estudantes da EJA, nos permitindo caracterizar
nosso sujeitos da pesquisa.
2.1 O perfil de educandos
QUEM SÃO OS EDUCANDOS
A diversidade é uma das principais marcas do corpo discente da EJA: diferentes
idades, diferentes experiências de vida, diferentes bagagens culturais. Por outro lado,
algumas experiências e expectativas, são comuns à maioria: impossibilidade ou
dificuldade de realizar os estudos na idade regular, necessidades relacionadas ao
trabalho, expectativas de aprendizagem e desenvolvimento pessoal. Os dados coletados
com os educandos da EJA confirmam essas características.

Jovens e adultos.
Neste item, foram analisadas as percepções dos estudantes da EJA procurando
saber sobre a sua experiência educativa nos seis municípios pesquisados. Conforme a
tabela 1, dos 577 estudantes entrevistados, 234 o foram nas escolas do município de
Serrinha, o que representa cerca de 41% do total. O município de Araci com 150
estudantes entrevistados representa 26%. Os quatro municípios restantes envolvidos na
pesquisa (Conceição do Coité, Santaluz, São Domingos e Valente) compõem os 33%
restantes da amostra.
A EJA - Sisal atende educandos de diferentes faixas etárias; 71,2% podem ser
considerados jovens (até 25 anos) e os demais, adultos. Ha predominância de
adolescentes de 15 a 17 anos é maior, representando um total de 44,3% dos estudantes
pesquisados, seguido dos jovens de 18 a 23 anos que compõem um total de 26,9%. O
menor percentual pertence aos adultos entre 44 e 46 anos, que representam 1% do
universo total. O gráfico 1 mostra a distribuição etária dos educandos com mais
detalhes.

Gráfico 1: Faixa Etária dos Estudantes da EJA
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O gráfico 01 apresenta
o perfil etário da população de educandos das turmas de

EJA. Mais de 50% dos alunos que frequentam a escola estão na faixa etária dos 18 aos
50 anos de idade, se constituindo assim um grande bloco de pessoas em plena idade
produtiva. Sendo que 44%400,0%
são jovens com idade entre os 15 e 17 anos, confirmando o

200,0%

processo de juvenização da EJA7. Esta situação ressalta o grande desafio pedagógico,
que a educação de Jovens e Adultos impõe: como garantir a esse grupo social
marginalizado historicamente nas esferas econômicas, sociais e culturais um acesso a
uma participação mais ativa na política, nas dinâmicas sociais e por fim, no mundo do
trabalho.
Outro dado importante a ser observado neste gráfico é que são jovens que já
tiveram alguma passagem pelo sistema escolar, que acabaram sendo excluídos deste
processo.
Do outro lado do gráfico apresenta-se um contingente de 12% de adultos na
faixa etária entre os 33 e 50 anos.
Este encontro geracional traz consigo tensões e expectativas que necessitam ser
mediadas tanto pelas escolas, quanto pelos educadores, para que estes sujeitos da EJA
possam reconstruir sua imagem da escola, do seu processo de aprendizagem e de si
mesmos.
Essa diversidade etária que compõe atualmente as classes de EJA deve ser vista
como uma oportunidade dos educadores promoverem a partir da heterogeneidade das
turmas ações de enfrentamento as diferenças geracionais que promovam o estímulo para
a continuidade dos estudos e a dedicação a eles, pois jovens e adultos possuem
percepções distintas sobre o papel da escola em suas vidas.
Do total de estudantes entrevistados 54% são residentes da zona urbana,
enquanto os 46% restantes residem na zona rural.
Gráfico 2: Local de Residência dos Estudantes da EJA

Fonte: OBEJA/2015.
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Retomaremos a discussão sobre o processo de juvenização da EJA e seus impactos no capitulo 3,
quando iremos analisar os conceitos e as implicações ligadas a Educação de Jovens e Adultos.

É na zona rural que está concentrada o maior quantitativo de pessoas
analfabetas conforme dados do censo de 2010 da Secretaria de Estudos Econômicos –
SEI, como podemos observar em detalhes na tabela 1.0. Conforme o censo escolar do
INEP de 2012 das 112 escolas públicas localizadas nos seis municípios pesquisados 71
delas se encontram na zona rural.
Tabela 4.0 - Taxa de Analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade, por situação do domicílio, segundo os municípios e Territórios de Identidade, Bahia 1991, 2000 e 2010
Código do
Município

Territórios
de
Identidade

Municípios

Taxa de Analfabetismo da população de 15 anos ou mais, por situação do domicílio (%)
1991
Total

Urbana

2000
Rural

2902104

Araci

04 Sisal

59,0

30,6

69,6

2908408

Conceição do Coité

04 Sisal

40,1

24,4

50,3

2928000

Santaluz

04 Sisal

41,8

26,2

54,1

2928950

São Domingos

04 Sisal

34,0

23,6

2930501

Serrinha

04 Sisal

33,0

2933000

Valente

04 Sisal

36,9

Total

Urbana

2010
Rural

Total

Urbana

Rural

43,7

24,9

54,2

32,1

19,5

26,6

18,3

35,5

19,2

13,6

27,7

31,8

21,7

46,0

23,6

18,6

31,3

39,2

22,9

18,9

26,0

21,5

19,6

19,6

47,8

24,6

16,4

35,7

16,5

10,5

19,8

48,0

26,4

18,4

34,4

17,1

11,5

SEI-Ba. Censo de 2010

A partir da análise dos dados disponibilizados pela Superintendência de Estudos
Econômicos e Sociais da Bahia – SEI, para os seis municípios de abrangência da
pesquisa do OBEJA, podemos perceber no censo de 1990 que a média de analfabetismo
entre os municípios era de 40,8% da população, sendo que, a maior taxa concentrava-se
na zona rural com 51,6%. No censo de 2000 observa-se que houve uma redução na taxa
de analfabetismo da população, ficando este percentual em 29,3%. No censo de 2010, o
número de analfabetos caiu para 21,6%, contudo mantendo a maior concentração nas
respectivas zonas rurais de cada município.
Em comparação com os dados do Estado da Bahia para o mesmo período
verificamos que apesar da forte redução nas taxas de analfabetismo, o percentual ainda
alto extrapola a média do estado da que é de 13% da população.
Além das diferenças quanto à idade, temos outros aspectos que compõem a
diversidade dos educandos da EJA, um deles é a participação de homens e mulheres nas
turmas de EJA. Segundo dados do INEP de 2012 as mulheres eram mais de 50% das
estudantes da EJA no Brasil, cerca de 1.974.240.

40,5

24,9
26,8
23,6

No gráfico abaixo poderemos constar que no território de identidade do Sisal a
proporção de homens é relativamente maior que de mulheres.

Gráfico 3: Sexo dos Estudantes da EJA

No conjunto dos educandos, 48% são mulheres e 52% homens. É interessante o
fato de a maioria, entre os jovens, ser de homens. Provavelmente isso acontece porque
os meninos estão sendo excluídos do ensino regular mais cedo do que as meninas, como
indicam as estatísticas educacionais brasileiras em relação ao Nordeste e a Bahia (INEP
2010, 2012, 2013). Na Bahia foram 437 mil matrículas na EJA em 2012, sendo que 221
mil são homens, contra 216 mil mulheres. Assim, na EJA, estão predominando homens.
Em referência a idade os homens entram na EJA mais jovens 52% estão na
faixa etária dos 15 aos 17 anos, sendo que 86% dos estudantes entrevistados tem até 28
anos de idade. Já as mulheres entram mais velhas, 36% tem entre 15 e 17 anos de idade,
enquanto 67% estão na faixa etária de até os 28 anos.
Com referência à categoria cor e raça, 43,3% dos estudantes da EJA se
declararam como pardos; 33,4% como negros; 18% como brancos; 2,9% como
indígenas; e, 2,3% como amarelos. Verifica-se que os maiores percentuais estão na
cor/raça parda, seguido de negros e brancos. 51% dos estudantes se declaram como
negro (Pardos e Pretos).
Dados estatísticos do censo escolar de 2013 (INEP) apontam que 45%
(1.705,654) dos estudantes não declararam sua cor/raça no censo. Dos 55% (2.074,968)
restantes que declaram sua cor/raça, destes 25% se declaram brancos, 8,5% se declaram

pretos, 65% afirmam se pardos, enquanto 0,57% e 1,24% se declaram amarelos e
indígenas respectivamente.

Gráfico 4: Cor/Raça dos Estudantes da EJA

Fonte: OBEJA/2015.
O Censo do IBGE de 2010 revelou que dos 191 milhões de brasileiros em 2010,
91 milhões se classificaram como brancos, 15 milhões como pretos, 82 milhões como
pardos, 2 milhões como amarelos e 817 mil como indígenas. Registrou-se uma redução
da proporção de brancos, que em 2000 era 53,7% e em 2010 passou para 47,7%, e um
crescimento de pretos (de 6,2% para 7,6%) e pardos (de 38,5% para 43,1%). Sendo
assim, a população preta e parda passou a ser considerada maioria no Brasil (50,7%).
Os educandos da EJA também expressam essa diversidade racial da população
brasileira, a maioria dos educandos é negra. Contudo devemos considerar que essa
maior proporcionalidade de negros e pardos na EJA refletem as desigualdades
econômicas e sócias que se aprofundam de forma abissal na sociedade brasileira. As
lacunas do acesso à educação de qualidade e com equidade ainda persistem, precisamos
promover uma ruptura permanente com a discriminação, preconceito, marginalização,
subjugação e as injustiças sociais na educação.
O gráfico abaixo apresenta a diversidade religiosa presente no Sisal,
demonstrado a multiplicidade cultural deste povo. O Catolicismo continua como
religião preponderante. Confirmando os dados do IBGE (2010) que apontam que cerca
de 56% dos jovens brasileiros são católicos, enquanto 24% declaram-se evangélicos.

Gráfico 5: Religião dos Estudantes da EJA

Fonte: OBEJA/2015.
Com relação ao perfil dos jovens pesquisados à religião, 63,52% dos educandos
se declaram católicos e 15%, protestantes;1,7% indicam que são adeptos de religiões de
matrizes africanas e 18,4% afirmam que não praticam nenhuma religião. A proporção
dos que alegam não praticar nenhuma religião é maior entre os jovens.
No quesito participação em Movimentos Sociais, 80,7% dos estudantes da EJA
pesquisados não estão vinculados a nenhum movimento e, apenas 19,3% estão ligados a
algum tipo de movimento social.
Gráfico 6: Estudantes da EJA que Participam de Movimentos Sociais

Fonte: OBEJA/2015.
O Território do Sisal é uma região de intensa atuação de organizações sociais
(MOC, Fórum EJA, MMTR, SINTRAF, APAEB, Etc.), sindicatos, associações,
cooperativas, organizações de mulheres, dentre outros, que buscam o desenvolvimento
sustentável do território, em especial do meio rural, a luta pela emancipação dos

sujeitos, além de destacar as ações contra todas as formas de exclusão. A partir dessa
perspectiva, as principais linhas de ação giram em torno de iniciativas nas áreas da
agricultura familiar, educação, saúde, infraestrutura, cultura e comunicação.
Vale destacar as atividades do Fórum Regional EJA Sisal que tem como objetivo
se estabelecer enquanto um espaço político, de busca pela consolidação dos direitos dos
sujeitos da EJA a partir da responsabilização e mobilização dos governos, da sociedade
civil, da universidade e principalmente dos movimentos sociais.
Outro ponto que revela o perfil dos estudantes da EJA refere-se à situação se
estes já são pais ou mais e com que idade tiveram seu primeiro filho.
Gráfico 7: Quantidade de Filhos dos Estudantes da EJA

Fonte: OBEJA/2015.

Ao analisarmos o gráfico acima constatamos que 70,7% dos estudantes
afirmaram que não possuem filhos; 10,8% que possuem apenas um filho; 11% têm dois
filhos; 5,1% três filhos; e, 2,4% possuem quatro filhos. Atualmente segundo o IBGE
(2010) a taxa de fecundidade no Brasil caiu de 6,3 filhos por mulher em 1960 para os
atuais 2,3 filhos em 2010, abaixo da média mundial que é de 2,6 filhos. Diante deste
quadro a taxa de reposição populacional tem sido negativa no Brasil desde 2005.
Esse dado revela que a taxa de crescimento da população vem diminuído
gradativamente, devido a vários fatores, como a maior presença das mulheres no
mercado de trabalho, acesso regular a métodos contraceptivos, aumento da escolaridade,
entre outros. Essa tendência não representa uma rápida diminuição da população, mais
um rápido envelhecimento da mesma, estimasse que cerca de 20% da população
brasileira terá mais de 60 anos em 2050.

Em relação à idade em que foram pais pela primeira vez, a pesquisa revelou um
alto percentual (47%) de estudantes que tiveram filhos com menos de 18 anos, sendo
que desse percentual, 13,8% são de jovens com menos de 16 anos. O segundo maior
percentual, 43%, foram de pais na faixa etária dos 19 aos 25 anos.

Gráfico 8: Idade que os Estudantes da EJA Foram Mãe ou Pai a 1ª Vez

Fonte: OBEJA/2015.
A Gravidez na adolescência se constitui um dado alarmante neste território, pois
interfere diretamente na vida destes sujeitos, tanto as mulheres, como os homens.
Pesquisas apontam que quando menor o grau de escolaridade mais cedo os jovens têm
filhos. Segundo a pesquisa Saúde Brasil (2014) do governo federal, entre as mães com
menor escolaridade, com até 3 anos de estudo (51,4%) ou com 4 a 7 anos de estudo
(69,4%), mais da metade foram mães com menos de 20 anos. Outro ponto a se destacar
é que cerca de 18% dos estudantes da EJA abandonaram a escola por conta de terem
que cuidar dos filhos. Agravando ainda mais os problemas de acesso à educação desta e
da futura geração que ali se inicia. Ao observamos o gráfico abaixo perceberemos que a
uma retroalimentação do processo de exclusão social e educacional na região Sisaleira.

Gráfico 9: Nível de Escolaridade da Mãe

Fonte: OBEJA/2015.
Quando questionados sobre o grau de escolaridade de seus pais apresenta-se um
grave panorama, 67% das mães dos estudantes não concluíram o Ensino Fundamental,
outras 17% nem se quer frequentaram a escola. Estas jovens mães de hoje acabam por
reproduzir o processo de exclusão dos quais suas próprias mães foram vítimas.
As questões relacionadas a emprego e renda também se constituíram como outro
elemento caracterizador do perfil dos estudantes da EJA. Um ponto central dos
resultados apresentados é a precarização do trabalho ao qual estão expostos este público
da pesquisa.
Gráfico 10: Estudantes da EJA que Estavam Trabalhando no Período

Fonte: OBEJA/2015.

Em relação à categoria Emprego e Renda, 64% dos estudantes informaram que
estavam trabalhando na época da pesquisa do OBEJA (2013). Sendo que, 75% dos
estudantes começaram a trabalhar antes dos 17 de idade.
Gráfico 11: Com Qual Idade Começaram a Trabalhar

Fonte: OBEJA/2015.
O gráfico acima apresenta um dado alarmante pois denucia que o trabalho
infantil8 ainda se constitui como um grave problema social no Território do Sisal. 41%
dos estudantes começaram a trabalhar antes dos 14 anos, predominatimente na atividade
agrícola, em especial nas lavouras de Sisal.
Dos estudantes que trabalham, 90% desses afirmaram que recebiam até um
salário mínimo. Sendo que, se detalharmos esse dado a partir da categoria cor/raça
veremos que dos que ganham até um salário mínimo 45% são pardos, 33% são negros,
17% brancos e os demais restantes dividem-se em índios e amarelos.
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Trabalho infantil é toda forma de trabalho exercido por crianças e adolescentes, abaixo da idade
mínima legal permitida para o trabalho, conforme a Constituição Brasileira menores de 16 anos são
proibidos de trabalhar, exceto como aprendizes e somente a partir dos 14 anos. Na Bahia o principal
programa destinado a erradicação do trabalho infantil é o PETI, que foi implementado na Bahia em
1996, justamente no Território do Sisal.

Gráfico 12: Renda Média dos Estudantes da EJA que Trabalhavam no Período

Fonte: OBEJA/2015.
Ainda em relação aos estudantes que trabalham, uma parte desses estudantes
(28%) trabalhava em atividades informais, tais como, pintor, eletricista, feirante,
ambulante etc. Outra parte dos estudantes trabalhava como domésticos (18,9%), seguido
de agropecuária com 17,8%.
Gráfico 13: Áreas de Ocupação dos Estudantes da EJA que Trabalhavam no Período

Fonte: OBEJA/2015.

A pesquisa revela ainda que 38,4% deles deixaram os estudos em decorrência do
trabalho. Muitas dessas atividades são exercidas de forma precária, além de

demandarem maior esforço físico, o que dificulta ou inviabiliza a permanência do
estudante na escola, seja pela reprovação continuada, seja pelas circunstâncias da vida e
a necessidade premente de trabalhar para sobreviver.
Gráfico 14: Motivos que Fizeram os Estudantes da EJA Abandonar a Escola

Fonte: OBEJA/2015.
Se a necessidade de trabalhar afastou a maior parte desses educandos da escola,
por outro lado, o trabalho foi elemento motivador para o retorno. Esse paradoxo pode
ser explicado em certa medida pelas exigências de inserção no mercado de trabalho
formal.

Gráfico 15: Motivos que Fizeram os Estudantes da EJA Voltar a Escola

Fonte: OBEJA/2015.
Para (40%) retomar os estudos foi motivado pelo desejo de conseguir um
emprego ou um emprego melhor é também o motivo que leva a retomada dos estudos.
Entretanto, é importante ter em vista que 49,5% indicam a aprendizagem ou o
desenvolvimento pessoal como o principal fator que os fez voltar à escola.
Diante do quadro exposto nas análises dos gráficos acima sobre a situação
precarizada da relação entre emprego, renda e escolaridade fica evidente a motivação
que leva os jovens a compreender a educação escolar como um investimento pessoal e a
incorporação da formação continuada como estratégia para enfrentar o fantasma da
informalidade (majoritária entre estudantes da EJA) e minimizar o risco de que ela seja
a única via de inserção e até mesmo de permanência no mercado de trabalho.
Esses dados representam uma amostra das informações armazenadas no banco
de dados do OBEJA. De certo modo, as percepções dos estudantes aqui apresentadas
revelam de forma clara as dificuldades enfrentadas por eles nas classes da EJA, no que
diz respeito à infraestrutura das escolas, às atividades pedagógicas e às próprias
condições socioeconômicas difíceis pelas quais esses estudantes passam. Alguns dados
merecem ser observados de forma mais subjetiva em função de as histórias de vida dos
estudantes serem marcadas por dificuldades. Nesse sentido, ao confrontarmos com as
percepções dos professores, notadamente quando se refere às condições de
infraestrutura da escola, observam-se algumas visões contrastantes.
QUEM SÃO OS PROFESSORES

Algumas informações sobre o perfil dos professores que atuam na EJA também
são relevantes para analisar suas potencialidades e desafios para conduzir o trabalho
educativo nessa modalidade de ensino.
O corpo docente que atua na EJA no território do Sisal é majoritariamente
feminino (73%). Em nível nacional conforme censo do INEP de 2010 As mulheres
compõem 81,5% do total de professores da educação básica do país. Em todos os níveis
de ensino dessa etapa, com exceção da educação profissional, elas são maioria
lecionando. Em relação a EJA a média nacional é de 71% é passível de concluir que o
território do Sisal está dentro da média nacional.
Gráfico 16: Sexo dos Professores.

Fonte: OBEJA/2015
Essa forte presença feminina na educação pode em parte ser explicado por
condições históricas que associavam o magistério ao papel feminino na sociedade.
Em relação a categoria cor/raça 54% dos professores entrevistados se
autodefiniram como pardos; 26% como brancos; 17% como negros e 3% como
amarelos.

Gráfico 17: Cor/Raça dos Professores da EJA

Fonte: OBEJA/2015
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua)
2016, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revela que,
no critério de declaração de cor ou raça, a maior parte da população brasileira residente
é parda: são 95,9 milhões de pessoas, representando 46,7% do total. Esse número de
professores que se denominam pardos é consonante com os dados populacionais da
Bahia, em que 59% da população se declara como parda. Somados pardos e negros
representam 71% dos docentes da EJA, o que os coloca em franca identificação do
perfil dos estudantes.
O maior percentual de professores se situa em duas faixas etárias, a saber, entre
os 29 a 33 anos e 39 a 43 anos, ambas com 24,0%. A faixa intermediária que
corresponde à de 44 a 46 anos representa 18,0% (Gráfico 16). Em relação ao tempo de
atuação na EJA, a pesquisa revela que 35,4% dos professores atuam apenas há menos de
três (03) anos nessa modalidade. É significativo também o tempo de 7 a 10 anos de
atuação que corresponde a 32,3% (Gráfico 17). Com mais de 10 anos de tempo de
atuação na EJA, tem-se 10,8% dos professores.
Diferente do perfil de estudante majoritariamente jovens, os professores
caracterizam pelo fato de 44% está na faixa etária ente os 29 e 44 anos, porém no
quesito atuação na EJA o tempo de experiência é muito baixo. Reflexo em parte do
processo de precarização das relações de trabalho.

Gráfico 18: Faixa Etária dos Professores da EJA

Fonte: OBEJA/2015

Em relação ao tempo de atuação na EJA, a pesquisa revela que 35,4% dos
professores atuam apenas há menos de três (03) anos nessa modalidade. É significativo
também o tempo de 7 a 10 anos de atuação que corresponde a 32,3% (Gráfico 21). Com
mais de 10 anos de tempo de atuação na EJA, tem-se 10,8% dos professores.
Gráfico 19: Tempo de Atuação na EJA

Fonte: OBEJA/2015
De acordo com os dados da pesquisa verificou-se que 90% dos professores
possuem o nível superior completo, sendo que 36% têm formação na área de pedagogia,
e 56% dos professores são formados em outras áreas de licenciatura. 74,6% dos

professores com nível superior completo concentram-se nas áreas de humanas e letras,
revelando a carência de professores nas áreas de ciências exatas
Gráfico 20: Área de Formação Inicial (Curso de Graduação)

Fonte: OBEJA/2015
Outro fator de destaque é que cerca de 10% dos professores que atuam na EJA
ainda não possuem nível superior, nem formação específica para a docência.
Além disso, quando perguntados sobre o que os levou a lecionar na modalidade
EJA, 47, 6% responderam que foi a necessidade de compor a jornada de trabalho,
enquanto 34,9% informaram que lecionavam por escolha própria (Gráfico 2 1).Esse dado

aliado a informação de falta de formação específica para atuar na EJA nos faz ressaltar a
precariedade encontrada na EJA, quase metade dos professores não optaram por essa
modalidade o que os leva a reproduzir muitas vezes o mesmo modelo do ensino regular na EJA.

Gráfico 21: O Que levou a trabalhar na Modalidade EJA

Fonte: OBEJA/2015

Os recursos pedagógicos mais utilizados por 67,2% dos professores são os livros
didáticos, seguidos pelo caderno e o quadro (13,8%). O uso da internet como meio
didático é utilizado por 5,2% dos professores e com o mesmo percentual são utilizados
jornais e revistas. Esses dados mostram as lacunas de uma formação docente tradicional
e calcada na concepção bancária da educação.
A percepção dos professores sobre a EJA nos dois municípios pesquisados
apresenta de forma geral uma visão em alguns aspectos positivos e em outros uma visão
mais crítica das condições de funcionamento e organização do sistema escolar.
Embora haja um percentual grande de professores com formação superior, ainda
permanece um resíduo de professores que não atingiram esse patamar. Destaca-se
também que mais da metade desses possui especialização na área da educação. Por
outro lado, aparece na pesquisa a ausência de formação especifica desses professores na
área da EJA e, em termos de ensino, um percentual significativo de professores usava
apenas o livro didático como recurso pedagógico e um número muito pequeno utilizava
as tecnologias digitais de informação e comunicação; além disso, muitos desconhecem a
legislação em vigor sobre a EJA, fato este que dificulta intervenções mais consistentes
nessa modalidade.

A participação da comunidade local nas atividades das escolas não é muito
expressiva e, basicamente, a atuação da escola na comunidade se limita a palestras e
oficinas. Torna-se, portanto, um desafio à atuação dos professores da EJA para a
melhoria da qualidade de ensino.
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VULNERABILIDADE SOCIAL E VIOLÊNCIA9

Neste capítulo iremos debater as bases do constructo teórico desta tese, a partir
da discussão e análise das implicações dos conceitos de juventude, vulnerabilidade e
violência, tendo como pano de fundo a educação de jovens e adultos no território do
Sisal. Compreendemos que os referidos conceitos interagem entre si, potencializando
suas consequências sociais nas classes da EJA. Sendo assim, o título deste capítulo nos
remete a reflexão da necessidade de trazer para o centro do debate as relações existentes
entre a juventude na contemporaneidade e o impacto da violência e da vulnerabilidade
da formação das suas identidades e projetos de vida.
Para alcance da proposta estabelecida iremos abordar de forma panorâmica o
desenvolvimento socio histórico e os impactos sociais do analfabetismo no Brasil,
aproximando das suas características na Bahia, especialmente no território do Sisal.
Para Freire (1990) o analfabetismo é acima de tudo um problema político, não apenas
uma questão pedagógica ou metodológica, é na verdade a expressão concreta da
realidade brasileira marcada por injustiças sociais, a educação de jovens e adultos é a
busca da reparação social deste anacronismo excludente.
A Constituição Federal – CF no seu artigo 208 estabelece que é dever do Estado
“o Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que não tiveram
acesso na idade própria”. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 - LDB de
acordo com o artigo 37 a “Educação de Jovens e Adultos será destinada àqueles que não
tiveram acesso ou continuidade de estudos no Ensino Fundamental e Médio na idade
própria”.

3.1 O Analfabetismo no Brasil
9

O título deste capítulo tem como objetivo destacar a importância de trazer para a centralidade do
debate acadêmico as dinâmicas das relações entre juventude e vulnerabilidade social.

Dados do Censo 2010, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) em 2011, revelam que a taxa de analfabetismo 10 vem caindo muito
lentamente nos últimos dez anos. O país conta ainda com cerca de 13,9 milhões de
brasileiros, analfabetos, com 15 anos ou mais, o equivalente a 9,63% da população
nessa faixa etária - no Censo de 2000, esse percentual era de 13,64%. O Nordeste
continua sendo a região com maior número de analfabetos, cerca de 16% da população
com mais de 15 anos.
O Brasil entre as décadas de 1990 e início do século XXI passou por profundas e
significativas transformações econômicas, sociais, políticas e institucionais. Esse
período caracterizou-se pela estabilidade e ciclos de desenvolvimento e crescimento
econômico, marcado por transições democráticas de governo e por consolidação das
instituições públicas e sociais, ampliando as margens de atuação e interação dos
movimentos sociais, garantindo sua efetiva participação no processo de transformação
da cultura política do Brasil.
Esse mesmo período da história, marca o forte processo de expansão e
universalização da educação brasileira. Vivenciamos o aumento da demanda de
investimentos na educação, o Plano Nacional de Educação – PNE 2014 -2024, propõe
que, ao final da sua execução, o Estado brasileiro esteja investindo cerca de 10% do seu
Produto Interno Bruto – PIB nos diversos segmentos da educação.
Atualmente o Brasil investe cerca de 6,6% do seu PIB em educação, algo em
torno de mais de 360 bilhões de reais, em 2003 investia-se apenas 4,3% na educação. O
nosso custo-aluno-qualidade avançou de R$ 857,00 em 1998, para R$ 1.566 em 2006,
chegando a pouco mais de R$ 2.200 em 2013. Apesar dos altos investimentos em
educação, muito acima da média dos países desenvolvidos que fazem parte da OCDE, o
Brasil ainda tem uma das maiores taxas absoluta de analfabetismos no mundo,
ocupando atualmente a 8ª posição, a frente de todos os países latino americano, onde o
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Segundo o dicionário Haussais, o termo analfabetismo corresponde a estado ou condição de quem
não sabe ler e escrever, falta de instrução elementar. Segundo definição da UNESCO, “uma pessoa
funcionalmente analfabeta é aquela que não pode participar de todas as atividades nas quais a
alfabetização é requerida para uma atuação eficaz em seu grupo e comunidade, e que lhe
permitem, também, continuar usando a leitura, a escrita e o cálculo a serviço do seu próprio
desenvolvimento e do desenvolvimento de sua comunidade”.

Brasil representa 38% dos analfabetos da região, conforme relatório da UNESCO
(2012) Educação para Todos.
O passado escravista da sociedade brasileira teve forte influência nos números
da educação, em especial nos gigantescos números dos excluídos da educação. Cunha
(2001) coloca que a educação brasileira é “herdeira direta do nosso passado escravista”.
A história da formação da sociedade brasileira é marcada ao longo do tempo pelo
regime da escravidão no qual o indivíduo era desqualificado na característica
fundamental de pessoa humana e tratado como "mercadoria" de manipulação dos seus
"donos". A educação escolar era vista como um símbolo de status social e cultural,
diante deste quadro, o Brasil chegou ao início do século XX com 65,3% da sua
população analfabeta, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE.
Portanto, a história da nossa sociedade revela que as raízes da exclusão
educacional da maior parte da população brasileira repousam na exclusão social. O
Brasil é um país marcado por séculos de injustiça social, resquícios de um passado
escravista. A questão da desigualdade e da exclusão social, étnica, não é só econômica,
é também sociocultural.
A partir da segunda metade do século XX, iniciou-se um processo de redução do
analfabetismo, a partir do incremento de diversas políticas públicas e ação dos
movimentos sociais.
O desenvolvimento histórico da Educação de Jovens e Adultos no Brasil é
caracterizado por embates, lutas sociais, políticas e pedagógicas, que teve na década de
1960 seu principal ponto de efervescência, por meio de atuação dos movimentos sociais
populares, que através da Educação Popular, sua maior força de expressão, buscou uma
educação de qualidade, que garantisse a inclusão e a permanência dos excluídos em uma
escola pública de qualidade.
Não é interesse dessa tese retomar a trajetória histórica da EJA no Brasil, pois
esse debate já apresenta uma ampla e diversificada referência bibliográfica, como:
FÁVERO (2005); HADDAD (2002), entre outros. Contudo, com o objetivo de localizar
um dos campos temáticos em que se encontram os sujeitos dessa investigação e as
situações de risco e vulnerabilidade vivenciadas pelos mesmos, destacaremos as
décadas de 1980 e os períodos posteriores, a partir de alguns de seus marcos históricos

para a EJA, além disso, apresentaremos alguns quadros demonstrando as fases do
analfabetismo no Brasil e na Bahia.
A partir da redemocratização do país em 1980 que a Educação de Jovens e
Adultos ganha visibilidade como um direito e não somente como uma ação
compensatória do governo e de suas políticas públicas. A promulgação da Constituição
Federal de 1988, em especial o seu artigo 208, vem afirmar que é dever do Estado a
garantia do ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurando inclusive sua oferta
gratuita para todos os que não tiveram acesso a ela na idade apropriada.
O governo de Fernando Collor de Mello foi marcado pela extinção da Fundação
Educar, órgão remanescente do antigo MOBRAL, que foi reordenado para apoiar e
fomentar políticas e ações na EJA no âmbito nacional. Haddad (1993) constatou em seu
estudo que este é um forte período de omissão das políticas federais para a EJA, ficando
a cargo dos municípios e dos estados o provimento e a oferta da EJA.
No período do governo de Fernando Henrique Cardoso, as políticas educacionais
voltadas para EJA, restringiram-se a um caráter compensatório, com ações especificas
para grupos e regiões pobres do Brasil. Destacamos entre as políticas, programas e
projetos desenvolvidos, o Programa de Alfabetização Solidária, o Programa Nacional de
Reforma Agrária (PRONERA) e o Projeto Recomeço. Cabe ressaltar também, conforme
Di Pierro (2001), foi no governo de Fernando Henrique, o veto ao dispositivo legal que
incluiria o financiamento da EJA a partir do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), além da criação de
uma emenda à constituição que suprimiu a obrigatoriedade do ensino fundamental a
jovens e adultos.
Ainda na década de 90, temos como marco significativo no campo da EJA, a
atuação da Organização das Nações Unidas (ONU), a partir da Conferência Mundial
sobre Educação para Todos realizada na Tailândia, onde foi aprovada a Declaração
Mundial sobre a Educação para Todos. Neste mesmo período o governo brasileiro
assumiu junto à ONU o compromisso de reduzir o analfabetismo de jovens e adultos.
É nesse período que, segundo Ferreira (2006), surge os primeiros Fóruns sobre
EJA11 no Brasil, ligados às universidades e aos movimentos sociais. Em 1997, em
11
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Hamburgo, na Alemanha, ocorre a V Conferência Internacional de Educação de Adultos
(CONFINTEA). Essa conferência foi marcada pera reafirmação dos compromissos
formais com o avanço e desenvolvimento da educação de jovens e adultos.
No Brasil, em 1996, é sancionada a Lei nº 9394/1996, a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Brasileira – LDB, que marca a retomada da EJA nas políticas
oficiais, com a afirmação do direito a Educação de Jovens e Adultos. Segundo Eugenio
(2004), apesar dos avanços da LDB/96, a mesma ainda revela um caráter flexível
atribuído à EJA e sua visão pautada ainda na relação custo x benefício, desconsiderando
todos os avanços da Educação Popular e de uma proposta de Educação ao longo da
vida.
Di Pierro (2001) afirma que, ao longo da história da educação no Brasil,
ocorreram diversas tentativas no âmbito dos governos federais de traçarem e
implementarem políticas e diretrizes em torno da Educação de Jovens e Adultos,
passando desde a incorporação dessa modalidade de ensino até o estabelecimento de
convênio com organizações não governamentais (ONG). Ressaltamos que o
financiamento dessa modalidade de ensino ainda se constitui um dos maiores debates da
EJA.
A partir dos anos 2000, no Governo de Luís Inácio “Lula” da Silva, a Educação
de Jovens e Adultos ganha relevância e se fortalece passando a ter uma pasta no
Ministério da Educação, através da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e
Diversidade (SECAD). Este órgão tem como finalidade promover ações para a
erradicação do analfabetismo no país.
Apesar dos avanços conquistados nas últimas décadas, ainda se questiona a
permanência de uma visão da EJA enquanto ação compensatória de um “tempo
perdido”. Nos deparamos ainda com dificuldades em estabelecer a modalidade da EJA
como um direito dos cidadãos e um dever do Estado, buscando a desvinculação desta
com processos escolares tradicionais que ignoram as especificidades dos sujeitos da
EJA.
O parecer nº 11/2000 do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de
Educação Básica (CNE/CBE), tendo como relator Carlos Roberto Jamil Cury,
incorporou a EJA à Educação Básica, tendo regulamentado suas diretrizes curriculares,
que apresentam três funções básicas: a primeira refere-se à função reparadora, neste

quesito a Educação de jovens e Adultos é vista como uma dívida social, fruto do
processo de exclusão social; A segunda função é equalizadora, ou seja, os sujeitos da
EJA devem ser vistos dentro das suas especificidades, respeitando suas dinâmicas,
valorizando seus saberes e potencializando suas formas de aprendizagem, por fim, a
terceira função é a qualificadora, que caracteriza o conceito de educação ao longo da
vida.
Os debates recentes no campo da EJA apontam que, apesar dos ganhos nos
últimos anos, tal como seu reconhecimento enquanto modalidade de ensino e
financiamento a partir de recursos do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica
(FUNDEB), a EJA não pode limitar-se a um processo de escolarização formal, deve
avançar no reconhecimento e valorização de outras experiências educativas, muitas
delas vinculadas à educação popular. Nessa perspectiva, reconhece-se o direito dos
sujeitos da EJA à vivência plena das suas experiências, a partir da compreensão que o
processo educacional ocorre em todas as esferas de interação social e trazem ganhos
para os sujeitos. Freire (2011, p. 21) sinaliza que a Educação de Jovens e Adultos “vai
se movendo na direção da Educação Popular na medida que a realidade começa a fazer
algumas exigências à sensibilidade e à competência científica dos educadores e
educadoras.” Assim, a EJA passa a estar vinculada a um outro projeto de sociedade, um
campo aberto de reflexão, com propostas diversas e dialógicas.
Tendo como foco a proposta de uma Educação Popular, a EJA não se encerra no
processo de transmissão de conteúdo, é mais ampla, considera-se enquanto um
investimento na formação humana, pautada na valorização dos sujeitos. A EJA faz parte
das lutas históricas da nossa sociedade, representada por sujeitos que apresentam suas
identidades, singularidades e subjetividades.
Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio de 2012, (PNAD)
(BRASIL, 2012), indicam que somos aproximadamente mais de 197 milhões de
pessoas, dos quais cerca de 50 milhões são jovens na faixa etária de 15 a 29 anos. A
taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 ou mais anos, foi de 8,7% da população,
aproximadamente um contingente de 13 milhões de analfabetos.
Ao analisarmos os quadros dos indicadores demográficos da população
brasileira entre os anos de 1900 e 2000, percebemos que a taxa de analfabetismo caiu de
65,3% da população, para 15% conforme dados do IBGE (2001). Nesse período o
Brasil reduziu sua taxa de analfabetismo em 52%.

3.2 O Analfabetismo na Bahia e no Território do Sisal
A região Nordeste conforme o PNAD (2012) é a que tem o maior percentual de
pessoas não alfabetizas com 17,4% da sua população, em contraposição as regiões Sul e
Sudeste que têm em média 4,4% da sua população de 15 ou mais anos analfabeta. Em
números absolutos, a população do Nordeste é de aproximadamente um pouco mais de
54 milhões de pessoas, assim, conforme os dados apresentados, temos atualmente mais
de 9,7 milhões de analfabetos no Nordeste.
A Bahia apresenta, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(PNAD) 2009, o maior número de analfabetos no Brasil entre jovens com 15 anos ou
mais. Neste mesmo período, a taxa de analfabetismo deste público foi de 16,7%, quase
o dobro da média nacional.
A partir da análise dos dados disponibilizados pela Superintendência de Estudos
Econômicos e Sociais da Bahia – SEI-BA, a taxa de analfabetismo na década de 1990
era de 34,5% da população baiana, sendo que a taxa de analfabetismo na zona rural
chegava a 55,1%. Nos anos 2000, essa taxa caiu para 22,1% da população, contudo a
zona rural ainda vivenciava um alto percentual, com 38% da sua população analfabeta.
No último censo de 2010, o número de pessoas não alfabetizadas caiu para 16,3% da
população, mais as nossas zonas rurais ainda possuem um dado alarmante, 29,8% da
população com 15 ou mais anos é analfabeta.
Para os seis municípios de abrangência dessa tese, podemos perceber no censo
de 1990, que a média de analfabetismo entre os municípios era de 40,8% da população,
sendo que, a maior taxa concentrava-se na zona rural com 51,6%. No censo de 2000
observa-se que houve uma redução na taxa de analfabetismo da população, ficando este
percentual em 29,3%. No censo de 2010, o número de analfabetos caiu para 21,6%,
contudo mantendo a maior concentração nas respectivas zonas rurais de cada município.
Em comparação com os dados do Estado da Bahia para o mesmo período,
verificamos que apesar da forte redução nas taxas de analfabetismo, o percentual ainda
alto extrapola a média do estado.
Tabela 05: Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais, por situação
do domicílio
MUNICÍPIOS

TERRITÓRIOS
DE
IDENTIDADE

TAXA DE ANALFABETISMO DA POPULAÇÃO DE 15 ANOS OU MAIS,
POR SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO (%)
1991
2000
2010
Total

Urban

Rural

Total

Urban

Rural

Total

Urban

Rural

a
BAHIA

a

a

0
34,5

ARACI

04 Sisal

CONCEIÇÃO
DO COITÉ
SANTALUZ

04 Sisal

SÃO
DOMINGOS
SERRINHA

04 Sisal

VALENTE

04 Sisal

21,6

55,1

22,1
43,7

15,0

38,0

16,3

11,3

29,8

24,9

54,2

32,1

19,5

40,5

59,0

30,6

69,6

40,1

24,4

50,3

26,6

18,3

35,5

19,2

13,6

27,7

41,8

26,2

54,1

31,8

21,7

46,0

23,6

18,6

31,3

34,0

23,6

39,2

22,9

18,9

26,0

21,5

19,6

24,9

33,0

19,6

47,8

24,6

16,4

35,7

16,5

10,5

26,8

36,9

19,8

48,0

18,4

34,4

17,1

11,5

23,6

04 Sisal

04 Sisal
26,4

SEI-Ba. Censo de 2010

A grande conquista para as últimas duas décadas foi a ampliação do acesso à
educação em todos os níveis, assim como o aumento do tempo de permanência na
escola e da taxa de escolaridade.
Conforme dados da PNAD (2012), a taxa de analfabetismo entre jovens de 15 a
19 anos no Brasil é 1,2%, no extrato 20 aos 24 anos essa média sobe para 1,6%, na faixa
dos 25 aos 29 anos salta para 2,8%, chegando a 24,4% para pessoas com 60 ou mais
anos.
A taxa de escolarização entre crianças e adolescentes dos 06 aos 14 anos chegou
a 98,2% em 2012, entre os jovens de 15 aos 17 anos, essa taxa de cobertura cai para
84,2%, no Nordeste essa taxa é de 83,2%, na faixa etária dos 18 aos 24 anos, cai para
apenas 29,4% dessa população.
Os dados revelam a universalização do Ensino Fundamental entre crianças e
adolescentes dos 06 aos 14 anos, do outro lado, mostra o forte abandono do Ensino
Médio e, por sua vez, a não continuidade no Ensino Superior.
O levantamento de dados feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas
Educacionais (INEP), em 2014, aponta que a taxa média de distorção idade-série no
Ensino Fundamental nas escolas públicas é de 48%, no Ensino Médio é de 46%. Sendo
que as escolas públicas são responsáveis por 88% das matrículas no Ensino
Fundamental e 86% no Ensino Médio (PNAD, 2008).
Os dados aqui apresentados do PNAD (2008, 2012) sustentam a tese do forte
processo de desigualdade em relação ao processo e as etapas de escolarização no Brasil,
com enfoque especial ao segmento de jovens dos 15 aos 29 anos. Quando analisados

com maior grau de apuração, esses dados destacam que muitos jovens desistiram de
estudar sem ter ao menos concluído o Ensino Fundamental.
É evidente que tivemos consideráveis melhoras nos indicadores educacionais,
em especial no Ensino Fundamental, contudo apenas 52% dos jovens matriculados não
apresentam uma distorção idade-série. Ao avançarmos nos demais extratos etários, o
número de jovens e adultos fora da escola e/ou não escolarizados aumentam
significativamente.
Os jovens na faixa etária dos 15 aos 29 anos representam aproximadamente 26%
da população brasileira. Este recorte populacional passou a fazer parte de políticas
públicas especificas nas últimas duas décadas, em especial com a criação do Conselho
Nacional da Juventude (CONJUVE) e são estes as maiores vítimas dos processos de
vulnerabilidade social. É um contingente populacional com demandas próprias e
especificas, que estão em fase de escolarização, da busca do emprego e da
sustentabilidade, da cultura, do lazer, de formas de expressão e reconhecimento social e
identitário. Também são estes jovens as maiores vítimas da violência, da pobreza, da
exclusão social, das desigualdades da sociedade brasileira.
Esse processo de desigualdade de acesso aos bens sociais e culturais entre os
jovens, agrava ainda mais a situação destes. Silveira (2014) em sua pesquisa indica que
mais de 53% dos jovens matriculados no Ensino Fundamental não chegam a concluí-lo.
Na Educação de Jovens e Adultos este número é ainda mais alarmante, apenas 30% dos
alunos matriculados conclui o curso da EJA.
As escolas e seu mecanismo ignoram as desigualdades culturais e sociais entre
os jovens das diferentes classes sociais ao buscar transmitir seus conteúdos, a partir de
métodos e modelos de avaliação que não levam em conta as especificidades dos
sujeitos, suas origens, sua história, suas vivências. Haddad (2002) chama atenção para o
processo de institucionalização e escolarização da EJA, incorporando cada vez mais as
práticas da educação formal.
Como afirma Bourdieu (2012, p.53), “Em outras palavras, tratando todos os
educandos, por mais desiguais que sejam eles de fato, como iguais em direitos e
deveres, o sistema escolar é levado a dar sua sanção às desigualdades iniciais diante da
cultura”. Nessa perspectiva, Bourdieu denuncia que a escola colabora para a
manutenção das formas de desigualdade e de estratificação social.

As situações de desigualdades sociais, econômicas, culturais vivenciadas pelos
jovens, não recai somente sobre os mesmos, configura-se também como um gargalo ao
processo de desenvolvimento econômico e social do país, potencializando ainda mais os
seus ciclos de crise econômica. Sendo assim, as escolas devem buscar potencializar o
processo de permanência dos jovens na escola, a partir do seu reconhecimento enquanto
sujeitos portadores de conhecimentos, de direitos, de identidades próprias,
independentemente de sua origem social, econômica e étnica.
Os sujeitos da EJA são pessoas que possuem e articulam seus papeis e lugares
sociais, geracionais, identitários. Juventude e vida adulta na EJA tem suas próprias
especificidades e diversidades, que são negligenciadas e homogeneizadas nos marcos
legais. É no fazer cotidiano desses sujeitos que as marcas da sua diversidade se fazem
presentes e fluem nas suas relações.
Considerando o perfil dos sujeitos da EJA, como é possível articular as
dinâmicas desses sujeitos com a experiência de escolarização? Essa é uma das questões
orientadoras deste trabalho, tendo como recorte central as relações sobre as
representações de juventude, vulnerabilidade e violência.
Ao pontuarmos os jovens da região do Território de Identidade do Sisal, que
passam a se constituir cada vez mais como o público que frequenta as turmas de EJA,
conforme resultados da pesquisa realizada pelo Observatório de Educação de Jovens e
Adultos do Território do Sisal - OBEJA, aproximamo-nos de um fenômeno cada vez
mais intenso que é a juvenização da EJA. Corrobora com este recorte etário, os dados
do Mapa da Violência de 2012 que demostram um crescimento de mais de 375% entre a
década de 1980 e a de 2010 do número de homicídio de jovens.

3.3 Sobre o Conceito de Juventude
Conforme dados do censo escolar de 2014 o Brasil conta com um contingente de
3,5 milhões de pessoas matriculadas na EJA, dos quais cerca de 30% são jovens com
idade entre 15 e 19 anos. A LDB/96 em seu artigo 38 estabelece que a idade mínima
para conclusão do ensino fundamental através da EJA é 15 anos e para o ensino médio é
18 anos. Para muitos destes o ingresso nas turmas de educação de jovens e adultos
representa uma forma mais rápida de concluir a educação básica da qual foram
excluídos por diversos fatores, alguns extrapolam os muros da escola, enquanto outros

têm a ver diretamente com a qualidade da Educação, ou seja, envolvem o Ministério da
Educação (MEC), Secretarias Municipais e Estaduais, gestores e, é claro, os professores
que lecionam na modalidade.
Ainda não há um consenso sobre o conceito do que seja “juventude”. Sabe-se
que juventude representa uma categoria de análise que tem sido estudada por diferentes
ângulos e abordagens, tanto pelas áreas da saúde, passando pelas ciências sociais. Nem
mesmo a definição por um recorte etário é consenso nas pesquisas.
Dos 577 alunos entrevistados na pesquisa realizada pelo Observatório de
Educação de Jovens e Adultos do Território do Sisal – OBEJA (2013), 77% dos alunos
estavam na faixa etária dos 15 aos 29 anos, constituindo-se assim, um número
expressivo de jovens matriculados em turmas de EJA. Haddad e Di Pierro (2000, p.127)
identificam que, nas últimas décadas do século XX e início do século XXI, o perfil dos
estudantes da EJA vem ganhando uma nova identidade, passando a atender cada vez
mais um público formado por jovens cuja a trajetória escolar anterior foi malsucedida.
A presença majoritária deste grupo etário nas turmas de EJA alteram os desafios
dessa modalidade, ou seja, novas demandas são postas, exigindo dos educadores novas
posturas frente à “cultura juvenil”.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) considera como adolescente os
jovens entre 12 a 18 anos incompletos, já o Conselho Nacional de Juventude
(CONJUVE) define que jovens são os sujeitos que estão entre as faixas etárias de 15 aos
29 anos. Este será o recorte que utilizaremos como base em nossa pesquisa.
Para Spósito (1999) o conceito de juventude é ambíguo, tanto do ponto de vista
teórico, como do ponto de vista dos recortes por faixa etária. Dentro dessa perspectiva, a
autora aponta para o fato de que, ao se buscar qualquer caracterização e definição da
juventude brasileira, é preciso levar em consideração a sua diversidade social e cultural.
Segundo Novaes (2006), questionar a universalidade da categoria de juventude
significa reconhecer a sua historicidade. De acordo com a autora,

“Na sociedade

moderna, embora haja variação dos limites de idade, a juventude é compreendida como
um tempo de construção de identidades e de definição de projetos de futuro”.
É necessário buscar a compreensão da juventude como uma categoria social,
histórica, em constante processo de transformação, incorporando a essa percepção, a

complexidade das dimensões biológicas, sociais, políticas, psicológicas e culturais da
categoria Juventude.
Para Melucci (1996), a juventude deve ser vista como uma categoria emergente
dentro da modernidade, que não se define apenas por suas questões biológicas, mas sim
por uma definição simbólica.
Certamente, entre os jovens contemporâneos, há diferenças culturais e
desigualdades sociais. Hoje já é ugar comum falar lugar comum falar em
“juventudes”, no plural. Em uma sociedade marcada por grandes distâncias
sociais, são desiguais e diferentes as possibilidades de se viver a juventude
como “moratória social”, tempo de preparação. A condição juvenil é vivida
de forma desigual e diversa em função da origem social; dos níveis de renda;
das disparidades socioeconômicas entre campo e cidade, entre regiões do
mesmo país, entre países, entre continentes, hemisférios. (NOVAES, 2006, p.
1)

Desta forma, segundo Novaes, podemos compreender a juventude como uma
construção social, que se realiza de formas diferenciadas ao longo da história e nos
diferentes contextos sociais e culturais, que sofre influências das relações de classe
social, gênero e raça.
3.4 Juventude e Vulnerabilidade Social
Pesquisas (Spósito, 2007, Waiselfiz, 2012) apontam que os jovens são as
principais vítimas de um ambiente social adverso, expostos a situações de
vulnerabilidade social. Conforme indica Castel (1997), a vulnerabilidade é um
fenômeno das relações sociais, originaria a partir da conjuntura precária das condições
socioeconômicas, associada com o negligenciamento do exercício dos direitos à
cidadania plena e de suas possibilidades e, ainda, com a precarização dos laços sociais.
Das consequências possíveis do processo de vulnerabilidade social podemos
destacar a presença de jovens e adolescentes pobres inseridos em um processo de risco e
de vulnerabilidade social, vivendo em situação de rua, vítimas da violência doméstica
(física, sexual e/ou psicológica), da violência urbana ou mesmo das configurações
menos perceptíveis da violência, como a negligência, que limitam as suas possibilidades
de desfrutar do seu lugar como sujeito e de cidadão de direitos.
A vulnerabilidade é produzida, conforme aponta Castel (1994, 1997), a partir do
contexto relacional entre a precariedade de inserção no mundo do trabalho com a
fragilidade dos vínculos das redes sociais, a exemplo da estrutura familiar e as relações
de amizade e vizinhança. A exposição permanente a processos de vulnerabilidade pode

se constituir como uma categoria capaz de englobar a situação de uma grande parcela da
população brasileira.
Conforme Castel (1997), o conceito de vulnerabilidade social apresenta-se em
contraposição ao conceito de exclusão, pois este representaria a ruptura final das
relações entre o sujeito e as dinâmicas dos processos sociais (acesso ou exclusão do
trabalho, educação, saúde, segurança). Sendo assim, a vulnerabilidade social
representaria a fragilidade das redes sociais nas quais os sujeitos estão inseridos,
baseando-se nas estruturas de oportunidades existentes e acessíveis em maior ou menor
grau para os indivíduos, famílias e comunidades, possibilitando a percepção de
mobilidade dos sujeitos em suas redes.
São múltiplos e complexos os fatores que confluem para o processo de exclusão
social, entre eles destacam-se a extrema desigualdade econômica entre pobres e ricos, os
fluxos migratórios de populações pobres de pequenas e médias cidades para os grandes
centros urbanos, a precariedade das condições de habitação, acesso à saúde, à segurança
e a uma educação de qualidade, entre outros diversos fatores.
Nos últimos anos, principalmente a partir dos anos 1990, o combate à pobreza e
à desigualdade social consolidaram-se como prioridade das políticas públicas
brasileiras. De acordo com Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), com base
nos resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do ano de
2009, constatou-se que cerca de 14% da população baiana ainda vivem em condições de
extrema pobreza. Os pobres somados representam hoje 39% da nossa população.
Compreendemos, assim, que o processo de redução dos índices de pobreza não
será reflexo apenas do aumento da taxa de crescimento econômico. A má distribuição
de renda e da riqueza, as altas taxas de analfabetismo, os baixos níveis de instrução, o
desemprego, a insegurança física e alimentar, podem permanecer durante períodos de
forte crescimento econômico.
Castel (1997) propõe que se pense na exclusão social, enquanto processo,
resultado de uma permanente relação de conflitos econômicos, sociais e culturais, que
têm na exclusão, na desumanização, o “fim de um processo”. Segundo o autor, o
indivíduo encontra-se em um duplo processo de desligamento em relação ao mundo do
trabalho e da sua rede social. A exclusão tem como resultado a vulnerabilidade social.12
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O conceito de vulnerabilidade social, permite perceber como grupos sociais heterogêneos podem estar
submetidos a um processo de precariedade das suas redes sociais, que comprometem sua subsistência.
Está associado também a disponibilidade negativa de recursos e o acesso a bens sociais produzidos pelo

O processo de vulnerabilidade de grupos sociais refere-se à possibilidade de
gerenciar os dispositivos que afetam seu bem-estar, ou seja, a posse ou controle de
mecanismos que constituem os recursos necessários para o aproveitamento das
oportunidades propiciadas pelo Estado, mercado e sociedade. Assim a vulnerabilidade à
pobreza não se limita em considerar a falta de recursos financeiros, comprometendo o
acesso a serviços, trabalho, educação e as próprias redes sociais.
A família forma os primeiros laços sociais que têm importância significativa
para a integração dos indivíduos no sistema social moderno. Redes sociais com laços
fortes têm maior poder de articulação, desenvolvendo espaços de sociabilidade positiva.
Há uma valorização do capital social13 intergrupal. Porém famílias de baixa renda estão
expostas a um processo de vulnerabilidade socioespacial. O capital social contextualiza
as ações individuais e coletivas. Segundo Abramovay (2003) o capital positivo14 auxilia
na redução da violência através da construção de comunidades com laços fortes, ou seja,
melhores equipadas para a resolução de conflitos.
O capital social é um elemento endógeno aos grupos sociais, representando
elementos como o acesso à cidadania, à cooperação, ao empoderamento de suas
potencialidades locais, à luta pela conquista de espaços de equidade, ajuda recíproca e
confiança.
Os indivíduos encontram-se inseridos nas mais variadas redes sociais, onde
figuram sentimentos de pertencimentos e representações das práticas sociais, que
estruturam a vida em sociedade.
3.5 A Multidimensionalidade das Violências
Hoje a violência está representada no nosso imaginário, materializada em nossas
ações, no aparato de segurança (grades, seguranças particulares, câmeras e outros) que
montamos para nós “isolarmos”. À medida que aumentamos nossos aparatos de
segurança, proporcionalmente aumentam nossos medos.
Estado, sociedade e mercado.
13

Capital social corresponde aos recursos disponíveis a indivíduos e grupos sociais, baseado nas relações
sociais estabelecidas entre os atores envolvidos, baseado na sua capacidade de buscar novas relações,
participações em redes, envolvimento em organizações sociais, só sendo acessível por meio dessas
relações. Podendo o capital social ser individual, grupal, comunitário, externo ou de conexão (ponte).
Para maior aprofundamento ver COLEMAN (1999), PUTNAM (2002).
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Para Abramovay (2003) o capital social positivo corresponde ao conjunto de possibilidades e atitudes
para a resolução de conflitos e a amplitude do grau de confiança existente na comunidade. Em
contraposição o capital social negativo representaria à fragilidade destes laços sociais, ocasionado maior
vulnerabilidade as múltiplas situações de violência.

Somos todos parte desse cotidiano inseguro que atinge de maneira diferenciada
as pessoas, institucionalizado pelas hierarquias sociais que se manifestam do
nascimento do indivíduo até o cumprimento de todas as etapas de sua vida, presente na
desigualdade de acesso a uma educação de qualidade, a um sistema de saúde digno e
eficaz, ao trabalho, à moradia. No abandono, por parte do Estado, das garantias do bemestar social a toda a população, sem distinção de classe, raça e gênero, portanto,
concretiza-se nas práticas das desigualdades15.
Não existe um conceito fechado de violência, ele varia de acordo com cada
sociedade, acontecendo sob as mais variadas formas (podemos falar da violência
estrutural, psicológica, física, simbólica). Envolvendo diferentes atores, em diferentes
dimensões. Porém, nas sociedades ocidentais, há uma singularidade em conceituar a
violência enquanto perda dos direitos e/ou quando o cidadão tem sua integridade moral
e física ameaçada. (SCHILLING, 2004)
A violência pode tanto ser um mecanismo de defesa, quanto pode ser
intencional. Para Hannah Arendt (1994), a violência é um instrumento, não o fim, com
isso a autora busca colocá-la dentro das manifestações das relações sociais. Segundo
Foucault (1998), a violência pode ser vista enquanto dispositivo de controle, tanto por
parte do aparato oficial do Estado, quanto por pequenos grupos que a exercem por
meios ilícitos.
A violência constitui-se uma forma de poder sobre as pessoas pelo medo que
gera, estagnando-os, fazendo com que vivam medos individuais de forma solitária,
alimentados por um sentimento de impotência frente à realidade, frente ao
desconhecido, gerador de uma vulnerabilidade frente ao outro. O medo como
sentimento é vivenciado solitariamente, reforçando, assim, o poder da violência.
Para a filósofa Marilena Chauí (1999, p. 3-5) a violência é:
1) tudo o que se vale da força para ir contra a natureza de
algum ser (é desnaturar); 2) todo ato de força contra a
espontaneidade, à vontade e a liberdade de alguém (é coagir,
constranger, torturar, brutalizar); 3) todo ato de violação da
natureza de alguém ou de alguma coisa valorizada
positivamente por uma sociedade (é violar); 4) todo ato de
transgressão contra o que uma sociedade define como justo e
como um direito. Consequentemente, violência é um ato de
brutalidade, sevícia e abuso e/ou psíquico contra alguém e
15

Como afirma Oliveira (2003) há um flagrante desmantelamento do Estado brasileiro, frente aos
impasses do seu processo de desenvolvimento.

caracteriza relações intersubjetivas e sociais definidas pela
opressão e intimidação, pelo medo e o terror.

Minayo (1994) enquadra as múltiplas formas de violência em três grandes
categorias, a estrutural, a da resistência e a da delinquência.
A Violência Estrutural é aquela decorrente tanto das estruturas organizadas e
institucionalizadas, como da família, como dos sistemas econômicos, dos costumes
culturais e da estrutura política que resultam na opressão de indivíduos. É a
diferenciação de etnia, religião, origem, classe econômica, enfim, de grupos e classes,
com bases em critérios semelhantes aos aplicados ao indivíduo e nações, (grupos
maiores), geralmente adstritos a determinado território, com uma identidade cultural e
histórica. A estes indivíduos componentes destes conjuntos são negadas conquistas da
sociedade, tornando-os vítimas desta situação, influenciando profundamente as práticas
do viver em sociedade, levando os indivíduos a aceitarem ou a infligirem toda sorte de
ações contrárias ao que é justo e ao que é do direito, segundo o seu papel nesta estrutura
e de forma aceita pelo conjunto, de forma “naturalizada”.
Já a Violência de Resistência é a resposta dos grupos, classes, nações e
indivíduos oprimidos à violência estrutural, porém não é aceita pela estrutura, não é
percebida como natural, ao contrário é reprimida pela estrutura que a ela está ligada pela
violência estrutural – os detentores dos poderes político, econômico e cultural. É uma
explicação do fenômeno da violência que não é pacificamente aceita pelo senso comum,
por cientistas sociais, por políticos em decorrência da questão implícita: é justo
responder a violência com mais violência? A justiça onde se localiza neste contexto?
Existe aí uma contradição, uma verdadeira dialética social que envolve a quebra da
estrutura que violenta e que estabelece ao mesmo tempo o que é “natural”.
A Violência da Delinquência que é a que mais de perto está relacionada com as
questões atuais de segurança da sociedade soteropolitana, é aquela que se revela nas
ações contra a lei. É lógico que está intimamente ligada aos demais grupos ou categorias
de violência, compreendendo-se a implicação da violência estrutural, que provoca,
degrada, corrompe e apresenta o crime como uma saída para a desigualdade, a falta de
trabalho, resolução de conflitos – onde a justiça não soluciona – como forma de
menosprezo de valores e normas da “estrutura”, como lógica em função do lucro sem
risco – devido à incapacidade do aparato de segurança – também como resultado do
culto ao consumo, do culto à força e do culto ao machismo, mas que, tanto quanto as

demais formas, tem de ser contida, porém está com maior prioridade, pois tanto aquele
que foi vítima como os que perpetram os atos delituosos, são vítimas de nossa
incapacidade em prevenir.
Outro aspecto formal ligado à violência é sua característica universal, não está
limitada a locais ou classes sociais ou condicionada a acesso a determinados bens ou
serviços, ela é peculiar à sociedade, porém é inegável que existe com maior frequência
em espaços onde a desigualdade é predominante.
Para Durkheim (1996), a violência representa um estado de fratura nas relações
sociais, das normas, uma das formas de regulação da vida humana, é o conjunto de
normas sociais que pode ser visto de maneiras diferentes pelos indivíduos, influenciados
por um olhar de classe. A violência funda-se sobre as desigualdades e as agressões são
suas expressões mais externas e evidenciadoras. Admite várias origens, tanto do
aprendizado social, quanto de fatores externos ao indivíduo, já que o homem é
influenciado também por suas condições de existência.
A violência não deve ser considerada apenas em seus atos, suas linguagens,
devem levar em consideração também os sentimentos subjetivos de violência, que
reforçam o medo e instalam um ambiente de insegurança. É necessário buscar perceber
os elementos emocionais e relacionais colocados sobre o fenômeno da violência.
A violência não é localizada em um determinado espaço e tempo, classe social,
raça e gênero, ela é plural, tanto no processo de vitimização, quanto na autoria, atinge a
todos os grupos em maior ou menor escala, porém jovens negros, pobres, moradores de
bairros periféricos são as maiores vítimas da violência institucionalizada pela
desigualdade. A falta de equipamentos, serviços públicos e áreas de lazer, de
convivência, crescimento urbano desordenado e excludente fazem aumentar o apartheid
social, a violência e sua percepção.
3.6 Novas Formas de Sociabilidade: O Desenvolvimento de uma Cultura da
Violência
Para o desenvolvimento desta pesquisa, trabalhamos inicialmente, com a
formulação de uma hipótese, em que é possível se observar o desenvolvimento de uma
“cultura” de violência como um modo de ser de vida social, tanto na forma de
autodefesa e de reconhecimento social, interpessoal e social, em que a amizade, a
cumplicidade e o amor, de um lado, e de outro o ódio, o desprezo e a vingança são

sentimentos que movem os jovens em suas relações de sociabilidade e de conflitos nos
processos de adaptação ao meio.
As precárias condições materiais de existência não são os fatores causais da
violência, mas significativamente contribuintes na medida em que nesses locais e entre
esses jovens as proporções de riscos são exponencialmente mais elevadas que em
ambientes de classe média ou alta.
Prioritariamente os jovens são os mais diretamente afetados pela “cultura de
violência” que se efetiva quando as ações e comportamentos violentos se tornam tão
repetitivos que se transformam em modo de vida, daí o falar-se em “cultura da
violência”16. Essa pesquisa se insere no âmbito de abordagem da “sociologia” ao
enfocar a sociabilidade e a violência na vida cotidiana de jovens em bairros populares.
A violência necessária ou cultura da violência se dá pela anomia 17 do Estado,
pela ausência deste e por uma conjuntura estrutural que coloca o indivíduo em uma
condição de vulnerabilidade nas suas redes sociais e no “mundo” do trabalho 18. Como
aponta Espinheira (2008, p. 56)
A Cultura da violência está associada a um estado constante de anomia em
relação à sociedade envolvente, mas no conjunto anômico novas regras se
impõem e dão coerência a um modo especial de ser, e esta situação leva ao
estabelecimento de uma ambiguidade do viver em dois mundos que se
imbricam ao mesmo tempo que se chocam.

Zaluar (2006) e Waiselfisz (2008) identificam a existência de uma cultura da
violência, como forma de resolução de problemas imediatos, uma exacerbação de uma
violência gratuita, sob novas formas e conteúdos.
Merton (1949) observa que as sociedades, em determinados contextos,
produzem parâmetros culturais, que representam valores a serem alcançados pelos
indivíduos, tais como riqueza, reconhecimento, sucesso profissional, respeito, entre
outros.
16

Elias (2000) em seu clássico estudo sobre um bairro operário Inglês, já observa que o processo de
marginalização dos jovens, a construção de sua invisibilidade social, resultavam em um processo
permanente de conflito, retroalimentando o sistema de qual tentavam escapar.
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Palavra de origem grega. Vem de anomos (a representa ausência, privação; nomos, lei, ordem). Na
Sociologia é empregada inicialmente por Durkeim.
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Para Castel (1997) grupos sociais excluídos têm difícil acesso a bens materiais e simbólicos.

Em contrapartida, as sociedades produtoras destes parâmetros desenvolvem
mecanismos institucionais para se alcançar as metas. Em termos teóricos todos teriam as
mesmas oportunidades e direitos na busca de obter esses “desejos” socialmente
construídos.
Porém, as sociedades no campo das relações cotidianas estruturam-se de tal
forma que impedem que a grande maioria das pessoas conquiste as metas socialmente
construídas (carros, mansões). Há o que podemos denominar como cultura do fetiche.
Desta forma, surgem o que podemos chamar de desvios de comportamento,
mecanismos desenvolvidos por indivíduos ou grupos, com o objetivo de atingir as metas
socialmente construídas, superando os obstáculos institucionais impostos.
A hipótese levantada por Merton (1970), é que o comportamento desviado pode
ser considerado sociologicamente como a dissociação entre as expectativas
culturalmente construídas e as estruturas e meios proporcionados para alcançar essas
expectativas. Elementos da estrutura social regula e controla as formas de alcançar os
objetivos sociais propostos.
Essa conjuntura acaba por impelir o jovem, em especial ao que podemos chamar
de atos de incivilidade.19 O conflito coloca-se como fator estruturante.
A violência é utilizada para a resolução de problemas, de conflitos. O conflito
coloca-se como fator estruturante. Transgrede-se para ser aceito na sociedade, para ser
reconhecido, respeitado, para participar do mundo do consumo. O ato da transgressão é
uma forma de buscar, de quebrar as barreiras impostas, barreias as quais impedem que
participem e compartilhem dos equipamentos materiais e simbólicos da sociedade. A
violência nessa conjuntura é uma alternativa de inserção.
Desta forma, toda a ação humana e por conseguinte social, é fruto de um
constante processo de construção e desconstrução, baseado na negociação e conflito,
nas escolhas dos agentes sociais envolvidos, a partir de uma dada realidade amparada
em um sistema social normativo, construído por símbolos e signos acumulados ao logo
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Elias (1994), discute que de um lado as incivilidades correspondem a comportamentos que em
certa medida representa ameaças/contestações de regras sociais, porém sem representar uma
ruptura profunda do “contrato social”. De outro lado, são ações que representam dificuldades no
processo de convivência social.

do tempo, do convívio em sociedade, estes por sua vez, apresentam múltiplas formas de
interpretação.
Os signos são instrumentos psicológicos, ferramentas que possibilitam ao
homem obter o controle de suas ações psicológicas. O signo é um elemento cultural, que
representa objetos, seres, ações e outros que compõem a memória do indivíduo e do
grupo. Os sistemas simbólicos, por sua vez, são um conjunto de objetos, de signos, que
têm representatividade para o grupo, ou seja, é a organização sistemática dos signos
pelo grupo.
As representações simbólicas possuem significados heterogêneos em contextos
sociais diferentes, uma multiplicidade de formas, uma pluralidade de possibilidades,
disponíveis a partir do aparato cultural construído ao longo das experiências sociais
individuais e coletivas. Os grupos sociais se apropriam dessa dinâmica cultural para
criarem suas identidades e suas estruturas simbólicas.
A linguagem, nas suas variadas formas (grafite, música, poesias, pichações,
padrões de consumo etc.), tem uma função social de grande relevância, em especial para
a juventude durante seu processo de desenvolvimento. Ela representa a exteriorização
de um sistema simbólico do grupo em que está inserido, permite que o indivíduo seja
capaz de compreender o mundo, interagir com ele. É necessário que a linguagem tenha
significado e significância.
O recorte de juventude e bairros populares é propositado em razão de serem
estes jovens e os seus territórios de moradia e de lazer os que mais correm riscos de
morte e os locais onde há maiores incidências policiais de violências e de homicídios.
A compreensão do padrão ou padrões de violência em bairros populares das
periferias urbanas requer o estudo da “arqueologia da violência”, tal como formula
Foucault (1998), para o estudo de um fenômeno tão frequentemente abordado pelo
senso comum, que parece ter explicações óbvias e, por isso mesmo, sem solução antes
que se resolvam os grandes problemas estruturais da sociedade (Emprego, Renda,
Saúde, Moradia, Educação, etc.) que aparentemente são causas diretas da violência.
No senso comum – no que vale dizer, também na linguagem comum, cotidiana,
da mídia – as drogas aparecem como causas da violência (Em campanha publicitária
amplamente divulgada nas diversas formas de mídia no ano de 2010, o Governo do

Estado da Bahia, atribuí 80% dos homicídios a questões de envolvimento com drogas),
sendo a elas imputada a razão pela quais certas formas de conduta se cristalizam como
códigos comportamentais de grupos, muitas vezes antagônicos, mas complementares,
como é o caso da oposição ordem/marginalidade, polícias/marginais.
É importante considerar o imaginário social de uma sociedade amparada na sua
relação de tempo e espaço, levando em conta a subjetividade social na formação das
motivações e disposições das pessoas para perseguirem objetivos de êxito.
A sociabilidade é a forma social de reconhecimento do outro, de troca de valores
e de identidades no jogo das relações sociais propriamente ditas em que o universo
simbólico tem prevalência. A sociabilidade diz respeito à existência em seus aspectos
mais sensíveis, ao contrário das relações funcionais que operam a partir das razões
instrumentais. São, portanto, valores e emoções que estão em jogo no campo da
sociabilidade, enquanto que nos demais têm peso as motivações materiais, dentre as
quais o dinheiro tem especial relevância.
Nos usos do tempo na vida cotidiana pode-se compreender os investimentos
emocionais da existência nas relações que os indivíduos estabelecem entre si para quais
objetivos orientam suas vidas.
O capital social que dispõem, como o utilizam ou o que lhes faltam para uma
outra condição de vida social. Segundo o IBGE20, 27% dos jovens estão fora do trabalho
e fora da escola nos bairros populares das cidades metropolitanas e vivem um cotidiano
de vazio e de improviso no imediato da vida.
O tempo e seu preenchimento são de uma importância fundamental no decorrer
cotidiano dos dias e nas formulações de projetos de vida dos sujeitos em interação.
A ambivalência do reconhecimento social positivo ou negativo merece especial
atenção como superação do anonimato social, dissolução da individualidade do sujeito,
busca do reconhecimento social, daí a ênfase na socialização e sociabilidade.21
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Dados IBGE referentes ao Censo de 2010 revelam que a Bahia ocupa a quarta posição em número
absolutos de Jovens responsáveis pelo sustento da família, totalizando quase 45 mil jovens.

21

Para maior aprofundamento sobre os conceitos de Socialização e Sociabilidade ver, Simmel (1996)
que observa a sociabilidade enquanto processo de interação social, a partir de interesses que tendem
a realizar aproximações entre as pessoas. Consultar também Elias (1994), Bauman (1998) para quem a
socialização é o “cálculo racional de perdas e ganhos”.

Sem adentrar na psicologia social, mas com a inspiração na formulação teórica
do “brasileiro cordial” e do “caráter brasileiro”, trabalhados por Holanda (2004),
diríamos que há um habitus brasileiro para “operar” as instituições e o instituído em
favor das particularidades dos sujeitos, em contraposição aos interesses coletivos mais
amplos.
Diante de tais disposições introjetadas e culturalmente formuladas como
habitus22, a desconstrução dessas disposições torna-se necessária para a reconstrução de
novos arranjos motivadores de novas formas sociais de “ser” e de “estar-no-mundo”, o
que implica em construção de novos padrões de reconhecimento social.
O desenvolvimento social não mais pode ser considerado como uma
consequência do crescimento econômico, ou melhor, da dinâmica da economia.
Segundo Espinheira (2005, p.72), o objetivo do campo social é a superação da
situação de dependência das pessoas em duas direções:
a) preparando-as para a emancipação, e isso implica em investir
na educação e na saúde, consequentemente no processo de
socialização e de sociabilidade, formando pessoas conscientes
dos direitos humanos e da cidadania, sobretudo em se tratando
de adolescentes;
b) formando pessoas para o campo produtivo, treinando mãode-obra, bem como desenvolvendo projetos que ampliem as
possibilidades de trabalho, envolvendo jovens e adultos.

A emancipação das pessoas requer que a ação social deixe de ser assistencialista
e se torne realista, superando a caridade pela racionalidade de ações que realizem o
objetivo de liberar as pessoas da tutela institucional, tornando-as autossuficientes para
prover a aquisição dos bens materiais necessários à existência através da obtenção legal
e formal de renda.
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Para Bourdieu (1996) o “habitus” corresponde ao conjunto de disposições adquiridas, construídas
com a experiência. É o elemento formador de nossa identidade.

4. VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS: CONSTATAÇÕES E REFLEXÕES.

Neste capítulo iremos abordar as percepções e impactos das múltiplas formas
de violências no ambiente escolar e nos sujeitos que a compõem. Como base iremos
utilizar os depoimentos colhidos nos grupos focais realizados nos anos de 2016 e 2017,
assim como entrevistas realizadas no mesmo período.

Compreendemos que o conceito de percepção 23 consiste em uma organização e
interpretação dos estímulos que foram recebidos pelos sentidos e que possibilita
identificar certos objetos e acontecimentos. A percepção tem duas etapas, a sensorial e a
intelectual. As duas se complementam, porque as sensações não proporcionam uma
visão real do mundo, e devem ser trabalhadas pelo intelecto.
O termo percepção tem origem etimológica no latim perceptìo,ónis,

que

significa (HOUAISS, 2002) compreensão, faculdade de perceber; Do mesmo dicionário
extraiu-se as seguintes definições para o termo que são mais pertinentes ao objetivo
deste trabalho:
•função ou efeito mental de representação dos objetos; sensação, senso e o ato
de exercer essa função;
•consciência dos elementos do meio ambiente através das sensações físicas;
•sensação física interpretada através da experiência;
•capacidade de compreensão.
O presente capítulo busca uma reflexão sobre as diferentes formas de violência
no ambiente escolar e seus impactos no processo formativo. Tendo por base o conceito
de percepção aqui definido.
A qualidade da educação, em especial da educação básica, entrou
definitivamente na agenda brasileira. Por isso, dificilmente encontraremos pessoas
dispostas a questionar a necessidade de universalização do acesso à educação e um salto
qualitativo em seu conteúdo, métodos e resultados. Porém nem todos na sociedade
compreendem a complexidade dos aspectos envolvidos nesse desafio.
A violência nas escolas, com destaque nos bairros de periferia, em especial nas
redes públicas de ensino, não é mais uma exclusividade dos grandes centros urbanos,
está presente hoje nas médias e pequenas cidades.
O agravamento da violência não é só de caráter quantitativo, como também de
é ordem qualitativo. É fato que o aumento dos conflitos na relações sociais é
acompanhado por uma diversidade de formas de agressões físicas e psicológicas,
praticadas nas escolas e nos contextos sociais que se situam, em alguns casos, geradas e
23

Percepção é o substantivo feminino com origem no latim perceptione e que descreve o ato, efeito ou
capacidade de perceber alguma coisa.

intensificadas por problemas familiares e comunitários, neste último caso, incluindo-se
a prostituição infantil, o consumo e tráfico de drogas e a influência do crime organizado
sobre os jovens, gerando sequelas e mortes, notadamente dos jovens, dentre ele em
maioria pobres e negros.
No

cotidiano

das

escolas,

observam-se

atitudes

preconceituosas

e

discriminatórias em termos de gênero, sexistas, homofóbicas, de ordem religiosa, étnico
raciais, socioeconômicas, políticas e ideológicas. Tais atitudes se revelam através das
agressões verbais e físicas que, por sua vez, podem vir a culminar em atos criminosos.
São também atitudes que atingem a personalidade e a vida de professores e estudantes,
restringindo suas liberdades. Tais atitudes e ações liberam medos, ansiedades e
angústias de um cotidiano escolar tenso em função da atmosfera social conflitiva,
expostas a situações de vulnerabilidades e riscos sociais e de violência e, por
consequência, comportamentos fragilizados e desorganizados, que afetam de um lado, o
desempenho escolar e até a necessidade de abandono das escolar por partes dos
estudantes e professores, de outro as atividades dos profissionais da educação em geral.

4.1

Reflexões sobre a Violência e suas Manifestações na Escola
Abordar o tema violência nas escolas é uma tarefa que exige cuidado e precisão.

Cuidado para não estigmatizar os atores envolvidos e atribuir uma dimensão exagerada
aos casos do cotidiano e precisão para não ignorar as sutilezas que afetam de forma
negativa a comunidade escolar. Quando se fala em violência na escola, estamos nos
referindo a que tipo de violência na escola? Que pessoas estão envolvidas? Quais as
consequências da violência no ambiente escolar
O conceito de violência na escola é palco de amplos debates acadêmicos
(Abramoway, 2002; Charlot 2002; Paiva & Zaluar, 1992; Peralva, 1996; Sposito, 2004).
Definir o que se entende por violência no ambiente escolar é complexo por ser um
objeto de estudo em constante construção e de difícil delimitação.
A partir dos anos 80 conforme levantamento realizado Sposito (2001) o tema
violência nas escolas entra em voga no debate público no Brasil. Num momento de
grande demanda por segurança, por parte dos moradores das periferias das grandes,
médias e das pequenas cidades como as do território do Sisal, é que o fenômeno da

violência nas escolas passa a ter visibilidade e, em grande partem a partir de denúncias
feitas sobre condições precárias dos estabelecimentos de ensino.
Esse período é marcado pela percepção da violência a partir das depredações das
instalações e da invasão do espaço escolar por pessoas sem vínculos com a instituição.
Predominava, nessa fase, a ideia de que a escola precisava ser protegida de elementos
estranhos, daí a adoção de esquemas de proteção ao patrimônio, como reforço do
policiamento, incrementos na estrutura física como muros e grandes. (Hoje podemos
perceber claramente que nossas escolas se assimilam a verdadeiros presídios, tamanha a
quantidade de grades e portões que separam (protegem? os estudantes.).
Em relação as pesquisas realizadas nessa época, ocorre um maior interesse em
registrar as ocorrências de violência nas escolas para a compreensão do fenômeno. No
entanto, devido à não sistematização dos dados ou da recusa de algumas escolas em
fornecer informações que dariam a elas uma imagem negativa, trata-se de um material
informativo bastante irregular e precário.

4.2 Violência na Escola, da Escola e Contra a Escola
As definições de violência são muitas e apesar de respaldadas em diversas
abordagens teóricas de diferentes áreas de conhecimento existem dificuldades para a sua
análise, com maior profundidade, a partir da forma como ela são caracterizadas,
classificadas, descritas e explicadas.
O conceito de violência na escola está em fase de reconhecimento e
aprofundamento, como afirma Sposito (2004, p. 163):
A análise das causas e das relações que geram condutas
violentas no interior da instituição escolar impõe alguns
desafios aos pesquisadores e profissionais do ensino, pois
demanda tanto o reconhecimento das especificidades das
situações como a compreensão de processos mais abrangentes
que produzem a violência como um componente da vida social
e das instituições, em especial da escola, na sociedade
contemporânea.

Essa dificuldade de caracterização e mesmo subnotificação da violência pôde ser
percebida durante as incursões no campo da pesquisa, em uma visita a uma escola no
município de Valente, durante uma entrevista com o gestor da escola, fomos

interrompidos por uma forte agitação que vinha de um corredor da escola, ao chegarmos
lá avistamos dois estudantes adolescentes em luta corporal, uma menina e um menino,
sendo que a menina estava “enforcando” o menino, após separar a briga, o diretor
mandou o menino embora lhe aplicando três dias de suspensão das aulas, e ordenou que
a estudante voltasse para sala. Ao questionar o diretor sobre o episódio de violência no
ambiente escolar, o mesmo respondeu24:
“A isso não é problema aqui da escola não, é problema deles na
rua, que veio explodir aqui, esse menino não quer nada, e fica
procurando briga com todo mundo.” (depoimento do diretor de
uma escola em Valente, 2016)

As palavras do gestor escolar já demonstram a dificuldade de caracterização e
notificação da violência no ambiente escolar. É verdade, de um lado, que as categorias e
classificações dos atos de violência não são suficientes a ponto de refletir exatamente os
cenários, as cenas, as relações interpessoais, os atos, os condicionantes e as
consequências da violência.
Semanas após o ocorrido tive a oportunidade de ter um breve diálogo com o
estudante que foi suspenso, tentei buscar como era a relação dele com a escola, e da
escola com ele, a resposta do mesmo foi:
“Eu não gosto da escola e ninguém aqui gosta de mim, não
ensinam nada que eu gosto..... eu gosto de circo.” (depoimento
de um estudante de EJA de Valente após uma briga com uma
aluna, 2016).

Vítimas e agressores merecem cuidados e atenção. Na escola são muitos os
fatores que favorecem os graus de violência. Estas variam desde as condições do
estabelecimento e a forma de gestão da escola, o clima social da escola, as
características das relações interpessoais entre alunos, professores e gestores, podendo
nesses casos ser construída uma cultura da violência no próprio ambiente escolar. Sob
esse contexto interferem também as condições de vulnerabilidade socioeconômica
familiar e comunitária e da sociedade de uma forma mais ampla.
A violência interpessoal25 acima relatada marca a ausência de relação, a
violência se transforma em um ato de afirmação. Sentindo-se vazios de perspectiva os
24

Os nomes dos professores, gestores e estudante, assim como das unidades escolares que
participaram da pesquisam não serão aqui revelados, como forma de proteger os depoentes. Como
são cidades pequenas de fácil identificação dos profissionais, estudantes e escolas optou-se por
resguardar a segurança dos mesmo.

atores das violências não têm mais nada a perder e, não respeitando as próprias vidas,
não respeitam as dos outros. O que lhes resta, então, são as práticas de violência
psicológica, social, cultural, física. É necessário a compreensão que essa Violência que
ocorre na Escola representa a quebra da convivência, tem como resultado a exclusão do
processo educacional, da vítima por medo dos seus agressores, quanto do agressor,
expulso das fileiras da educação formal.
Práticas de agressividade de estudantes foram relatadas em todas as unidades
escolares pesquisadas, se manifestando em diferentes formas e intensidades a exemplo
de situações de xingamentos, agressões físicas, indisciplinas. Cem por cento dos
estudantes entrevistados conhece ou tomou conhecimento de práticas de violência na
escola, em ambos os municípios a percepção da violência foi a mesma. Entre
professores este percentual varia entre os municípios, porém ainda revelando dados
alarmantes em Serrinha 80% dos professores já tomaram conhecimento de práticas de
violência no ambiente escolar, enquanto em valente este número é um pouco menor,
cerca de 70%.
A violência entre alunos representa 88% dos casos relatados, seguidos por 35%
de violência de alunos contra professores, 15% de violência de professores contra
alunos.
Estes dados evidenciam que muitas escolas deixaram de ser reconhecidas como
locais de segurança para estudantes e professores.
Toda situação de violência tem que ser percebida e compreendida, pois, caso
contrário, cairemos ou apenas culpabilizaremos o agressor, ou na vitimização do
agredido, tanto a partir de abordagens psicológicas como sociais.
Em entrevista realizada com professores, destaca-se o depoimento de uma
professora:
“É violência toda hora, um querendo bater no outro por
qualquer coisa.... xingamentos constantes, estamos em
trabalhando com jovens que constantemente tentam nos coagir
com palavras e gestos.” (Depoimento de uma professora de
Serrinha, 2017)

25

Caracterizada pela violência de uma pessoa contra a outra e ocorre em nível familiar e comunitário
inclui estabelecimentos como prisões, locais de trabalho, escolas e etc.

Perguntada sobre as ameaças, a mesma afirmou que ocorrem verbalmente na
sala de aula. “Não quer participar, aí faz bagunça, reclama, eles não gostam e
ameaçam.”26 Situações como a evidenciada se fazem presentes nas escolas, ameaças por
vez veladas.
“Temos professores que vivem assustados” depoimento de um gestor escolar de
Valente (2016), depoimentos como esse, aliados a observação das aulas, me faz
perceber que os professores da EJA vem desenvolvendo um certo sentido de
“preservação”, que consiste em evitar se indispor com o estudante, com forma de não se
expor a possíveis situação de violência.
Contudo, mesmo que situações como estas não sejam de maior frequência, eles
mostram como, em contextos em que há poucas ações para prevenir a violência, há
maior possibilidade de que casos violentos aconteçam. Para se contrapor a isso é
necessário que professores não abdiquem das suas práticas, pois mesmos em contextos
de violência, têm a potência, em seus limites, de instituir a palavra como forma de
mediação de conflitos e como base do poder e autoridade.
De fato, não basta somente notificar o fenômeno da violência, é preciso
compreendê-lo e sobre ele agir de forma efetiva, é não através de medidas paliativas,
circunstanciais e limitadoras.
O mais importante não se trata do cenário da violência e, sim, a atmosfera social
em que ele se situa enquanto clima do conflito, ou o que está em jogo ou em torno do
jogo das relações sociais. Shilling (2008) chama a atenção para o fato de que o medo
dos profissionais da escola em relação a violência geralmente se vincula ao
desconhecimento do próprio fenômeno. O tema alcança uma amplitude que parece
escapar a racionalidade. A escola é um espaço de encontro das diferenças, dos
diferentes atores, de posições hierárquicas, de visões de educação, essas diferenças
podem estimular o conflito.
A pesquisa de campo revelou que muitas vezes os atores sociais do processo
educacional não estavam cientes do seu papel, logo das suas obrigações, potencial e
capacidades. O que gerava tensões e conflitos. Professores e estudantes evidenciavam a
dificuldade de construir espaços para reconhecer o dissenso como uma legitimação do
processo de aprendizagem, resultando no levantamento de murros na interlocução.
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Depoimento de um professor durante visita de observação em uma escola de Valente, 2017.

A partir do pressuposto de que os processos educacionais se constroem por meio
de laços afetivos, acredito que há rupturas importantes nas formas de aproximação de
professores e estudantes.
“Hoje, temos cada vez mais dificuldades de lidar com os
estudantes, principalmente os mais jovens, que vem do ensino
regular, muitas vezes multirepetentes, que não tem aquele
compromisso com a escola, constantemente desafia os
professores, causam tumulto em sala de aula, filam aula”.
(Depoimento de um professor de Serrinha, 2017)

É possível apontar a perda da autoridade e do respeito entre ambos atores.
Nessa perspectiva, Freire (1998, 2002, 2004) diz que atos pedagógicos também são atos
políticos. Através do diálogo há uma horizontalização da relação educador – educando,
minimizando as barreiras entre os sujeitos e potencializando posturas mais reflexivas e
ativas, de transformação da realidade social. A relação de autoridade entre educador e
educando dá lugar a um processo cooperativo de construção de conhecimentos, e a
noção de aprendizagem linear e direcionada (de educador para educando) é substituído
por processo que valoriza o intercâmbio entre os sujeitos sociais envolvidos.
Para Freire (2004, p. 24) a educação plena ocorre na relação dialógica entre
educadores e educandos. Porem devemos considerar também as assimetrias nas relações
de poder constituídas na escola, evidenciadas nos relacionamentos conflitantes
É importante destacar que a frequente exposição a violência, associada as
dificuldades para enfrentá-las, tem conduzido os professores a adotarem uma postura de
omissão frente as situações de violência vivenciadas no ambiente escolar, ocasionando
sua banalização, e dificultando a compreensão sobre suas causas, e sua repercussão no
processo de ensino aprendizagem.
Em depoimentos colhidos durante as entrevistas era recorrente a identificação de
problemas como a ausência frequente e não justificada de professores.
Além disso, há um conjunto de outras situações vinculadas a questão da
violência na escolar que tem provocado perplexidade e se constituindo enquanto objeto
de apreensão entre os professores, tais como: a presença do tráfico de drogas no entorno
e no interior das escola (conforme relato da secretaria de educação de Conceição do
Coité o tráfico de drogas na porta das escolas é um problema endêmico), a destruição do

patrimônio escolar, a violência familiar (que termina por influenciar as atividades aí
desenvolvidas), as constantes agressões verbais e físicas. Essas questões evidenciam a
profunda crise do papel da escola e da atuação docente.
Para Charlot (2002) a violência na escola é produzida em seu interior, mas não
necessariamente está vinculada as atividades desenvolvidas no ambiente escolar. A
violência a escola é aquela praticada especialmente por estudantes contra o patrimônio
da escola, ou a aqueles que a representam. A violência a escola inclui comportamento
que parecem determinar as relações pessoais, interferindo no processo educativo.
Violência da escola é caracterizada como institucional e simbólica, nesta, a
escola é identificada com reprodutora das violências que ocorrem na sociedade, como
exemplo a desigualdade no acesso a uma educação de qualidade. Essa violência
legitima a manutenção da ordem social vigente, pois tende a correlacionar o
desempenho escolar ao contexto social do estudante.
Diante do exposto acima podemos inferir em certo sentido que vem tornando-se
cada vez mais habitual nas unidades escolares a ocorrência de situações de segregação,
marginalização e discriminação entre alunos, entre professores e os alunos, sem que
estes casos sejam associados a violência.
Em depoimento nos grupos focais era recorrente a afirmativa dos professores
depoentes que a “maioria dos alunos não queriam nada” em especial os jovens, que se
caracterizavam pelos sucessivos processos de repetência. É factível pensar que essa
assertiva se consolida como um ponto de vista que compromete o papel educativo dos
professores e a própria visão que os estudantes têm de si mesmo.
Diante disso se faz necessário discutir a materialidade da violência estrutural das
nossas escolas, representadas por seus prédios mal construídos, malconservados e mal
utilizados, representam o descaso com a educação pública. Como cobrar dos estudantes
maior compromisso com a educação se o próprio estado não se compromete
integralmente.
As visitas regulares permitiram a este pesquisador vivenciar as insalubridades e
descaracterização do ambiente escolar. Escolas pequenas, sem espaços de sociabilidade,
mal iluminadas (no turno noturno muitas escolas estavam verdadeiramente entregues a
escuridão dos seus corredores e demais dependências, as salas com iluminação

insatisfatória) e ventiladas, sem quadras, bibliotecas, espaços para refeições ou algum
outro tipo de sociabilidade.
Em uma das escolas visitadas no município de Valente em 2017, foi possível
observar alguns aspectos que demostram claramente o descompromisso com a EJA, a
escola em questão funcionava durante o dia com alunos das series inicias do
fundamental I, todo o seu mobiliário e espaço era voltado para esse grupo (cabe destacar
que mesmo assim era precária a situação para estas crianças) a noite funcionava a EJA,
sendo assim, o mobiliário era o mesmo, cadeiras feitas para crianças sendo utilizadas
por adultos, o impacto observável era no mínimo o desconforto em passar horas em uma
posição encolhida para seu tamanho.
Outro ponto é a semelhança das escolas ao sistema prisional, observemos a
simbologia das estruturas, escolas rodeadas de grades e portões, separando tanto quem
está dentro quanto fora das escolas. Os estudantes recebem a merenda por pequenas
passagens na parede, onde se quer podem visualizar quem os serve. Adentrar e sair de
um espaço qualquer da escola necessita da presença de alguém que tenha as chaves do
portão para abrir e logo após a saída fechar.
Para alguns professores trabalhar em um ambiente com tantos muros e grades
era um pouco incomodo.
“A escola em que eu trabalho tem portões e grades
por todos os lados e fico angustiada.... então a gente
fica assim em um ambiente totalmente fechado com
grades e dá uma angústia mesmo” (Depoimento
durante o Grupo Focal do Professor escola de
Serrinha, 2016)
A alegação de tantos muros e grandes é que os mesmos funcionam como uma
forma de proteção contra a criminalidade que pode invadir o ambiente escolar. Em
entrevistas com os estudantes quando perguntado sobre suas percepções sobre os muros
da escola, os mesmos afirmaram que se sentiam em uma “prisão”, não em uma escola.
A adoção de mecanismos de proteção indica como é tensa para essas escolas a
relação com o contexto em que se inserem. Chama a atenção a replicação do mesmo
modelo em várias escolas públicas.
Essa violência simbólica da escola conforme Bourdieu (1989) reforça a
reprodução dissimulada das desigualdades sociais na instituição escolar. Os símbolos

são instrumentos estruturados e estruturantes do conhecimento, do poder.
Tudo isso reflete-se no que o autor consagrou como capital simbólico, que
transfigura a violência em uma condição naturalizada, não reconhecida como uma
violência.
Essa condição pode ser percebida nos depoimentos colhidos, enquanto as grades
os remetiam a sensação de aprisionamento, a precariedade não era vista com ausência
do estado, mas sim problemas pontuais da escola que não interferem no seu processo de
aprendizagem. Essa contradição levanta o questionamento do poder simbólico
apresentado por Bourdieu. A precariedade institucional já foi tamanha incorporada
pelos estudantes que já não mais se assombram ou questionam o que lhe
disponibilizado.
Gráfico 22. Como se encontra a conservação do prédio e estrutura da
escola?

Fonte: OBEJA/2015

Conforme observamos no gráfico a maioria avalia como boa a infraestrutura da
escola, porém quando contrapomos a observação de campo, é possível identificar a
precariedade da situação das escolas.

Figura 4 – imagem do interior de
Figura 5 – imagem do interior de
Escola.
Escola.

Foto: Próprio autor – Valente, 2018.

Foto: Próprio autor – Serrinha, 2017.

Como podemos verificar na fotografia acima, a precarização do espaço é
incorporada pelos estudantes como normal e os mesmos já não avaliam como ruim o
ambiente escolar.
A maioria das escolas27 apresentaram deficiências quanto a presença de
funcionário de limpeza, de cozinha os quais eram em número reduzido, o que explica
que muitas escolas não conseguiam manter um padrão mínimo de limpeza e
organização. Por falta de funcionários constatamos também a subutilização de alguns
espaços e recursos existentes nas escolas, sem um profissional de apoio muitas salas
ficam fechadas como bibliotecas, salas de informática, entre outras. É uma característica
das escolas no noturno a carência de pessoal.
A violência na escola foi outro ponto bastante lembrado durante a pesquisa os
relatos que exemplificam tais casos mostram que diferentes tipos de comportamentos
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O munícipio de Serrinha no ano de 2013 possuía 43 escolas públicas, sendo 20 Urbanas e 23 Rurais.
Já o município de Valente no mesmo ano possuía 05 escolas públicas, 02 urbanas e 03 rurais. Em
2017, Serrinha fechou 04 escolas, caindo para 39 e Valente fechou uma escola, caindo para 04.
Todas elas na Zona Rural.

eram caracterizados pelos professores e estudantes como violência, indo dos insultos
verbais até graves agressões físicas.
A violência escolar se expressa em múltiplas variedades e potencialidades:
violências entre os estudantes, violência entre estudantes e professores, da escola, do
professor contra o aluno, entre outros. A violência entre os alunos foi a que mais ganhou
destaque nas pesquisas devido a sua frequência nos depoimentos.
“(...) realmente a agressão entre eles (alunos) é muito forte principalmente entre
os jovens.” (Depoimento Grupo Focal, 2016. Gestor escola de Valente)
“(...) tem uma situação que é muito comum: É agressão entre eles. Às vezes é
verbal e de repente passa para a física.” (Depoimento Grupo Focal, 2016. Professor
escola de Valente)
Na percepção de alguns professores, muitas agressões físicas são desencadeadas
por insultos verbais, dentre os insultos verbais destacam-se os xingamentos e as
brincadeiras de mau gosto.
Destacamos também a Oficina realizada durante o V SEJTIS em 2017, que
contou com a participação de diversos estudantes, em especial do IFBAINO de
Serrinha, nesse encontro ficou evidenciado a preocupação do estudantes com a violência
seu impacto na formação, a percepção dos mesmos é que as múltiplas formas de
violência limitam o contato entre as pessoas, pois muitas vezes as relações se
apresentam de forma conflituosa, tanto entre estudantes – estudantes, como professorestudante. Assim, as interações ficam limitadas. Outro fator destacado é o consumo de
drogas no entorno da escola, o que deixam professores e estudantes com medo de
caminharem nas ruas que cercam as escolas.
Dentre as diversas formas de violência entre os alunos, o bullying é atualmente
uma das que mais têm preocupado os profissionais da educação e da saúde e os pais. As
características de intencionalidade e de crueldade, de humilhação e submissão do outro
ressaltam um claro problema social nas relações interpessoais mediadas pelo poder. As
consequências do bullying são amplas e diversificadas tanto para que prática em
especial para quem é vítima que muitas vezes tem sua autoestima devastada e se vê
obrigada a mudar de colégio, até mesmo de cidade.

Outro ponto a de destacar é que nos depoimentos tanto estudantes quanto
professores relataram brigas que envolviam jovens eventualmente ocorriam nas
dependências das escolas, já as que envolviam adultos dificilmente ocorriam no interior
da escola, geralmente ocorriam na saída ou em outros locais fora do espaço escolar.
Essas questões nos fazem refletir que se por um lado a violência existente no
entorno escolar invade o espaço da escola, por outro, casos como os de agressões
verbais que não são solucionados no ambiente escolar se desdobram em atos violentos.
Os atos de agressão têm impactos imprevisíveis no ambiente escolar, podendo
dilacerar o convívio em sala de aula, entre os agressores, prejudicar a fluência do
processo de ensino-aprendizagem, ou mesmo levar a rixas mais profundas e violentas.
A intervenção da escola como mediadora de conflito é fundamental tanto para o
aprendizado e a manutenção da sociabilidade, que implica na construção de regras de
sociabilidade.
Esse ambiente adverso provoca o surgimento de sintomas emocionais como
medo, angústia e ansiedade, que acabam por prejudicar o relacionamento entre os
alunos e os professores. Esses sentimentos geram um vazio, uma imobilização pessoal
tornando os sujeitos incapazes de realizar suas tarefas.
Toda as situações vivenciadas pelos sujeitos, marcam sua experiencia de vida.
Apesar de poderem reparar ou até mesmo reconstruírem e ressignificarem suas
experiencias, estas costumam deixar marcas importantes, sendo assim, as experiências
de violência são sentidas diferentemente, dependendo do momento de vida e das
diferentes respostas vindas do meio em que se vive. Para os jovens esse é o momento
crucial de formação psicossocial, onde buscam referencias de como lidar com as mais
variadas questões.
A violência é uma experiência de vida muito particular, especialmente difícil. Os
jovens por sua vez são bastante vulneráveis aos efeitos negativos dela decorrentes. Já os
adultos possuem maior experiência e referências de como lidar com essa situação. As
várias formas de violência podem acarretar danos físicos, emocionais, psicológicos e
cognitivos, alterando a sensibilidade dos sujeitos ou mesmo a forma de como eles lidam
com os problemas.

Os efeitos da violência dependem principalmente de um conjunto de fatores que
se inter-relacionam e apontam as possibilidades e variáveis nas consequências imediatas
e/ou tardias. Conforme Ferreira et tal (2009) são fatores que influencia no impacto e
percepção da violência:


Idade e das características dos jovens e adultos atingidos. Especial como
ocorreu o desenvolvimento da sua personalidade e sua capacidade
intelectual;



Do tipo de violência que sofreu se física, psicológica e outras;



Da frequência, da intensidade e duração da situação de violência;



Do tipo de relação tem com o agressor;



Da percepção da violência sofrida,



Por fim das medidas tomadas para prevenção de novos episódios de
violência.

Pesquisas têm demonstrado que os efeitos da violência decorrem mais da
combinação do contexto em que as relações violentas ocorrem e menos dos efeitos da
violência isoladamente. No entanto, a violência tem um efeito negativo independente de
outras situações adversas. Costuma ocorrer associada a outras situações difíceis como
problemas financeiros e familiares.
Conviver em meio a conflitos é tão danoso para os estudantes quanto é situações
em que ele próprio é o alvo, ou seja, vivenciar a experiência de estudar em uma escola
marcada por constantes conflitos internos e externos prejudica o processo de
aprendizagem dos estudantes, fragiliza o papel dos professores e por fim colabora com
essa sensação de limitação e impotência, pois a insegurança é um fator limitador na
aprendizagem.
É grande a relação da violência com as emoções, com o comportamento e com o
processo de aprendizagem dos estudantes. No entanto, reconhecer essas consequências
não é fácil, ainda mais difícil é perceber a relação entre as experiências de violência e os
problemas emocionais e de aprendizagem dos estudantes.
Dentre alguns efeitos que podemos citar nada entrando muito no campo da
psicologia e da psicanálise, podemos citar efeito emocional e de comportamentos, a

agressividade e até mesmo a indisciplina como Sintoma da exposição às situações de
violência.
Para os professores a repercussão da violência no desenvolvimento do processo
de aprendizagem são situações de evidente preocupação. Como já é de conhecimento
geral, toda aprendizagem se processa numa interação entre as condições internas do
estudante e as condições externas do meio físico e social e os objetos conhecimento
representados pela leitura, escrita, variedade das disciplinas, valores e atitudes que
circulam na escola.
No caso de haver um ambiente escolar atravessado por situações de violência
seu reflexo ocorrerá de alguma forma na aprendizagem dos estudantes. As situações de
violência comprometem o que deveria ser a identidade da escola, lugar de
sociabilidades positiva de aprendizagem, de valores éticos, de formação de espírito
crítico, no diálogo reconhecimento da diversidade e da herança civilizatória sobre o
conhecimento acumulado.
Essas situações repercutem na aprendizagem e na qualidade do ensino conforme
Abramovay & Ruas (2002, p.300). Traumas, limitações, clima de tensão, tudo isso
contribui para o estudante concentre-se menos, estude menos, e por fim, não consiga
alcançar seu pleno desenvolvimento cultural, pessoal. A solução pode estar em várias
vias diferentes mais a participação da escola é fundamental.
Nas diversas visitas as escolas nos diferentes municípios tanto na sede como nos
povoados, era comum ouvir dos professores, gestores a atribuição do fracasso escolar,
pela indisciplina, pela violência e por vários outros motivos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Chegamos as considerações finais buscando responder à questão que norteou
está pesquisa, Qual a percepção e o impacto da violência no cotidiano dos estudantes e
professores da EJA? Ao propor tal questão talvez não tenha me atentado a grandeza das
suas variáveis, a dificuldade de mensurar dados qualitativos de tal porte e acima de tudo
a temporalidade dos efeitos da violência ao longo da vida formativa dos sujeitos e
comunidades implicadas nesse processo.
Ao longo dessa pesquisa foi possível mergulhar no ambiente das escolas dos seis
municípios ligados a pesquisa do OBEJA, em especial aquelas que compuseram a
minha tese, Valente e Serrinha. Esse contato ao longo desses anos trouxe experiências
pessoais e percepções sobre a educação que se tornaram para este modesto pesquisador
de grande relevância.
O que observamos ao longo desses anos e o que reflete a questão norteadora
dessa pesquisa. A educação que deveria ser a prioridade de governos, é tratada de forma
secundaria, com soluções temporárias para problemas graves, estruturais e que se
perpetuam gestão após gestão.
Nenhuma das secretarias de educação possuem dados consolidados sobre casos
ou denuncias de violência na escola, há fragmentos de relatos, de casos denunciados ou
de poucos acompanhamentos, em especial quando relacionado a presença do tráfico de
drogas nas imediações das unidades escolares, além disso há também registros sobre
abusos contra crianças e adolescentes.
Quando se trata da educação de jovens e adultos a fragmentação chega a
situações de tamanha gravidade que efetivamente dificultam a execução de qualquer
política pública ligada a EJA, as secretarias possuem poucos dados consolidados sobre a
situação e o perfil da EJA em seus municípios, mesmo esses dados são poucos

explorados para a formulação correta de políticas públicas. A dificuldades elementares
de informar número real de turmas, tempo pedagógico, proposta curriculares, situação
do estado físico e mobiliário das unidades escolares.
É evidente que a EJA não é prioridade efetiva junto aos municípios apesar de
constantemente seus representantes informarem ao contrário, as ações são os maiores
indicadores dessa situação. Uma breve análise dos investimentos realizados nessa
modalidade, poderá demonstrar que a maioria significativa dos estudantes não recebem
livro didático, fardamento, que a limitação na disponibilidade de recursos pedagógicos.
Ao observar dados do INEP entre os anos de 2012 e 2017 destacamos que
centenas de turmas da EJA foram fechadas, na busca de nucleação das escolas, muitas
vezes sem ouvir as comunidades das localidades da zona rural (principal prejudicada
nesse processo), desconsiderando as necessidades dos estudantes, tão pouco, o impacto
do seu deslocamento para outras localidades, justificadas pela análise custo X demanda
de estudantes a serem atendidos.
Em relação ao vínculo profissional dos professores, destacamos a precariedade
dos seus contratos de trabalho e os baixos vencimentos. A maior parte dos professores é
formada por contratos temporários, não possuindo experiência no campo de atuação da
EJA, os quais em sua grande maioria ocupam essas vagas pela necessidade de completar
carga horária ou mesmo ser o único horário que tem disponível pois durante o dia
trabalha em outra área, todos os dados aqui apresentados estão consolidados na pesquisa
do OBEJA. Os professores em sua maioria não possuem formação específica ou
complementar para atuar na EJA, reclamam da falta de formação continuada para este
segmento.
Este quadro manifesta uma das característica da violência presente na EJA, que é
a desconsideração as especificidades desse público, na observação de campo foi
possível constatar que os professores em sua maioria realizavam adaptações dos seus
planejamentos para turmas regulares para os estudante da EJA, ao fim que sua principal
característica era o corte significativo de conteúdo sobre a justificativa da limitação
desse público. As inovações ou ações especificas eram pontuais, mais ligadas a ações de
alguns professores do que de fato a proposta pedagógica das escolas e municípios.
Destaca-se também a ausência de uma proposta pedagógica específica para EJA
que reconheça suas particularidades e potencialidades nas escolas visitadas. Encontra-se

nessa situação um ponto nefrálgico da pesquisa, o reconhecimento dessa precariedade
como uma situação de violência contra a formação desses estudantes. Nos diferentes
grupos focais realizados com os professores, era recorrente a queixa em relação as
omissões das secretarias de educação, porém nenhum destes questionavam seus planos
de aula, ao contrário destacavam que era o melhor possível que podia ser feito.
Ao comparar as práticas pedagógicas observadas e a respostas apresentadas ao
longo dos mais variados instrumentos de pesquisa utilizados observamos o abismo
existente entre a prática e a teoria. No campo da teoria, o sóciocontrutivísmo, as ideias
de liberdade, empoderamento, formação cidadã se fazem presente. Contudo na
observação da prática docente assistimos à reprodução das mesmas práticas pedagógicas
conteudistas, desfocadas da realidade dos estudantes, improvisações, desconsiderações
as suas reais necessidades como jovens e adultos, que já possuem outras experiencias e
necessidades de vida.
Os professores não se veem e nem suas práticas como elementos de exclusão dos
estudantes da EJA, essa violência de negligenciamento da formação tem impactos de
difícil mensuração, porem que em certo sentido podemos mensurar nos altos índices de
evasão e abandono (cabe salientar que não estamos aqui a culpar os professores pela
crise da educação, mas por ser necessário o reconhecimento do seu papel na situação
atual da EJA), apesar das práticas pedagógicas não serem apontadas pelos estudantes
como principal causa da evasão, a observação de campo, permitiu perceber a
desmobilização dos estudantes durante as aulas, há de destacar a responsabilidade dos
próprios estudantes nessa escolha de não integrar-se ao processo de ensinoaprendizagem.
Essa dispersão em sala é provocada por inúmeros fatores, como os choques
geracionais, os distintos tempos de aprendizagem, o próprio interesse dos estudantes, o
trabalho realizado pelos professores, a precariedade das escolas, entre outros.
Outro ponto importante no campo da violência institucional é a precariedade dos
prédios que ora são denominados de “escola”, esse tópico me remente a pensar sobre as
palavras do prof. Rubem Alves, sobre a importância da beleza na educação, não
limitando ao campo da estética, mas ampliando ao campo onde o sujeito possa sentir-se
bem no local que frequenta.

Ao visitarmos as unidades escolares percebemos claramente a exposição a
violência estrutural propagada pelo estado contra nossos estudantes, professores e toda a
comunidade. A primeira observação é da área externa da escola é a precária iluminação,
que acentua a situação de insegurança em relação ao ambiente externo a escola,
potencializando o medo em relação a outros tipos de violência.
Ao chegarmos nas escolas em especial as municipais, nos deparamos com
prédios simples, de um único andar, em sua maioria forradas com telhas coloniais,
formadas em média por seis salas de aula e demais dependências administrativas.
Esses pequenos prédios simples, destacam-se pelo seu caráter prisional, que já
fora tratado anteriormente nesta tese. Cabe aqui retomar esse debate pois este representa
materialmente uma das maiores questões do impacto da violência. As escolas tornaramse fortificações para se proteger da violência que rodeia a comunidade em que está
inserida, nossas escolas tornaram-se prisões. Repetem procedimentos com abertura e
fechamento de portões e grades, circulação limitada, iluminação precária, ambientes
insalubres.
A escola tenta se proteger de assaltos, resguardar seu patrimônio, para tal
trancafia-se em si mesma. Em entrevistas realizadas apesar de reconhecer a
precariedade estrutural de suas escolas os professores não visualizavam as grades e
muros como um elemento que os separavam da comunidade, a percepção dos mesmo
que isso se tratava de uma forma de proteção contra a violência, contra a criminalidade
que poderia vir a “invadir” a escola e depredar seu patrimônio e por fim colocar em
risco a segurança de estudante e professores.
Já os estudantes em sua maioria consideram o sucateamento e a estrutura
prisional das escolas como um elemento reflexo da violência. A de se destacar que os
mesmos reconhecem o impacto da depredação feita por próprios estudantes contra a
escola, porém não reconhecem que a estrutura a eles oferecida pelo estado, já é um
manifesto da violência estrutural praticada contra a comunidade.
É necessário trazer para esses prédios uma estrutural compatível com a
qualidade de ensino que buscamos, com a dignidade dos sujeitos que a frequentam, é
preciso demolir e reconstruir a maioria das escolas, derrubar os muros físicos e
simbólicos que afastam a comunidade do cotidiano escolar. O que percebemos é que as
pessoas não constroem um sentimento de pertencimento em relação a escola, ali é

apenas um espaço de busca de conhecimento, sem uma relação de proximidade, esses
mesmo sujeitos não se veem com obrigação de proteger e cuidar da escola, a
comunidade não se sente inserida, nem necessária ao funcionamento da escola. Com
isso a violência que povoa o entorno da escola, eclode no seu cotidiano prisional.
Ao longo de nossa pesquisa a percepção construída é que a escola deixo de ser
um lugar seguro para professores e estudantes, que o desafio maior da escola que é a
formação dos estudantes se vê comprometida. A uma percepção difusa sobre o que é
violência, suas manifestações nas escolas, e por fim seus impactos no processo
formativo. Podemos exemplificar essa situação em relação ao tempo pedagógico em
sala de aula.
Em todas as escolas visitadas o tempo pedagógico no turno noturno foi reduzido
para 2h30 ou apenas 2h, as alegações passam do cansaço do estudante trabalhador a
insegurança que assola a cidade. Porem quando questionada as secretarias de educação
informam que o período escolar é de 3h, há claro descompasso entre o determinado e o
praticado.
Partimos então para a seguinte análise se contarmos o tempo pedagógico útil de
fato o que utilizamos dessas pouco mais de duas horas? A uma perda significativa do
tempo pedagógico que traz prejuízo a formação dos estudantes que tem mais uma vez
reduzido o seu acesso ao conhecimento, a sua formação integral no ambiente escolar.
Os professores reduzem o acesso ao conteúdo, já que as aulas têm em média a duração
de 30 minutos, a participação dos estudantes fica limitada, pois os professores tentam
evitar as dispersões comuns nos debates formativos. É necessário ressignificar esse
tempo pedagógico para buscar garantir a formação dos estudantes.
É urgente pensar o desenvolvimento de projetos e programas, assim como, de
instituições públicas, voltadas para um comprometimento reflexivo sobre as relações
que permeiam os contextos de inserção para a formação cidadã dos estudantes.
Pensando-as de forma dinâmica e interativa, que dialoguem com a realidade que as
cercas, levando em consideração, os anseios e desejos, de uma juventude (ressalto a
ênfase no público jovem pois hoje os mesmos são maioria nas turmas de EJA no
território do Sisal) que exige o reconhecimento de suas singularidades e anseios em
relação a sua experiencia educacional.

As condições de vida social em ambientes pobres requerem investimentos
maiores em capital social para evitar que jovens sejam condenados ao desaparecimento
social, a experimentação da violência crua, sem o apoio das instituições sociais, sem as
quais a vida individual é muitas vezes um encargo difícil.
O reforço da vida social se faz, então, necessário como um trabalho coletivo de
reconhecimento do outro, na constituição de redes de solidariedade para a superação de
obstáculos da vida cotidiana, a instituição educacional tem um papel fundamental na
relação de mediação nas experimentações da vida cotidiana, para isso ela tem que ser de
qualidade e ser eficaz em seus projetos. São esses ambientes positivos que elevam a
qualidade de vida e as aspirações de realização de si como projeto social.
A violência no ambiente escolar aqui representada e reconhecida em suas
múltiplas formas pode ser minorada através de ações diretas nas comunidades, foco do
processo de exclusão, já que estas têm suas dinâmicas internas próprias, muitas vezes
não perceptíveis em nível regional ou nacional. Atuar com medidas de caráter
educacional que promovam a transformação do comportamento e decisões de risco,
correlacionadas a políticas públicas que gerem transformações econômicas.

A

prevenção a violência no ambiente escolar passa a ser pensada como necessidade de
reconfiguração de um sistema social complexo, que perpassa pela valorização dos
profissionais da educação, pela reconfiguração dos ambientes educacionais e mesmo
pelo valor que é dado a educação nas famílias e comunidades.
Só uma forte, continua e profunda ação socializante poderá reverter esse atual
quadro a que estão expostas as escolas, ações pontuais, sem integração, construídas de
fora para dentro das comunidades, muito pouco poderão alterar nesse quadro.
Motivou-nos uma adaptação nossa de uma pergunta de Ecléa Bossi (1995) para
a construção desta pesquisa:
“Como deveria ser uma sociedade para que o homem permaneça homem?”
Chegamos às mesmas conclusões: “tratando-os sempre como homens”.
O pensamento reflexivo nos estimula o desejo de lutar por um mundo comum,
mais justo e com menos violência.
Para o desenvolvimento desta pesquisa, trabalhamos inicialmente, com a
formulação de uma hipótese, em que é possível se observar o desenvolvimento de uma

“cultura” de violência como um modo de ser de vida social, tanto na forma de
autodefesa e de reconhecimento social, interpessoal e social, em que a amizade, a
cumplicidade e o amor, de um lado, e de outro o ódio, o desprezo e a vingança são
sentimentos que movem os jovens em suas relações de sociabilidade e de conflitos nos
processos de adaptação ao meio.
As precárias condições materiais de existência não são os fatores causais da
violência, mas significativamente contribuintes na medida em que nesses locais e entre
esses jovens as proporções de riscos são exponencialmente mais elevadas que em
ambientes de classe média ou alta.
Prioritariamente. os jovens são os mais diretamente afetados pela “cultura de
violência”28 que se efetiva quando as ações e comportamentos violentos se tornam tão
repetitivos que se transformam em modo de vida.
A violência necessária ou cultura da violência se dá pela anomia 29 do Estado,
pela ausência deste e por uma conjuntura estrutural que coloca o indivíduo em uma
condição de vulnerabilidade nas suas redes sociais e no “mundo” do trabalho30.
A Cultura da violência está associada a um estado constante de anomia em
relação à sociedade envolvente, mas no conjunto anômico novas regras se impõem e
dão coerência a um modo especial de ser, e esta situação leva ao estabelecimento de
uma ambiguidade do viver em dois mundos que se imbricam ao mesmo tempo que se
chocam. (ESPINHEIRA, 2008, p.56)
Enfatizo a possibilidade da formação de redes sociais para a desconstrução da
violência, a partir de fortalecimento da sociedade civil e de políticas públicas bem
pensadas teoricamente. Além disso, ressalta-se que deve ser de caráter urgente a adoção
e desenvolvimento de medidas que previnam o envolvimento da juventude com a
criminalidade e as drogas. Medidas estas que precisam ser aplicadas em espaços
construídos para possibilitar aos jovens tornarem-se sujeitos capazes de promover uma
intervenção crítica, criadora e democrática nos espaços públicos, ampliando e
28

Elias (2000) em seu clássico estudo sobre um bairro operário inglês, já observa que o processo de
marginalização dos jovens, a construção de sua invisibilidade social, resultavam em um processo
permanente de conflito, retroalimentando o sistema de qual tentavam escapar.
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Palavra de origem grega. Vem de anomos (a representa ausência, privação; nomos, lei, ordem). Na
Sociologia é empregada inicialmente por Durkheim.

30

Para Castel (1997) grupos sociais excluídos têm difícil acesso a bens materiais e simbólicos.

fortalecendo sua capacidade de sonhar, de se indignar, de exercer sua cidadania,
defender seus direitos, cumprir com seus deveres e dialogar com a possibilidade de um
futuro melhor.
A relevância do estudo e da ação sobre situações de violência na escola, implica
na compreensão da sua fenomenologia diversificada, nos seus impactos de curto, médio
e longo prazo sobre os atores sociais envolvidos. A necessidade de sua prevenção reside
no fato de que além d provocarem danos físicos e psicológicos, as violências,
cotidianamente, afetam o ambiente escolar e prejudicam de forma efetiva os processos
de ensino e aprendizagem, pela atmosfera de tensões, medos, angústias e ansiedades
geradas tanto em professores, como gestores e estudantes.
É necessário, sem dúvida, que seja feito, amplos trabalhos de mobilização social,
de comunicação e de conscientização da importância do respeito ao outro, na
perspectiva mais ampla das garantias dos direitos humanos. Rompendo com o
desenvolvimento de uma cultura da violência.
Neste sentido, para compreender a relação entre violência e aprendizagem além
de identificar as suas mais variadas expressões, importa reconhecer seus efeitos nas
relações sociais nas escolas e a partir delas identificar e ressignificar os conhecimentos e
vivências, que conceituam, explicam e favorecem as práticas de violência no ambiente
escolar.
Com base na teoria de Bourdieu (1996) propomos a construção colaborativa
entre os sujeitos do processo educacional de um conjunto diversificado de ações sócio
educacional, que estejam pautadas na reorganização dos referenciais que organizam e
estruturam as práticas rotineiras, que são os conjuntos das disposições incorporadas que
orientam as práticas cotidianas e diferenciam os agentes no espaço social. Sendo assim,
o conjunto de atividades educacionais propostas terão como objetivo principal promover
o estímulo a novas formas de sociabilidade e disposições internas.
Essa intervenção no habitus configura-se como uma atuação que enfatiza o
questionamento das naturalizações cotidianas (CULTURA DA VIOLÊNCIA). Assim
como defendia Freire, a proposta de um projeto educacional não deve induzir o jovem a
mera repetição de ideias, estas deverão ser criticamente analisadas possibilitando ao
educando poder reexistenciar as formas de ser e estar no cotidiano.

Dada em um processo de conscientização marcado pela experiência de
redescobrir-se enquanto ator capaz de ser protagonista de mudanças significativas em
sua personalidade e no contexto social que está inserido.
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Apêndice A

Entrevista semiestruturada:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E
CONTEMPORANEIDADE

Orientador: Prof.ªDr. Eduardo Nunes
Orientando: Marcos César G Santos

ENTREVISTA -PROFESSOR
SOBRE A PERCEPÇÃO DA VIOLÊNCIA NO AMBIENTE ESCOLAR

1) Qual seu tempo de atuação na EJA?
_____________________________________________________________
2) Como você avalia sua experiência na EJA?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3) Você já identificou e/ou observou algum tipo de violência em sua escola?
_______________________________________________________________
4) Qual? Pode relatar a ocorrência.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5) Como você avalia o impacto da violência no ambiente escolar?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6) Como você avalia o impacto da violência no processo de ensino aprendizagem?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
7) Como é a relação da escola com a comunidade do seu entorno?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Apêndice B

Entrevista semiestruturada:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E
CONTEMPORANEIDADE

Orientador: Prof. Dr. Eduardo Nunes
Orientando: Marcos César G Santos
ENTREVISTA -ESTUDANTE
SOBRE A PERCEPÇÃO DA VIOLÊNCIA NO AMBIENTE ESCOLAR
8) A quanto tempo estuda na EJA?
___________________________________________________________________
9) Por que veio estudar na EJA?
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
10) Como você avalia sua experiência na EJA?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
11) Você já identificou e/ou observou algum tipo de violência em sua escola?
_______________________________________________________________
12) Qual? Pode relatar a ocorrência.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
13) Como você avalia o impacto da violência no ambiente escolar?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
14) Como você avalia o impacto da violência no processo de ensino aprendizagem?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
15) Como é a relação da escola com a comunidade do seu entorno?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

QUESTIONÁRIO Nº________________
PESQUISADOR/A__________________
Inicio da Aplicação___________________

UNIDADE ADMINISTRATIVA:

Termino da Aplicação_________________

( ) ESTADUAL
( ) RURAL

( ) MUNICIPAL

( ) URBANA

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA – EDUCANDO

O Observatório Educação de Jovens e Adultos do Território do Sisal – Bahia (OBEJA) tem
como perspectiva realizar estudos e proposições sobre a organização e a oferta da Educação de
Jovens e Adultos no sistema de ensino de seis municípios do Território de Identidade do Sisal
na Bahia: Conceição do Coité, Santaluz, Araci, São Domingos, Serrinha e Valente, com o
intuito de criar um sistema de informações/acompanhamento e monitoramento da Gestão Social
de Políticas Educacionais em EJA no Ensino Estadual/Municipal da Região. Para tanto, através
deste questionário, realizaremos uma pesquisa acerca dos educandos na modalidade.
Vale ressaltar que as informações levantadas serão tratadas coletivamente, sem nenhuma
identificação dos sujeitos da pesquisa.
Escola_________________________________________________________________
Endereço______________________________________________________________
Data __________________Município/Distrito_________________________________

1. CARACTERIZAÇÃO DO EDUCANDO
2. Sexo:
1.1 ( ) Feminino
1.2 ( ) Masculino
3. Idade:
2.1 (
2.2 (
2.3 (
2.4 (
2.5 (

) 15 a 17 anos
) 18 a 23 anos
) 24 a 28 anos
) 29 a 33 anos
) 34 a 38 anos

2.6 (
2.7 (
2.8 (
2.9 (

) 39 a 43 anos
) 44 a 46 anos
) 47 a 50 anos
) mais de 51 anos

4. Cor/raça: como você se declara?
3.1 ( ) Branca
3.2 ( ) Amarela
3.3 ( ) Indígena

3.4 ( ) Negra
3.5 ( ) Parda

5. Qual a sua orientação religiosa?
4.1 (
4.2 (
4.3 (
4.4 (

) Católica
4.5 ( ) Ateu
) Protestante
4.6 ( ) Sem religião
) Espírita
4.7 ( ) Outra. Qual?
) Religião de Matriz Africana

6. Qual o seu estado civil?
5.1 ( ) Solteiro(a)
5.4 ( ) Viúvo(a)
5.2 ( ) Casado(a)
5.5 ( ) União Estável
5.3 ( ) Separado / divorciado / desquitado
7. Você tem filhos?
6.1 ( ) Não tenho filhos
6.2 ( ) 1 filho
6.3 ( ) 2 filhos

6.4 ( ) 3 filhos
6.5 ( ) 4 filhos
6.6 ( ) mais de 4

8. Com que idade foi pai ou mãe pela primeira vez?
7.1 (
7.2 (
7.3 (
7.4 (

) 10 a 15 anos
) 16 a 17 anos
) 19 a 21 anos
) 22 a 25 anos

7.5 ( ) 26 a 30 anos
7.6 ( ) 30 a 40 anos
7.7 ( ) Não se aplica

9. Participa de algum movimento social?
8.1 ( ) Sim. Qual?____________________________________________________
8.2 ( ) Não
10.

Quantas pessoas moram com você? (incluindo filhos, irmãos,

parentes e amigos)
9.1 ( ) Moro sozinho

9.4 ( ) Oito a dez

9.2 ( ) Uma a três

9.5 ( ) Mais de dez

9.3 ( ) Quatro a sete

11. A casa onde você mora é?
10.1 (

) Própria

10.3 ( ) Cedida

10.2 (

) Alugada

12. Sua casa está localizada em?
11.1 ( ) Zona rural
11.2 ( ) Zona urbana
11.3 ( ) Comunidade indígena
11.4 ( ) Comunidade quilombola
11.5 ( ) Assentamento

13. Qual é o nível de escolaridade do seu pai?
12.1 ( ) Da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental (antigo primário)
12.2 ( ) Da 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental (antigo ginásio)
12.3 ( ) Ensino Médio completo (antigo 2º grau)
12.4 ( ) Ensino Médio incompleto (antigo 2º grau)
12.5 ( ) Ensino Superior
12.6 ( ) Não estudou
12.7 ( ) Desconheço

14. Qual é o nível de escolaridade da sua mãe?
13.1 ( ) Da 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental (antigo primário)
13.2 ( ) Da 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental (antigo ginásio)
13.3 ( ) Ensino Médio completo (antigo 2º grau)
13.4 ( ) Ensino Médio incompleto (antigo 2º grau)
13.5 ( ) Ensino Superior
13.6 ( ) Não estudou
13.7 ( ) Desconheço

15. Você trabalha?
14.1 ( ) Sim

14.2 ( ) Não

16. Com qual idade você começou a trabalhar?
15.1 ( ) Antes dos 14 anos.
15.2 ( ) Entre 14 e 16 anos.
15.3 ( ) Após 17 anos.
15.4 ( ) Nunca trabalhou

17. Em que você trabalha atualmente?
16.1 ( ) Na agropecuária (no campo, na fazenda ou na pesca).
16.2 (

) Trabalho em minha casa informalmente (costura, aulas

particulares, cozinha, artesanato, carpintaria, etc.).
16.3 (

) Faço trabalho doméstico em casa de outras pessoas

(cozinheiro/a, jardineiro, babá, lavadeira, faxineiro/a, acompanhante de idosos/
as etc.).
16.4 ( ) No lar (sem remuneração).
16.5 (

) Trabalho fora de casa em atividades informais (pintor,

eletricista, encanador, feirante, ambulante, guardador/a de carros, catador/a de
lixo, etc.).
16.6 ( ) Na indústria.
16.7 ( ) Na construção civil
16.8 ( ) No comércio, banco, transporte, hotelaria ou outros serviços.
16.9 ( ) Como funcionário (a) do governo federal, estadual ou municipal.
16.10 ( ) Outro
16.11 ( ) Não trabalho

18. Qual a sua renda mensal, aproximadamente?
17.1 ( ) Nenhuma renda.
17.2 ( ) Até 1 salário mínimo (até R$ 678,00)
17.3 ( ) De 1 a 3 salários mínimos (de R$ 678,00 até R$ 2.034,00).
17.4 ( ) Maior que 3 salários mínimos

19. Somando a sua renda com a renda das pessoas que moram com
você, quanto é, aproximadamente, a renda familiar mensal?
18.1 ( ) Nenhuma renda.
18.2 ( ) Até 1 salário mínimo (até R$ 678,00)
18.3 ( ) De 1 a 3 salários mínimos (de R$ 678,00 até R$ 2.034,00).
18.4 ( ) De 3 ou mais salários mínimos

20. Você recebe algum benefício do INSS?
19.1 ( ) Sim. Qual?______________________________ 19.2 ( ) Não

I.

Sua família é Beneficiária de algum programa social do Governo?
1. Sim

2. Não

21. Bolsa Família
22. Projovem Adolescente / Agente Jovem
23. Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
(PETI)
24. Tarifa Social de Energia Elétrica
25. Bolsa Estiagem
26. Garantia Safra
27. Seguro pesca (Defeso)
28. Você recebe algum Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social
(BPC/LOAS)?
27.1 ( ) Sim

27.2 ( ) Não

2. CARACTERIZAÇÃO DO EDUCANDO

29. Antes de voltar a estudar quanto tempo ficou fora da escola?
28.1 (
28.2 (
28.3 (
28.4 (
28.5 (
28.6 (
28.7 (

) Menos de 1 ano
) 1 a 3 anos
) 3 a 5 anos
) 5 a10 anos
) 10 a 15 anos
) Mais de 15 anos
) Nunca parou de Estudar

30. Qual o motivo que fez você deixar de estudar?
29.1 ( ) Doenças
29.2 ( ) Trabalho
29.3 ( ) Preconceitos
29.4 ( ) Cuidar dos filhos
29.5 ( ) Cônjuge não permite estudar
29.6 ( ) Vícios (jogo, bebida, drogas ilícitas e outras)
29.7 ( ) Não havia transporte
29.8 ( ) Outro. Qual?_______________________________________________
29.9 ( ) Não se aplica
29.10 ( ) Nunca parou de estudar
31. Qual o motivo que fez você voltar a estudar?
30.1 ( ) Conseguir um emprego.
30.2 ( ) Progredir no emprego atual.
30.3 ( ) Conseguir um emprego melhor.
30.4 ( ) Adquirir mais conhecimento, ficar atualizado.
30.5 ( ) Atender à expectativa de meus familiares sobre meus estudos.
30.6

(

)

Outros.

___________________________________________________
30.7 ( ) Nunca parou de estudar

32. Como você avalia estudar e trabalhar?

Qual?

31.1 ( ) Atrapalha os estudos.
31.2 ( ) Melhora o desempenho no trabalho
31.3 ( ) Possibilita o crescimento pessoal
31.4 ( ) Não atrapalha os estudos
31.5 ( ) Possibilita novas opções de trabalho
31.6

(

)

Outro.

Qual?

___________________________________________________

33. Você já foi reprovado na escola alguma vez?
32.1 ( ) Não, nunca
32.2 ( ) Sim, uma vez.
32.3 ( ) Sim, duas vezes.
32.4 ( ) Sim, três vezes ou mais.

3. INFRAESTRUTURA DA ESCOLA

34. A (s) escola (s) tem carteiras em número suficiente para os
educandos?
33.1 ( ) Sim

33.2 ( ) Não

35. As salas de aula permitem a organização do mobiliário de diversas formas
(rodas, grupos, fileiras etc.)?
34.1 ( ) Sim

34.2 ( ) Não

36. A Escola dispõe de espaço para expor os trabalhos, materiais e
informações dos Educandos?
35.1 ( ) Sim

35.2 ( ) Não

II. Sua sala de aula é:
1. Sim

2. Não

37. Bem iluminada?
38. Ventilada?
39. Tem boa acústica: todos os educandos, independente
de onde estejam, conseguem ouvir claramente o
professor?
40. Existe merenda escolar servida no horário em que você estuda?

39.1 ( ) Sim

39.2 ( ) Não

41. De que tipo é a merenda?
40.1 ( ) Lanche
40.2 ( ) Lanche e refeição

40.3 ( ) Refeição (Almoço/Jantar)
40.4 ( ) Não se aplica

III. A escola possui:
1. Sim

42. Acervo CD e DVDs?
43. Jornais/ revistas?
44. Biblioteca?
45. Amplificador?
46. Aparelho de Som?
47. Aparelho de DVD?
48. Microfone?
49. Televisão?
50. Material Escolar?
51. Computador?

52. Com que frequência vai à biblioteca?
52.1 (
52.2 (
52.3 (
52.4 (
52.5 (
52.6 (

) Diariamente
) Semanalmente
) Quinzenalmente
) Mensalmente
) Bimestralmente
) Não vou à biblioteca

2. Não

3.Desconheço

53. Como costuma ir à biblioteca?
53.1 (
53.2 (
53.3 (
53.4 (
53.5 (
53.6 (

) Sozinho
) Com o professor
) Com colegas para fazer deveres
) Sempre que tem aula ou trabalhos na biblioteca
) Não se aplica
) Não sabia da existência

54. Em caso negativo, por que não vai à biblioteca?
54.1 (
54.2 (
54.3 (
54.4 (

) Está sempre fechada (no turno em que estuda)
) Não há responsável
) Não se aplica
) Não tenho interesse

IV. Qual o estado em que se encontram os itens abaixo na sua escola:
1. Bom

2. Razoável.

3. Ruim

4. Não
possui

55. As cadeiras
56. O laboratório de informática
57. Os livros
58. O pátio
59. O refeitório/cozinha
60. As salas de aula
61. A televisão
62. Os ventiladores
63. A quadra de esporte
V. A escola dispõe de alguns dos dispositivos para o acesso de pessoas com
deficiência?
1. Sim

2.Não

64. Rampas
65. Banheiros adaptados
66. Bebedouros
67. Sinais de localização
68. O horário de funcionamento da EJA atende a maioria dos educandos?

68.1 ( ) Sim, o horário atende por ser noturno
68.2 ( ) Apesar de ser noturno, as aulas terminam muito tarde.
68.3 ( ) Alguns educandos necessitam estudar durante o dia

5.
Desconheço

69. Com que frequência às aulas acontecem?
69.1 ( ) Diariamente.
69.2 ( ) 4 dias por semana.
69.3 ( ) Menos que 4 dias por semana.
70. Os professores utilizam recursos tecnológicos (DVD, data Show, aparelhos de
som) em suas aulas?
70.1( ) Sim

70.2 ( )Não

70.3 ( ) Às vezes

71. Avaliando as aulas de seus professores, que conceito daria?
71.1 ( ) Boas
71.2 ( ) Razoáveis

71.3 ( ) Ruins

72. Seus professores realizam atividades fora da sala de aula ou da escola?

72.1 ( ) Sim. Quais?___________________________ 72.3 ( ) Às vezes
72.2 ( ) Não
73. Quanto à assiduidade (frequência) dos seus professores você considera:

73.1 ( ) Há professores que faltam constantemente
73.2 ( ) Nunca faltam
73.3 ( ) Faltam eventualmente
74. O que acontece quando o professor falta?
74.1 ( ) Alguém o substitui
74.2 ( ) É aplicada uma atividade em sala de aula
74.3 ( ) Os professores adiantam as aulas
74.4 ( ) Aguardamos a próxima aula
74.5 ( ) Somos dispensados
74.6 ( ) Outros/Qual:______________________________________________
75. De acordo com a resposta anterior, você considera que esta prática prejudica a
sua aprendizagem? Por quê?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________
76. Os professores trabalham suas matérias em parceria com professores de

outras disciplinas?
76.1 ( ) Sempre. Em qual disciplina?_____________________________________
76.2 ( ) Às vezes
76.3 ( ) Raramente
76.4 ( ) Nunca

77. Qual o Componente Curricular que você tem mais facilidade?

77.1 ( ) História

77.9 ( ) Filosofia

77.2 (
77.3 (
77.4 (
77.5 (
77.6 (
77.7 (
77.8 (

) Geografia
77.10 ( ) Sociologia
) Matemática
77.11 ( ) Física
) Literatura Brasileira
77.12 ( ) Química
) Língua Portuguesa
77.13 ( ) Religião
) Artes e Atividades Laborais
77.14 ( ) Biologia
) Língua Estrangeira
77.15 ( ) Ciências Naturais
)Outro .Qual?______________________________________________

78. Qual o Componente Curricular que você tem mais dificuldade?

78.1 (
78.2 (
78.3 (
78.4 (
78.5 (
78.6 (
78.7 (
78.8 (

) História
78.9 ( ) Filosofia
) Geografia
78.10 ( ) Sociologia
) Matemática
78.11 ( ) Física
) Literatura Brasileira
78.12 ( ) Química
) Língua Portuguesa
78.13 ( ) Religião
) Artes e Atividades Laborais
78.14 ( ) Biologia
) Língua Estrangeira
78.15 ( ) Ciências Naturais
) Outro. Qual?______________________________________________

79. O relacionamento dos professores com sua turma é?
79.1 ( ) Bom
79.2 ( ) Razoável

79.3 ( ) Ruim

80. Na sua escola tem Colegiado Escolar?
80.1 ( ) Sim
80.3 ( ) Desconheço
80.2 ( ) Não
80.4 ( ) Não se aplica
81. Os educandos da EJA possuem representação no Colegiado Escolar?
81.1 ( ) Sim
81.3 ( ) Desconheço
81.2 ( ) Não
81.4 ( ) Não se aplica
82. As deliberações do Colegiado Escolar são informadas aos educandos?
82.1 ( ) Sim
82.2 ( ) Não
82.3 ( ) Não se aplica
83. Os representantes dos movimentos sociais participam das reuniões do
Colegiado Escolar?
83.1 (
83.2 (
84. (
85. (

) Sim. De que forma?_____________________________________________
) Não
) Desconheço
) Não se aplica

86. Os educandos da EJA participam dos eventos da escola, apresentando
trabalhos, desenvolvendo alguma atividade?
84.1 ( ) Sim

84.2 (

) Não

VI. Algumas dessas temáticas são trabalhadas na escola:

1. Sim

2. Não

87. Cultura Quilombola?
88. Cultura Indígena?
89. Cultura da região do sisal?
90. Educação ambiental?
91. Doenças (dengue, calazar, esquistossomose e
outras)?
92. Drogas?
93. Violência?
94. Existe articulação entre as temáticas citadas na questão anterior com dois ou
mais componentes curriculares?
92.1 ( ) Sim
92.2 ( ) Não
VII. Você recebe os materiais didáticos abaixo relacionados?
1. Sim

2. Não

95. Material Escolar
96. Uniforme / Farda
97. Livro didático
98. Sua escola fica perto de sua casa?
96.1 ( ) Sim
96.2 ( ) Não
99. Em caso negativo, isso dificulta sua permanência na escola?
97.1 ( ) Sim
97.2 ( ) Não
97.3 ( ) Não de aplica
100.Você utiliza o transporte escolar?
98.1 ( ) Sim
98.2 ( ) Não
101. Qual a qualidade do transporte escolar?
99.1 ( ) Bom
99.3 ( ) Ruim
99.2 ( ) Razoável
99.4 ( ) Desconheço

VIII. O Professor realiza em sala de aula as atividades abaixo relacionadas?
1. Sim

2. Não

102. Discussão em grupo (Falar)
103. Atividades artísticas
104. Escrever
105. Dinâmicas
106. Outro.
________________________________

Qual?

107. A escola desenvolve ações de Educação Ambiental?
105.1 ( ) Sim.
105.2 ( ) Não
108. Você acha importante a inclusão de atividades de educação ambiental no
currículo escolar?
106.1 ( ) Sim.
106.2 ( ) Não

MUITO OBRIGADO PELA SUA PARTICIPAÇÃO!

QUESTIONÁRIO Nº_________________________
PESQUISADOR/A___________________________
Inicio da Aplicação___________________

DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

Termino da Aplicação_________________

( ) ESTADUAL

( ) MUNICIPAL

( ) URBANA

( ) RURAL

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA – PROFESSOR

O Observatório Educação de Jovens e Adultos do Território do Sisal – Bahia (OBEJA) tem como
perspectiva realizar estudos e proposições sobre a organização e a oferta da EJA no sistema de
ensino de seis municípios do Território de Identidade do Sisal na Bahia: Conceição do Coité,
Santaluz, Araci, São Domingos, Serrinha e Valente. Com o intuito de criar um sistema de
informações/acompanhamento e monitoramento da Gestão Social de Políticas Educacionais em EJA
no Ensino Estadual/Municipal da Região. Para tanto, através deste questionário, realizaremos uma
pesquisa acerca dos professores nessa modalidade.
Vale ressaltar que as informações levantadas serão tratadas coletivamente, sem nenhuma
identificação dos sujeitos da pesquisa.
Escola_________________________________________________________________
____________
Endereço_______________________________________________________________
____________
Código
da
Escola
no
INEP_____________________________________________________________
Data
______________________________Município/Distrito_________________________
_________

1. CARACTERIZAÇÃO DO (A) PROFESSOR (A) E DA UNIDADE ESCOLAR.
4. Sexo:
1.1 ( ) Feminino
1.2 ( ) Masculino
5. Idade:
2.1 ( ) 12 a 23 anos
2.2 ( ) 24 a 28 anos
2.3 ( ) 28 a 33 anos
2.4 ( ) 34 a 38 anos

2.5 (
2.6 (
2.7 (
2.8 (

) 38 a 43 anos
) 44 a 46 anos
) 47 a 50 anos
) mais de 51 anos

6. Cor/raça: como você se declara?
3.1 ( ) Branca
3.2 ( ) Amarela
3.3 ( ) Indígena

7. Qual a sua orientação religiosa?
4.1 ( ) Católica
4.2 ( ) Protestante
4.3 ( ) Espírita
_____________________
4.4 ( ) Religião de Matriz Africana
8. Qual o seu estado civil?
5.1 ( ) Solteiro(a)
5.2 ( ) Casado(a)
5.3 ( ) Separado / divorciado / desquitado

3.4 ( ) Negra
3.5 ( ) Parda

4.5 ( ) Ateu
4.6 ( ) Sem religião
4.7 ( ) Outra. Qual

5.4 ( ) Viúvo(a)
5.5 ( ) União Estável

9. Só trabalha nesta escola?
6.1 ( ) Sim
6.2 ( ) Não. Onde (estabelecimento)?______________________________Em que?
________________
10.
Qual sua situação funcional?
7.1 ( ) Efetivo
7.2 ( ) Reda

7.3 ( ) Contratado
7.4 ( ) Terceirizado

11.
Qual o seu nível máximo de escolaridade:
8.1 ( ) Ensino Médio
8.8 ( ) Ensino Médio / Magistério
8.2 ( ) Ensino Médio / Profissionalizante
8.9 ( ) Ensino Superior / Pedagogia
8.3 ( ) Ensino Superior / Normal Superior
8.10 ( ) Licenciatura em área
específica
8.4 ( ) Ensino Superior /Bacharelado
8.11 ( ) Especialização na área de
Educação
8.5 ( ) Especialização em outra Área
8.12 ( ) Mestrado na Área de
Educação
8.6 ( ) Mestrado em outra Área
8.13 ( ) Doutorado na Área de
Educação
8.7 ( ) Doutorado em outra Área
12.
9.1 (
9.2 (
9.3 (
9.4 (

Área de formação inicial (Curso de Graduação):
) Lic. História
9.10 ( ) Lic. Física
) Lic. Geografia
9.11 ( ) Lic. Química
) Lic. Matemática
9.12 ( ) Lic. Letras Vernáculas
) Lic. Biologia
9.13 ( ) Lic. Artes

9.5 ( ) Bacharelado
9.14 ( ) Letras Vernáculas com ênfase em Língua
Estrangeira
9.6 (
) Lic. Sociologia
9.15 (
) Outro. Qual?
________________________________
9.8 ( ) Lic. Filosofia
9.16 ( ) Não possuo graduação
9.9 ( ) Lic. Pedagogia

I. Qual (is) o (s) Componente (s) Curricular (es) que você já lecionou na EJA?
1.Sim

10. História?
11. Geografia?
12. Matemática?
13. Literatura Brasileira?
14. Língua Portuguesa?
15. Artes e Atividades Laborais?
16. Língua Estrangeira?
17. Ciências Naturais?
18. Filosofia?
19. Sociologia?
20. Física?
21. Química?
22. Religião?
23. Biologia?
24. Outro. Qual? ___________________________________________

2.Não

25. Há quanto tempo atua na EJA?
25.1 ( ) 01 a 03 anos
25.2 ( ) 04 a 06 anos
26. Possui formação em EJA?
26.1 ( ) Sim

25.3 ( ) 07 a 10 anos
25.4 ( ) mais de 10 anos

26.2 ( ) Não

27. Como/onde foi feita essa sua formação na área da EJA?
27.1 ( ) Disciplinas na Graduação
27.2 ( ) Formação Continuada /Secretaria de Educação
27.3 ( ) Formação Continuada /Curso de Extensão Acadêmica
27.4 ( ) Pós- graduação Lato Sensu ( Especialização)
27.5 ( ) Pós-graduação Stricto - Sensu (Mestrado )
27.6 ( ) Pós-graduação Stricto - Sensu (Doutorado )
27.7
(
)
Outros
cursos
por
iniciativa
__________________________________________
27.8 ( ) Não se aplica

pessoal

Qual?

28. Você gosta de atuar em uma escola que oferece EJA?
28.1 ( ) Sim
28.2 ( ) Não
29. O que levou você a trabalhar com a modalidade da EJA?
29.1 ( ) Escolha própria
29.2 ( ) Acúmulo de cargo Atribuição
29.3 ( ) Necessidade de compor jornada de trabalho
29.4 ( ) Era o cargo que havia para escolha
29.5
(
)
Outros.
_________________________________________________________

Qual?

2. INSUMOS FINANCEIROS E INFRAESTRUTURAIS
30. Você considera que a escola reúne itens de infraestrutura necessários para o
exercício da docência?
30.1 ( ) Sim
30.2 ( ) Não
II. Com que frequência você utiliza os seguintes espaços para as atividades?
1.Uso
diário
31. Auditório da
escola
32. Biblioteca/sala de

2. Uso
semanal

3. Uso
mensal

4. Uso
bimestral

5. Não
uso

6. Não
possui

leitura
33. Pátio
34. Quadra de
esporte
35. Laboratório de
informática
36. A escola tem carteiras adequadas e em número suficiente para os educandos?
36.1( ) Sim
36.2 ( ) Não
37. Como você avalia a acústica da(s) sala(s) de aula?
37.1 ( ) Boa
37.3 ( ) Ruim
37.2 ( ) Razoável
38. Você conhece as fontes de recebimento de recursos da escola?
38.1 ( ) Sim
38.2 ( ) Não
Algumas.
39. Qual a origem dos recursos recebidos?
39.1 ( ) Federal
39.2 ( ) Estadual
Estadual
39.3 ( ) Federal e Estadual
________________________
39.4 ( ) Municipal e Federal

38.3 (

39.5 ( ) Municipal e Estadual
39.6 ( ) Municipal, Federal e
39.7 (

) Outro. Qual?

39.8 ( ) Desconheço

40. A escola oferece merenda para os educandos da EJA?
40.1 ( ) Oferece todo dia
40.2 ( ) Oferece, mas não todo dia
) Não oferece
41. De que tipo é a merenda?
41.1 ( ) Lanche
41.2 ( ) Lanche e refeição

)

40.3 (

41.3 ( ) Refeição (Almoço/Jantar)
41.4 ( ) Não se aplica

42. Existe transporte escolar para os educandos da EJA?
42.1 ( ) Sim
42.2 ( ) Não
43. Em caso afirmativo, qual a qualidade do transporte escolar oferecido aos
educandos da EJA?
43.1 ( ) Bom
43.3 ( ) Razoável
43.2 ( ) Ruim
43.4 ( ) Não se aplica
44. Qual o nível da EJA sua escola oferece?
44.1 ( ) Anos iniciais do Ensino Fundamental
44.2 ( ) Anos finais do Ensino Fundamental
44.3 ( ) Ensino Fundamental Completo (Anos iniciais e finais)
44.4 ( ) Outro. Qual?___________________________________________

45. Quem define o que fazer com o recurso recebido na escola?
45.1 ( ) Direção
45.2 ( ) Direção, coordenação pedagógica e professores
45.3 ( ) Direção e Colegiado Escolar
46. A escola recebe livros didáticos para a EJA?
46.1 ( ) Sim
46.2 ( ) Não

III. Qual o programa que disponibiliza para a escola os livros para os educandos
da EJA?
1.Sim

2.Não

47. Programa Nacional do Livro Didático para EJA (PNLDEJA)
48. Coleção Literatura para Todos
49. Cadernos da EJA
50. Livros Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE)
e)

Outro. Qual? _________________________________________

52. Existe facilidade de acesso a ônibus escolar para visitas, extraclasse, com os
educandos da EJA?
52.1 ( ) Sim
52.2 ( ) Não
53. Em caso de resposta afirmativa, com que frequência o utiliza?
53.1 ( ) Sempre
53.4 ( ) Nem sabia desta
possibilidade
53.2 ( ) Raramente
53.5 ( ) Não se aplica
53.3 ( ) Nunca
54. A escola articula-se com instituições do seu município/comunidade?
54.1 ( ) Sim. Qual?_______________________ 54.2 ( ) Não
54.3 (
Desconheço

3. GESTÃO PEDAGÓGICA
55. Quem atende solicitações pedagógicas do professor no cotidiano escolar?
55.1 ( ) Diretor
55.2 ( ) Vice-Diretor

)

55.3 ( ) Secretaria
55.4 ( ) Coordenador Pedagógico
56. Você conhece a
regulamenta a EJA?
56.1 ( ) Sim
Não

legislação

educacional

que

56.2 ( )

57. Você se orienta pela legislação educacional que regulamenta a EJA na
condução do seu trabalho?
57.1 ( ) Sim
57.2 ( )
Não

IV. Quais os documentos que a escola utiliza como referencial para a EJA?
1.Sim

2.Não

3. Desconheço

58. Diretrizes Curriculares Nacionais
59. Cadernos de orientações didáticas
60. Legislação Federal (LDB, Plano Nacional de
Educação)
61. Legislação Estadual (Plano Estadual de
Educação)
62. Legislação Municipal (Plano Municipal de
Educação)
63. Parâmetros Curriculares Nacionais
64. Existe proposta pedagógica destinada à EJA, vinda do sistema de ensino a que
a escola pertence?
64.1 ( ) Sim
64.2( ) Não
64.3( )
Desconheço
65. Sua escola possui Projeto Política Pedagógico?
65.1 ( ) Sim
65.2 ( ) Não
65.3 ( ) Desconheço
66. O projeto político pedagógico da escola contempla a EJA?
66.1 ( ) Sim
66.3 ( ) Não possui
66.2 ( ) Não
66.4 ( ) Desconheço
67. A escola realiza reuniões para planejamento das atividades pedagógicas da
EJA?
67.1 ( ) Sim
67.2 ( ) Não
68. Com que periodicidade tais reuniões são realizadas?
68.1 ( ) Semanalmente
68.2 ( ) Quinzenalmente

68.3 (
68.4 (
68.5 (
68.6 (
68.7 (

) Mensalmente
) A cada bimestre
) Anualmente
) Não se aplica
) Outro. Qual?___________________________________________

69. As reuniões para planejamento das atividades pedagógicas da EJA contribuem
com a sua prática pedagógica?
69.1 ( ) Sim
69.2 ( ) Não
69.3 ( ) Não se aplica

V. Quem participa da elaboração desse planejamento?
1. Sim

2.Não

70. Gestores de Escola
71. Coordenador Pedagógico
72. Professores
73. Educandos
74. Funcionários de apoio
75. Comunidade
76. A escola possui colegiado escolar
76.1 ( ) Sim.
76.2 ( ) Não.
77. Professores da EJA participam do colegiado escolar?
77.1 ( ) Sim.
77.2 ( ) Não.
se aplica.

77.3 (

78. O colegiado escolar possui informações para decidir sobre a EJA?
78.1 ( ) Sim
78.3 ( ) Não se aplica
78.2 ( ) Não
78.3 ( ) Desconheço
79. Existe organização estudantil na escola?
79.1 ( ) Sim / Qual:___________________________________
79.2 ( ) Não
80. Os educandos da EJA participam dela?
80.1 ( )Sim
80.3 ( ) Não se aplica
80.2 ( ) Não

) Não

4. PROJETO EDUCACIONAL E PROCESSOS DE ENSINO E
APRENDIZAGEM
81. Com que frequência você planeja as atividades para os educandos da EJA?
81.1 ( )Diariamente
81.2 ( ) Semanalmente
81.3 ( ) Quinzenalmente
81.4 ( ) Mensalmente
81.5 ( ) Não faço planejamento prévio
82. O seu planejamento parte de uma avaliação diagnóstica da turma?
82.1 ( ) Sim
82.2 ( ) Não
82.3 ( ) Às vezes

83. Caso tenha respondido afirmativamente, assinale de que forma faz esse
planejamento:
83.1 ( ) Individualmente
83.2 ( ) Coletivamente com outros professores
83.3 ( ) Não se aplica
84. Qual o recurso pedagógico você mais utiliza em suas aulas?
84.1 ( ) Livro didático
84.2 ( ) Jornal e/ou revista
84.3 ( ) Caderno e quadro
84.4 ( ) Filmes e documentários
84.5 ( ) Internet
84.6
(
)
______________________________________________________

Outro.Qual?

85. Como avalia o processo de aprendizagem dos educandos da EJA?
85.1 ( ) É mais fácil devido a seus conhecimentos de mundo
85.2 ( ) Relativo, depende das características da turma.
85.3 ( ) Lento, depende da metodologia usada pelo professor.
86. De que forma seus educandos mais participam das aulas?
86.1 ( ) Oralmente
86.2 ( ) Escrevendo
86.3 ( ) Quando proponho atividades artísticas
86.4 ( ) Quando realizo dinâmicas
86.5 ( ) Outro. Qual?_________________________________________
87. Das atividades extraclasses, abaixo relacionadas, qual a que você realiza e com
maior frequência?
87.1 ( ) Visita a casa de cultura
87.2 ( ) Peças de Teatro
87.3 ( ) Visita a biblioteca
87.4 ( ) Exposições

87.5 ( ) Visita a espaços da comunidade
87.6 ( ) Palestras
87.7 ( ) Eventos Musicais
87.8
(
)
Outro.Qual?
_____________________________________________________________
87.9 ( ) Nenhuma
88. Em sua opinião, de que forma os educandos aprendem com mais facilidade?
88.1 ( ) Realizando exercícios para internalizar os “conteúdos” dados
88.2 ( ) Estudando no livro em casa
88.3 ( ) Com experiências cotidianas
88.4 ( ) Em parceria com os colegas de turma
88.5 ( ) Realizando pesquisas para aprender novos conteúdos
88.6 ( ) Prestando atenção às aulas
88.7 (
)
Outra
forma.
Qual?
____________________________________________________

89. Como você vê a Educação de Jovens e Adultos?
89.1 ( ) Produtiva
89.2 ( ) Necessária
89.3 ( ) Produtiva/ Necessária
89.4 ( ) Improdutiva
89.5 ( ) Desnecessária
89.6 ( ) Um processo de faz de conta
89.7 ( ) Nenhuma das respostas anteriores
90. Existem educandos portadores de necessidades especiais matriculados na
EJA?
90.1 ( ) Sim
90.2 ( ) Não
91. Em caso afirmativo quais são as necessidades especiais que ocorrem com
maior frequência?
91.1 ( ) Visual
91.7 ( ) Visual e Intelectual
91.2 ( ) Auditiva
91.8 ( )Auditiva e Motora
91.3 ( ) Motora
91.9 ( ) Auditiva e Intelectual
91.4 ( ) Intelectual
91.10 ( ) Intelectual e Motora
91.5 ( ) Visual e Auditiva
91.11 ( ) Auditiva, Intelectual, Visual
e Motora
91.6 ( ) Visual e Motora
91.12 ( ) Nenhuma da respostas
anteriores
92. Os educandos com deficiência recebem atendimento especializado?
92.1 ( ) Sim
92.2 ( ) Não
92.3 ( ) Não se aplica

VI. Quais dos itens abaixo a escola possui?
1. Sim

2. Não

3. Não Possui

93. Acervo CD e DVDs
94. Jornais/ revistas
95. Biblioteca
96. Amplificador
97. Aparelho de Som
98. Aparelho de DVD
99. Microfone
100.Televisão
101.Material Escolar (caderno, lápis, borracha,
caneta e régua).
102.Impressora
103. Os professores trabalham com temas socioambientais ou características
locais, como: semiárido, bioma caatinga e os efeitos da seca no desenvolvimento
local?
103.1 ( ) Sim
103.2 ( ) Não

5. AVALIAÇÃO
VII. Quais os instrumentos de avaliação abaixo relacionados que você utiliza com
maior frequência?
1.Mensal

2.Bimestral 3.Às vezes 4.Sempre 5.Nunca usei

104. Avaliação
escrita
105. Seminários
106. Trabalhos
individuais
107. Trabalho em
grupo
108. Participação
em evento
109. Autoavaliação

110. Pareceres
descritivos

111. Como julgaria o desempenho de seus educandos, em relação ao trabalho
pedagógico que você desenvolve?
111.1 ( ) Plenamente correspondido

6.Não utiliza

111.2 (
111.3 (
111.4 (
111.5 (

) Parcialmente correspondido
) Desperdiçado
) Rendimento razoável
) Nenhuma das respostas anteriores

112. Os educandos que apresentam baixo desempenho nas avaliações são
acompanhados de alguma maneira?
112.1 ( ) Sim. Qual?_______________________ 112.2 ( ) Não
113. Os educandos da EJA frequentam as reuniões dos conselhos de classe?
113.1 ( ) Sim
113.3 ( ) Não se aplica
113.2 ( ) Não
114. Os professores recebem materiais em apoio à prática pedagógica?
114.1 ( ) Sim
114.2 ( ) Não
115. Existe avaliação do material didático disponível para a EJA na escola?
115.1 ( ) Sim.
115.3 ( ) Desconheço
115.2 ( ) Não
115.4 ( ) Não se aplica
116. Qual a avaliação geral do material didático disponível para a EJA na escola?
116.1 ( ) Bom
116.3 ( ) Ruim
116.2 ( ) Razoável
116.4 ( ) Não se aplica

6. FORMAÇÃO CONTINUADA
117. Assinale a principal atividade que você pratica/participa com maior
frequência, fora do ambiente de trabalho.
117.1 ( ) Lê livros, jornais e/ou revistas
117.2 ( ) Pratica atividades religiosas/igreja
117.3 ( ) Vai ao cinema e/ou teatro
117.4 ( ) Realiza atividades físicas, desportivas, recreativas
117.5 ( ) Frequenta clube, bares e festas.
117.6 ( ) Navega na internet
117.7 ( ) Vê filmes em TV
117.8 ( ) Realiza atividades comunitárias
117.9
(
)
Outra.
Qual?
_______________________________________
118. No sistema de ensino que você faz parte existe
formação continuada para professores da EJA?
118.1 ( ) Sim
118.2 ( ) Não
119. Caso exista formação, em que modalidade?
119.1 ( ) Presencial
119.3 ( ) À distância
119.2 ( ) Semipresencial
119.4 ( ) Não se aplica

120. Em sua opinião é necessária à formação continuada?
120.1 ( ) Sim
120.2 ( ) Não

7. RELAÇÕES NO ESPAÇO ESCOLAR

121. Por que trabalha nesta escola?
121.1 ( ) A escola localiza-se próximo à minha residência
121.2 ( ) Eu me identifico com a proposta de trabalho da escola
121.3 (
) Foi a única opção de escola para trabalhar, no horário que eu tinha
disponibilidade
121.4 ( ) Tinha que completar minha carga horária de trabalho, que não estava
completa no diurno
121.5 ( ) Gosto de trabalhar na EJA
121.6 ( ) Designação por concurso público ou contratação
121.7 ( ) Indicação Política
122. Que motivo mantém você trabalhando na modalidada da EJA?
122.1 ( ) Identificação profissional com a área da EJA
122.2 ( ) Formação específica para atuar com esta modalidade de ensino
122.3 ( ) Adequação ao horário de outras escolas/trabalhos
122.4 ( ) necessidade de compor jornada de trabalho
122.5 ( ) Era o cargo que havia para escolha na atribuição
122.6
(
)
Outro
motivo.
________________________________________________________

Qual?

123. Os professores da EJA tem um bom relacionamento com a equipe gestora?
123.1 ( ) Sim
123.2 ( ) Não
124. Os professores da EJA têm fácil acesso à equipe gestora?
124.1 ( ) Sim
124.2 ( ) Não
124.3 ( ) Às vezes
125.

As dificuldades da EJA são expostas e discutidas pelo gestor com a

comunidade escolar?
125.1 ( ) Sim

125.2 ( ) Não

126. Os acontecimentos e projetos da escola são prontamente divulgados para
professores e educandos da EJA?
126.1 ( ) Sim
126.2 ( ) Não
126.3 ( ) Às
vezes
127. Qual a forma mais frequente de divulgação dos projetos da escola?
127.1 ( ) Mural
127.2 ( ) Rádio comunitária
127.3 ( ) Verbalmente pelo(a) gestor(a)
127.4 ( ) Verbalmente pelos professores
127.5 ( ) Verbalmente por outros profissionais
128. Como você avalia o seu relacionamento com os educandos da EJA?
128.1 ( ) Bom
128.3 ( ) Ruim
128.2 ( ) Razoável
129. Em geral, como você avalia o tratamento de funcionários com os educandos
da EJA?
129.1 ( ) Bom
129.3 ( ) Ruim
129.2 ( ) Razoável
130. Na escola que você ensina já ocorreu alguma situação de violência
física?
130.1 ( )Sim

131.

130.2 ( ) Não

Na escola que você ensina já ocorreu alguma situação de

violência verbal na escola?
131.1( )Sim

131.2 ( ) Não

109. A escola desenvolve atividades educativas que favorecem a resolução de
conflitos e o enfrentamento de questões de discriminação?
132.1(
)
Sim.
Qual?
______________________________________________________
132.2( ) Não

8. DEMANDA E FLUXO ESCOLAR

110. Como é a evasão escolar da EJA em sua escola?
133.1 ( ) Alta
133.3 ( ) Baixa
133.2 ( ) Média
133.4 ( ) Não tem
111. Em sua opinião, qual o maior motivo de evasão em sua escola na

modalidade de EJA?
134.1 ( ) Processos migratórios
134.2 ( ) Gestão pedagógica
134.4 ( ) Estrutura escolar
134.5 ( ) Violência
134.6 ( ) Distância entre a residência/trabalho e a escola
134.7
(
)
Outro.
___________________________________________________________

Qual?

112. As faltas dos educandos menores de 18 anos são comunicadas aos
responsáveis e a autoridades competentes?
135.1 ( ) Sim
135.2 (
) Não
113. Como a escola atua para reduzir a evasão?
136.1 ( ) Planejamento coletivo.
136.2 ( ) Parcerias com a comunidade
136.3 ( ) Metodologia de ensino diversificada.
136.4 ( ) Outra. Qual?___________________________________________________
114. A oferta da EJA atende a demanda da comunidade?
137.1 ( ) Sim
137.2 ( ) Não
115. O calendário da EJA está organizado de forma a atender as necessidades
dos educandos?
138.1 ( ) Sim
138.2 ( ) Não
116. O órgão gestor (estadual / municipal) realiza campanhas junto à
comunidade com o objetivo de divulgar a EJA e matricular os interessados?
139.1 ( ) Sim
139.2 ( ) Não
117. Com que frequência?
140.1 ( ) Anualmente
140.2 ( ) Semestralmente
___________________________

140.3 ( ) Não se aplica
140.4 (

) Outro. Qual?

118. Qual a forma de comunicação mais utilizada pela escola para realizar
campanhas junto à comunidade com o objetivo de divulgar a EJA e matricular
os interessados?
141.1 ( ) Faixas/cartazes
141.2 ( ) Rádio comunitária
c. ( ) Mural
d.
(
)
Outro.
Qual?
__________________________________________________________

9. RELAÇÕES COM A COMUNIDADE
c) A escola mantém contato com os ex-educandos?
4.
( ) Sim
142.2 ( ) Não
Desconheço

142.3 ( )

143. A escola realiza atividades educativas para a comunidade do entorno?
144.1 ( ) Sim
144. 2 ( ) Não
144. Caso realize qual o tipo?
144.1 ( ) Oficinas
144.2 ( ) Palestras
145.3 ( ) Cursos

144.4 ( ) Não se aplica
144.5 ( ) Outro. Qual?

145. A escola promove visitas orientadas no bairro e na região?(locais públicos
como postos de saúde, hospitais, parques, praças, monumentos, museus,
bibliotecas, centros culturais).
146.1 ( ) Sim
145.2 ( ) Não
145.3 ( ) As
vezes
146. Qual a prática cultural mais comum na comunidade em que a escola se situa?
146.1 ( ) Teatro
146.5 ( ) Exposições
146.2 ( ) Baile
146.6 ( ) Desconheço
146.3 (
) Festa tradicionais
146.7 (
) Outro. Qual?
______________________________
146.4 ( ) Feiras

VII. A comunidade do entorno tem acesso às dependências da escola?
1. Sim
147. Biblioteca da escola
148. Laboratório de informática
149. Quadra de esporte
150. Pátio

2. Não

3. A escola não dispõe

151. Refeitório/cozinha
152. Salas de aula
153. Auditório
154. Reservatório de água

155. Professores desenvolvem atividades que colaboram para minimizar
problemas identificados na comunidade?
156.1 ( ) Sim
156.2 ( ) Não
156.3 ( )
Às vezes
156. A escola desenvolve atividades de educação ambiental?
157.1 ( ) Sim. Qual (is)?
_________________________________________________________
157.2 ( ) Não
157. Caso desenvolvam, estas atividades são articuladas com outros componentes
curriculares?
158.1
(
)
Sim.
Qual
(is)?
__________________________________________________________
158.2 ( ) Não
158.3 ( ) Não se aplica
MUITO OBRIGADO PELA SUA PARTICIPAÇÃO!

