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RESUMO

Este trabalho apresenta uma reflexão sobre as trajetórias de vida e as experiências
formativas escolares dos sujeitos da Educação de Jovens e Adultos do município de
Valente-Ba, objetivando conhecer as experiências contadas sob o ângulo do percurso de
formação ao longo da vida, evidenciando as práticas formativas inerentes ao itinerário
escolar dos estudantes trabalhadores do município de Valente, com base na
fenomenologia fizeram-se entrevistas narrativas com 15 estudantes adultos (acima de 24
anos) matriculados nas escolas públicas de Valente em 2018 e 2019, estes são sujeitos
que estavam ligados direta ou indiretamente com o trabalho, em especial com a cadeia
produtiva do sisal. A partir dos dados do Observatório de Educação de Jovens e Adultos
(OBEJA) juntamente com os dados do IBGE, INEP, SEAGRI, IPEA foi realizada análise
do contexto histórico-social local e com a contribuição teórica dos autores: Brandão
(2002, 1986), Freire (2011; 2002; 2001; 1996; 1992; 1979; 1976), Arroyo (2018; 2016;
2012; 2006; 2005), Gadotti (2007; 2000) sobre suas reflexões a respeito dos sujeitos da
Educação de Jovens e Adultos; Di Pierro (2000; 2005), Ferraro (2009), Haddad (2000,
1994), Perez (2013), Paiva (1990, 1987, 1973), que colaboraram nos aspectos históricos
da Educação de Jovens e Adultos no Brasil, assim como Arendt (2001) e Arroyo (2005;
2007; 2012; 2019), Bauman (2007; 2001), Giddens (1991), Frigotto (2012), colaboraram
com suas reflexões sobre a modernidade, educação e o trabalho na trajetória dos sujeitos
pesquisados. Durante as narrativas foram evidenciados quatro temas centrais elegidos
como categorias que foram analisados, são eles: o estudo na infância; o trabalho; o retorno
ao estudo; e os sonhos dos sujeitos. Nesta dissertação ficou evidente que: os estudantes
abandonaram a escola precocemente, que eles têm, em sua maioria, pais analfabetos ou
que tiveram ínfimo acesso a escolarização; a necessidade de trabalhar e as dificuldades
de acesso à escola, foram as principais influencias no abandono precoce; o que motivou
o retorno foram as necessidades de uma melhor comunicação, acesso a informações para
almejar a melhores colocações nos postos de trabalhos; e que a maioria tem um sonho de
concluir os estudos e proporcionar boas condições de vida aos familiares.

Palavras chave: Educação de Jovens e Adultos. Sonhos. Trajetória de Vida. Trabalho.

RESUMEN

Este trabajo presenta una reflexión sobre las trayectorias de vida y las experiencias
educativas formativas de los sujetos de Educación de Jóvenes y Adultos en el municipio
de Valente-Ba, con el objetivo de conocer las experiencias contadas desde la perspectiva
del curso de formación a lo largo de la vida, mostrando las prácticas formación inherente
al itinerario escolar de los estudiantes trabajadores del municipio de Valente, con base en
la fenomenología, se realizaron entrevistas narrativas a 15 estudiantes adultos (mayores
de 24 años) matriculados en escuelas públicas de Valente en 2018 y 2019, estos son
sujetos que estuvieron directamente relacionados o indirectamente con el trabajo,
especialmente con la cadena de producción del sisal. Con base en datos del Observatorio
de Educación de Jóvenes y Adultos (OBEJA) junto con datos del IBGE, INEP, SEAGRI,
IPEA, se realizó un análisis del contexto histórico-social local y con el aporte teórico de
los autores: Brandão (2002, 1986) , Freire (2011; 2002; 2001; 1996; 1992; 1979; 1976),
Arroyo (2018; 2016; 2012; 2006; 2005), Gadotti (2007; 2000) sobre sus reflexiones sobre
los temas de Educación de Jóvenes y Adultos ; Di Pierro (2000; 2005), Ferraro (2009),
Haddad (2000; 1994), Pérez (2013), Paiva (1990; 1987; 1973), quienes colaboraron en
los aspectos históricos de la Educación de Jóvenes y Adultos en Brasil, así como Arendt
(2001) y Arroyo (2005; 2007; 2012; 2019), Bauman (2007; 2001), Giddens (1991),
Frigotto (2012), colaboraron con sus reflexiones sobre la modernidad, la educación y el
trabajo en la trayectoria de los sujetos investigados. Durante las narrativas se eligieron
cuatro temas centrales, escogidos como categorías que se analizaron, son: el estudio en la
infancia; el trabajo; el regreso al estudio; y los sueños de los sujetos. En esta disertación
se evidenció que: los estudiantes salieron temprano de la escuela, que tienen, en su
mayoría, padres analfabetos o que tenían muy poco acceso a la educación; la necesidad
de trabajar y las dificultades de acceso a la escuela fueron las principales influencias en
el abandono escolar temprano; lo que motivó el regreso fue la necesidad de una mejor
comunicación, acceso a la información para apuntar a mejores colocaciones laborales; y
que la mayoría sueña con completar sus estudios y brindar buenas condiciones de vida a
los miembros de la familia.

Palabras clave: Educación de Jóvenes y Adultos. Sueños. Trayectoria de La Vida.
Trabajo.
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Daqui Pra Frente
Algum tempo talvez pouco tempo juntos
Na escola aprendemos, ensinamos
Concluímos um degrau da escada, mas vamos subir ainda mais
Como fosse ontem tenho em minha mente
Amizades que formei tão de repente
Professores e amigos que não quero esquecer jamais
Daqui pra frente
Um novo recomeço e a saudade desse tempo que não vai voltar
Daqui pra frente
A nossa formatura, mas a nossa amizade continuará
Tudo que aprendemos é nossa bagagem
Nessa longa estrada da nossa viagem
O conhecimento é base pra quem sabe aonde quer chegar
Foi com Deus e foi por Deus que aqui chegamos
E com ele siga em busca dos teus sonhos
Não podemos desistir, há muito chão ainda pra pisar
Daqui pra frente
Eu vou sentir saudades e confesso, na verdade posso até chorar
Daqui pra frente
Eu vou lembrar da gente em cada minuto nosso aqui eu vou
guardar
(Daniel Santos, 2012)
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INTRODUÇÃO
A ESTRADA
Você não sabe o quanto
eu caminhei
Pra chegar até aqui
Percorri milhas e milhas
antes de dormir
Eu não cochilei
Os mais belos montes
escalei
Nas noites escuras de
frio chorei, ei, ei
eiei ei..uu..
A Vida ensina e o tempo
traz o tom
Pra nascer uma canção
Com a fé o dia-a-dia
Encontrar solução
Cidade Negra (1998)

A pesquisa intitulada Caminhos da EJA no Território de Identidade do Sisal:
As trajetórias e vida e as experiências formativas escolares dos sujeitos adultos surge
de um lado a partir de questionamentos pessoais, de minha trajetória de vida e de meus
familiares, e de outro, das experiências como pesquisador do Observatório de Educação
de Jovens e Adultos (OBEJA).
Venho de uma família composta por dez irmãos, sendo cinco homens e cinco
mulheres, e minha mãe, era a chefe da família. Ela começou a trabalhar aos oito anos de
idade, disse ter frequentado a escola apenas uma vez. Dona Leopoldina, conhecida por
Neném de Purcino, residia em um bairro periférico do município de Valente e trabalhou
até os cinquenta e cinco anos de idade para sustentar os seus filhos, destes sendo, cerca
de trinta anos nas batedeiras1 de sisal, em jornada de trabalho que poderia durar até dez
horas e ao retornar para casa tinha que dar conta das tarefas domiciliares e cuidados com
a educação dos filhos. Sobre o trabalho realizado nas batedeiras e cadeia do Sisal, Santos
e Silva (2002, p.3) diz:
Na batedeira, a fibra seca passa por uma limpeza, sendo batida e prensada. Esse
processo também materializa outra divisão técnica do trabalho, na qual se
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encontram as seguintes funções: classificador, paieira, batedor, classificadora,
prenceiro e catador de bucha.

Além de minha mãe, todos os meus irmãos começaram a trabalhar na infância,
nas batedeiras de sisal. Iniciaram catando bucha, pois eram novos, e nesta função os riscos
de acidentes eram menores. Ao longo dos anos iam mudando de função e exerceram
diversas atividades na cadeia produtiva do sisal, já minhas irmãs mais velhas pescavam
no açude municipal e vendiam os peixes nas feiras livres dos municípios de Valente e
Conceição do Coité. Meus irmãos e eu trabalhamos também em oficinas de automóveis,
lavando carros na rua, vendendo geladinhos ou picolés e como boa parte dos brasileiros,
principalmente nordestinos, tivemos desde cedo que conciliar os estudos com o trabalho
para auxiliar nas despesas de casa.
Quando iam completando dezoito anos todos os meus irmãos partiram em direção
a São Paulo, engrossando a massa de trabalhadores, com baixa escolaridade, apenas eu
permaneci no Território do Sisal. Assim, nesta rotina árdua de trabalho e estudos, dos dez
filhos de Dona Neném, apenas quatro conseguiram concluir o Ensino Médio, sendo que
uma delas depois de adulta nas classes da EJA no município de São Paulo, no estado de
São Paulo. Os demais, após abandonarem a escola na adolescência e constituírem família
na fase adulta, não conseguiram retomar sua trajetória escolar.
A minha trajetória de vida sempre foi marcada pela conciliação entre trabalho e
estudo, já que comecei a trabalhar por volta dos dez anos. Claro que em minha época a
situação financeira estava um pouco melhor e meus irmãos quase sempre ajudavam com
algum recurso financeiro ou material fruto das atividades desenvolvidas em São Paulo.
Durante quase todo meu Ensino Médio trabalhei na indústria da APAEB1 e estudava à
noite.
Quando iniciei o curso superior não foi diferente, passei a lecionar em duas
escolas, às vezes três, no município de Valente e estudava Pedagogia em Serrinha à noite,
muitas vezes sem dinheiro ou transporte, fazendo as contas para usar as quinze faltas,
constituídas legalmente para disciplina com carga horária de sessenta horas, para não ser
reprovado.

1

Empresa responsável beneficiamento da fibra do sisal, tendo a capacidade de produzir até 100² mil metros
de tapetes. Localizada no município de Valente.
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Apesar das dificuldades fiz uma promessa, que mesmo diante de todas as
adversidades, fossem elas financeiras, à distância, ou o cansaço, permanecer no curso, e
concluiria minha trajetória de estudos.
Em 2009, assumi a coordenação do Programa Universidade Para Todos – UPT2,
o que também serviu como estímulo para realizar a pesquisa, nele trabalhei quatro anos
com estudantes jovens e muitos adultos que estavam há muito tempo sem estudar, sujeitos
que buscavam qualificação para entrar no mercado de trabalho ou melhorias na sua
condição financeira e que por terem constituído família, cuidar dos filhos, afazeres
domésticos e/ou devido ao compromisso com trabalho haviam interrompidos a sua
trajetória estudantil e queriam retomá-la.
Norteado pela perspectiva humanista de Freire, busquei desenvolver no Programa
uma pedagogia voltada para a autonomia e valorização do ser humano. Neste trabalho,
adultos que estavam há mais de quinze anos fora da sala de aula, mesmo com tantas
dificuldades foram aprovados no vestibular, conseguiram permanecer no curso de
graduação e hoje são profissionais licenciados para trabalhar em educação. Confirmando
que nunca é tarde para retomar os estudos.
Porém, o que impulsionou e selou o desejo pela execução deste projeto de
pesquisa foram indagações surgidas pela experiência como pesquisador do projeto
Observatório de Educação de Jovens e Adultos no Território de Identidade do Sisal –
OBEJA3, num primeiro momento participando como colaborador e, posteriormente,
como bolsista de graduação financiado pela Capes, já que estava cursando a graduação
em História, curso que sempre sonhei em estudar.
No referido projeto fizemos uma pesquisa de campo, visitando seis municípios do
Território de Identidade do Sisal - TIS, onde foram aplicados 695 questionários em 40
escolas, sendo 25 escolas rurais e 15 escolas urbanas. Entrevistamos 577 estudantes, 65
professores, 46 gestores e 7 coordenadores.

2

Projeto criado pelo governo do Estado da Bahia, através do Decreto nº 9.149, de 23 de julho de 2004 e o
Decreto nº 17.610, de 18 de maio de 2017, é coordenado pela Secretaria da Educação e executado em
parceria com as Universidades Estaduais (Uneb, Uefs, Uesb, Uesc). A ação é voltada para fortalecer a
política de acesso à Educação Superior, direcionada a estudantes concluintes e egressos do ensino médio
da rede pública estadual. (http://institucional.educacao.ba.gov.br/universidadeparatodos)
3

Financiado pela CAPES em parceria com INEP, SECADI, de 2013 a 2015, teve como perspectiva realizar estudos e
proposições sobre a organização e a oferta da Educação de Jovens e Adultos, bem como criar sistema de informações
e de monitoramento da Gestão Social de Políticas Educacionais na EJA nas Redes de Ensino Estadual e Municipal dos
seis municípios envolvidos na pesquisa (Araci, Conceição do Coité, Santaluz, São Domingos, Serrinha e Valente).
(NUNES, 2014).
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Durante a aplicação dos questionários nas escolas rurais era comum os municípios
participantes da pesquisa contribuírem, fornecendo o transporte para o deslocamento dos
pesquisadores, que na maioria das vezes, era o mesmo que transportavam os estudantes,
e neles pudemos perceber algumas das dificuldades que os mesmos enfrentavam em sua
trajetória. Ao percorrer esses municípios pude refletir sobre a fragilidade dos sistemas
educacionais que disponibilizavam a modalidade da EJA, em especial, aos ofertados aos
sujeitos do campo e nas periferias das cidades onde a população é mais carente e as
políticas públicas demoram a ser implantadas ou muitas vezes, quando são implantadas
podem ocorrer de maneira adaptada.
Durante as entrevistas, os grupos focais e as caravanas de escutas, percebi que
apesar do alto índice de abandono escolar precoce e do alto índice de analfabetismo, que
muitas pessoas ainda veem na educação uma possibilidade de mudança de vida de
transformação social. Muitos jovens e adultos mesmo quando acontece a evasão, o
abandono ou a reprovação, por diversos motivos, no ano seguinte, eles retornam e
permanecem frequentando a escola, mesmo que interruptamente, na esperança de adquirir
conhecimento e concluir sua trajetória escolar.
Portanto, diante do cenário da EJA no Território de Identidade do Sisal, analisado
os dados obtidos com as pesquisas sobre a evasão, abandono e a baixa permanência em
relação a educação de adultos na escolarização, realizadas pelo

OBEJA, Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
(INEP) e Datapedia, proponho realizar uma pesquisa com abordagem metodologia
qualitativa, de cunho fenomenológico com base nas histórias de vida, apoiada sobre a
trajetória de vida dos estudantes trabalhadores do município de Valente no seu
processo de escolarização (grifo nosso).
Pensando assim, no conjunto de vivências encontradas na relação entre o
individual e o coletivo, pois é nesse paradoxo que vivemos a nossa humanidade, nas suas
dimensões individuais e coletivas. Há indagações, como: Para que serve refletir sobre
essas experiências? Como eu compreendo pertencendo a uma comunidade? São questões
desdobradas dos contextos socioculturais que fazem parte da formação existencial. Nesta
perspectiva, proponho um estudo que procura, pois, envolver os nossos diferentes modos
de estar no mundo, de nos projetarmos nele e de o fazermos na proporção do
desenvolvimento da nossa capacidade e aprofundamento das nossas sensibilidades para
nós mesmos e para o mundo, perceber na caminhada o que gera o desejo e a permanência
dos sujeitos da Educação de Jovens e Adultos no processo de escolarização.
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No processo educacional brasileiro os estudantes, sempre enfrentaram e ainda

enfrentam dificuldades para permanecer na escola ou concluir seus estudos,
principalmente a população do campo, jovens, adultos, mulheres, negros ou descendentes
que integram principalmente a modalidade da EJA. Desta forma, propus como questão
norteadora investigar: Qual a trajetória de vida dos estudantes trabalhadores no município
de Valente e a relação com sua experiência formativa escolar?
Para responder a tal questionamento, teve como objetivo geral conhecer as
experiências contadas sob o ângulo do percurso de formação ao longo da vida,
evidenciando as práticas formativas inerentes ao itinerário escolar dos estudantes
trabalhadores no município de Valente (grifos nossos). E, como objetivos específicos:
Caracterizar a trajetória de vida dos estudantes trabalhadores a partir de
constatações nas recorrências nos comportamentos, nas atitudes, nas valorizações,
e, na maneira de cada um gerir a própria vida escolar; Identificar os desafios
encontrados na experiência formativa escolar do adulto na Educação de Jovens e
Adultos; Relacionar as trajetórias de vida dos estudantes trabalhadores com as
experiências formativas escolares na EJA (grifos nossos).
O estudo está estruturado em quatro capítulos. O primeiro capítulo trata de
questões metodológicas, apresentando o percurso trilhado, a partir da metodologia
fenomenológica com base nas histórias de vidas. Para a construção metodológica foram
realizadas quinze (15) entrevistas com jovens e adultos que estudaram o Ensino
Fundamental II na modalidade de Educação de Jovens e Adultos entre 2018 e 2019, de
escolas públicas municipais de Valente-Ba, dos quais oito eram homens e sete mulheres,
sete entrevistados residiam no campo e oito moravam na sede do município.
No segundo capítulo há uma reflexão sobre a história da educação que atende
jovens e adultos, desde o início da história do Brasil com a ocupação dos portugueses até
os dias atuais com as políticas públicas a partir do protagonismo dos movimentos sociais
como também sobre a escolarização, permanência e evasão dos sujeitos da modalidade
de Educação de Jovens e Adultos. Dialogando a partir de autores como Freire (2011;
2002; 2001; 1996; 1992; 1979; 1976), Arroyo (2005; 2006; 2012; 2018), Gadotti (2000;
2001; 2007) sobre suas reflexões a respeito dos sujeitos da Educação de Jovens e Adultos;
Di Pierro (2000; 2005), Ferraro (2009), Haddad (2000, 1994), Perez (2013), Paiva (1990,
1987, 1973), que colaboraram nos aspectos históricos da Educação de Jovens e Adultos
no Brasil, assim como Arendt (2001) e Arroyo (2005; 2007; 2012; 2019), Bauman (2007;

19

2001), Giddens (1991), Frigotto (2012), colaboraram com suas reflexões sobre a
modernidade, educação e o trabalho na trajetória dos sujeitos pesquisados.
No terceiro capítulo há a contextualização do lócus da pesquisa, com a
apresentação do território que se insere, bem como as falas dos sujeitos que fizeram parte
da pesquisa, percurso que possibilitou a reflexão sobre suas trajetórias de vida e as
experiências formativas escolares dos sujeitos entrevistados.
E no quarto e último capítulo temos as considerações com a análise e o
processamento do conhecimento adquirido durante a realização do trabalho, fazendo a
conexão entre as trajetórias de vida e as trajetórias formativas escolares dos adultos do
município.
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1 ABORDAGEM TEÓRICA- METODOLÓGICA: CONTEXTUALIZANDO A
PESQUISA

[...] Nas narrativas de vida é
evidente que as vivências são relatadas,
mas contam-nas já desenvolvendo-nos
uma significação, por mais sumária que
seja. Em outras palavras, a narração oral
ou escrita inscreve-se de imediato num
contexto interpretativo constituído de
vivências consideradas semelhantes e/ou
no mínimo de um referencial teórico que
funciona como grelha de interpretação.
[...] (JOSSO, 2004, p. 73)
Este capítulo vem apresentar a metodologia utilizada na pesquisa, assim como o
lócus e sujeitos que contribuíram para o estudo da relação entre a experiência formativa
escolar e a trajetória de vida dos estudantes trabalhadores no município de Valente.
A pesquisa científica tem sido de suma importância nos meios acadêmicos, pois
possibilita ao pesquisador obter os conhecimentos teóricos na busca da produção de novas
ideias, para se apropriarem da realidade analisada e poder, dessa forma, melhorar a sua
prática profissional, principalmente na área educacional. Segundo Freire (1996, p. 16):

[...] não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que fazeres se
encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo buscando,
procurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me
indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo, educo e
me educo. Pesquiso para conhecer e o que ainda não conheço e comunicar ou
anunciar a novidade. [...]

É preciso comprometer-se com a educação, e tê-la como projeto. Por assumir a
responsabilidade neste projeto, proponho a realização de uma pesquisa de abordagem
metodológica qualitativa, mais especificamente fenomenológica, fazendo uso dos
métodos das narrativas de histórias de vida. Rezende (1990. p. 19) afirma.
O discurso fenomenológico pretende corresponder à encarnação do sentido em
seus diversos lugares de manifestação, através da história. Uma palavra, uma
frase, uma definição, nunca poderão dizer o que há a dizer. Temos
necessariamente de recorrer ao discurso para nos aproximarmos o mais
possível da densidade semântica do fenômeno.
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Por esta razão foram escolhidas entrevistas narrativas, onde os sujeitos explanam
sobre suas trajetórias da vida, com ênfase na escolar. Josso (2004) aponta que numa
abordagem de trajetórias de vida e formação, uma reflexão sobre a vida centrada nas
experiências significativas, possibilita compreender o que nos tornamos e de que forma
chegamos a pensar o que pensamos de nós mesmos, dos outros e meio humano e natural.
Para traçar um perfil sobre quem somos neste estudo, o uso do questionário
semiestruturado serviu como parâmetro indicativo de identificação de quem são os
participantes da pesquisa, o que eles falam sobre si e sobre sua trajetória como geradora
de fenômenos sociais.
A entrevista narrativa foi escolhida por ser considerada a mais profunda, já que
vai além de perguntas e respostas, e como aponta Weller (2009, p. 05), “a narração está
mais propensa a produzir em detalhes as estruturas que orientam as ações do indivíduo”,
como o autor ainda apresenta ela não tem o intuito de reproduzir a história de vida dos
estudantes, e sim por compreender os contextos em que suas biografias foram construídas.
E essa técnica busca romper a rigidez da entrevista estruturada, para gerar textos que nos
permitem identificar estruturas sociais que moldam essas experiências.
A pesquisa fenomenológica foi escolhida por não se limitar ao relato do
aparecimento do fenômeno, mas por procurar descobrir e descrever todo seu contexto
histórico, político, econômico, sociológico e antropológico no qual o fenômeno está
submergido, o que possibilita inúmeras respostas a um mesmo fato. Segundo MerleauPonty (1999, p.1) “a fenomenologia é também uma filosofia que repõe as essências, e não
pensa que se posse compreender o homem e o mundo de outra maneira senão a partir de
sua ‘factualidade’.” Portanto, a escolha do método pretendeu possibilitar conectar os
estudos atuais sobre a Educação de Jovens e Adultos às questões de relevância social dos
problemas vitais e inéditos das trajetórias de vida dos sujeitos, das suas experiências e
formas de perceber o mundo no município de Valente; pouco que se fale sobre esses
sujeitos, e ainda menos que os deixem falar. Logo, acredita-se que o fenômeno contado
nas histórias de vida, possibilitada pela abordagem fenomenológica, desenvolve-se para
tratar desses numerosos problemas vitais e inéditos, muitas vezes despercebidos pela
comunidade escolar e acadêmica.
Este estudo pode contribuir para a reflexão sobre como os estudantes criam e
refletem sobre o mundo que os rodeiam. Como se trata de estudar trajetórias de vida dos
estudantes da EJA, pertencentes a comunidades diferentes, além de sujeitos do campo e
da cidade, com o intuito de compreender quais as similaridades e divergências nas suas
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trajetórias de vida, e perfil destes estudantes adultos trabalhadores que enfrentam o ensino
noturno.
A essencialidade metodológica amparou-se na realização de quinze (15)
entrevistas com jovens adultos com faixa etária acima dos 24 anos de idade, que
estudaram no Ensino Fundamental II entre 2018 e 2019, em escolas públicas municipais
de Valente-BA, sendo que seis (6) eram homens, dois (2) homossexuais e sete (7)
mulheres; sete estudantes residiam no campo (quatro estudantes frequentavam escola no
campo e três fraquentavam a escola na cidade) e oito moravam e frequentam a escola na
sede do município. O ineditismo deste estudo, está comprovado pelo estado da arte
realizado sobre a educação de jovens e adultos no município de Valente-BA.
1.1. Estado da Arte

Para a construção do estado da arte deste trabalho foram observadas pesquisas
bibliográficas em dissertações e teses publicadas entre 2007 e 2018, para tanto foi
necessário consultar o acervo dos seguintes programas: Centro de Documentação e
Informações dos Programas de Pós-graduação da Universidade do Estado da Bahia
(Uneb): Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação (Gestec); Programa de Mestrado
Profissional em Educação de Jovens e Adultos (MPEJA); Programa de Pós-Graduação
em Políticas Públicas, Gestão do Conhecimento e Desenvolvimento Regional; e do
Programa de Pós Graduação em Educação e Contemporaneidade – (PPGEduC), além do
Catálogo de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes).
Durante a averiguação do estado atual do conhecimento sobre temas correlatos a
esta pesquisa foram realizadas buscas com palavras-chave, utilizando como buscador 1:
Educação de Jovens e Adultos – EJA; buscador 2: permanência; buscador 3:
escolarização na EJA; e buscador 4: histórias de vida. Contudo, ao realizar o levantamento
superficial pelos buscadores, não foi fácil encontrar trabalhos que reunissem os quatros
buscadores concomitantemente.
O que pude constatar é que não há muitos trabalhos que tratam dos fenômenos
que envolvem a permanência dos estudantes da EJA no processo de escolarização, a
maioria que investiga o tema a permanência normalmente ela está atrelada a evasão, ou
seja, a não permanência. Outra constatação é que as investigações sobre a permanência
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escolar na EJA foram relacionadas à questão da gestão escolar e a maioria nas
modalidades de ensino técnico e superior.
Ao fazer o levantamento mais detalhado, com a análise dos títulos, palavras-chave
e resumos, foram encontrados 20 trabalhos4 (18 dissertações e 2 teses) com a aproximação
temática de no mínimo 3 dos buscadores elegidos sendo obrigatório a concepção de
permanência não atrelada a evasão escolar. Os resumos dos trabalhos foram compilados
e usados fielmente na construção da nuvem de palavras a seguir:

Figura 1: Nuvem de palavras do Estado da Arte

Fonte: autor, 2020.

Ao realizar a leitura da fundamentação teórica das dissertações e teses, foi possível
analisar quais os autores embasaram teoricamente as pesquisas, o que possibilitou
construir uma relação com os principais autores citados como Fundamentação Teórica,
em mais de um trabalho. Veja o Gráfico 1:

4

Ver tabela no Apêndice S.
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Gráfico 1: Fundamentação teórica dos trabalhos consultados.

Fonte: Repositórios consultados.

Dentre os trabalhos pesquisados o que mais se aproxima do meu campo de
investigação é o trabalho de Oliveira (2018), do Programa de Mestrado Profissional em
Educação de Jovens e Adultos (Mpeja/UNEB), cujo título é Permanência Escolar:
desafios na educação de pessoas jovens e adultas. Nele a autora realiza um estudo sobre
a permanência de pessoas jovens e adultas na escola, através de pesquisa qualitativa com
a abordagem (auto) biográfica a partir de projetos de vida, onde a mesma conclui que a
aprendizagem é um dos aspectos que influencia na permanência, pois ela é condicionador
para a melhoria nas condições de vida e uma ocupação melhor no mercado de trabalho.
Na dissertação de Lima (2014), no curso de mestrado da (UFC) - Universidade
Federal do Ceará, intitulada A Educação de Jovens e Adultos do Campo e a
Permanência Escolar: O caso do assentamento 25 de maio. Ela aborda a permanência
de estudantes da EJA em escolas de assentamento rural, portanto com estudantes da zona
rural, onde a mesma investiga como os aspectos da escola de Ensino influenciavam a
permanência escolar dos estudantes, utilizando-se de uma investigação de caráter
qualitativo, descritiva e explicativa, através do estudo de caso. A autora atribui a não
permanência fatores como: a gestão escola e a prática pedagógica, além da possibilidade
de continuidade nos estudos devido à Secretaria de Educação ofertar a modalidade EJA
apenas para o nível fundamental.
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O trabalho de dissertação da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy
Ribeiro (UENF) realizado por Silva (2017), na zona rural de Campos dos Goytacazes –
RJ, cujo título O idoso na EJA: percepções sobre o retorno e a permanência escolar,
trata especificamente do retorno e permanência dos idosos na EJA, aproximando-se do
meu campo de pesquisa que está relacionado à permanência de adultos na EJA. Silva
realizou uma pesquisa qualitativa exploratória, partir da observação dos sujeitos e ao final
constata que os idosos retornam à escola, atraídos pelo desejo de aprender e permanecem
nela devido à sensação de bem-estar que os estudos proporcionam.

1.2. Lócus da pesquisa: município de Valente-Ba.
Valente
De onde vem essa força que me encanta ai, ai
Essa força que resiste a seca
Mesmo que com sede sempre espera ai, ai, ai
A beleza da água que alimenta, ie, ie, ai, ai
Do lajedo o vaqueiro encourado
Carcará testemunha da peleja
O boi Valente escreve a sua história
Na caatinga do sertão cancioneiro
E o vaqueiro chora a dor a dor de uma bela labuta
Se rendeu a coragem de um animal Valente
Caldeirão forte e firme és uma rocha,
dessa rocha se originou Valente e io, iô
(NASCIMENTO, 2015)

O município de Valente, localizado a aproximadamente 240 km de Salvador, a
capital da Bahia, no semiárido baiano, faz parte da região sisaleira e é conhecido como a
capital brasileira do sisal, devido seu grande destaque no beneficiamento da fibra, oriunda
da planta agave sisalana. (IBGE/ 2010)
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Figura 2: Imagem do Município de Valente-Bahia

Fonte: Site Acontecimentos do dia, 2019.

O município tem uma população de aproximadamente 31.455 mil pessoas (IBGE,
2019), e tem como principais setores financeiros a Prefeitura Municipal, uma fábrica de
Calçados e a fábrica da APAEB (Associação de Desenvolvimento Sustentável Solidário
da Região Sisaleira).
Apesar de ter o status de cidade pequena, possui a 6ª colocação em relação à
população da região sisaleira e o 2ª melhor IDH (Indice de Desenvolvimento Humano
com 0,637) de acordo com dados do IBGE/2010. A seguir podemos observar o mapa do
município de Valente.

Figura 3: Mapa do Municipio de Valente

Fonte: Setor de projetos da Prefeitura Municipal de Valente, 2019.
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Em relação às matrículas o Datapedia (2018) aponta que em 2010 Valente possuía
96,75% das crianças na faixa etária entre 5 e 6 anos matriculadas, quando analisado
estudantes com idade entre 15 e 17 anos verificamos que 50,79% deste contingente
populacional concluíram o ensino fundamental, já entre a população de 18 a 20 anos
apenas 38,25% possuíam o ensino médio completo, assim 61,75% da população
valentense com idade até 20 anos não conseguiram concluir o ensino médio na faixa etária
tida por alguns especialistas em educação, como adequado dados que podemos observar
na tabela 1 a seguir.

Tabela 1: Frequência de estudantes a escola.
IDHM e componentes

1991

2000

2010

IDHM Educação

0,136

0,342

0,568

%5 a 6 anos frequentando a escola

29,10%

91,29%

96,75%

% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do

14,21%

48,44%

80,74%

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo.

11,61%

22,66%

50,79%

% de 18 a 20 anos com ensino médio completo

5,36%

9,22%

38,25%

ensino fundamental.

Fonte: Datapedia, 2019.

Analisando os dados da tabela acima podemos perceber que ao longo dos últimos
20 anos no munícipio de Valente a maioria dos estudantes não conseguiram terminar sua
trajetória escolar na educação básica. O que nós leva a crer que boa parte destes estudantes
interromperam sua jornada estudantil .
Valente, como a maioria dos municípios brasileiros, também sofre com as mazelas
da educação pública de nosso país, como o analfabetismo, o abandono5 e a evasão6. Tais
problemas contribuem para o agravamento da situação socioeconômica desta população.
Quanto mais baixo o nível de escolaridade, mais dificuldades as pessoas vão ter para
ingressar no mercado de trabaho.

5

Abandono escola ocorre quando o estudante deixa de frequentar a unidade de escolar durante o ano letivo.

6

Evasão escolar ocorre quando o estudante deixa de frequentar a unidade escolar ou foi reprovado no ano letivo e no
ano sequente não realiza a matricula para dar continuidade aos estudos.
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Em relação ao analfabetismo de pessoas com mais de 15 anos, o município de
Valente tinha uma taxa de 17,10%, contra 16,2% da Bahia e 9,6% do Brasil (IBGE,
2010). De acordo com os índices do município, há um quantitativo de 3.216 pessoas com
mais de 15 anos analfabetas (IBGE, 2010), sendo que 1.487 (15,50%) são mulheres e
1.729 (18,70%) são homens, a maioria da população analfabeta é composta por homens
como mostra a tabela abaixo:
Tabela 2 – Sistema Nacional de informação de gênero – uma análise dos resultados do
censo demográfico no município de Valente - 2010
Sexo

Pessoas com nível de instrução
Taxa de
analfabetismo 15
anos ou mais

Mulheres

15,50%

Total de
analfabetos
com 15 anos ou
mais
1487

Homens
Total

18,70%
17,10%

1729
3216

Taxa de abandono
precoce 18-24 anos ou
mais de idade

53,40%
42,40%

31,40%

Fonte: IBGE 2010

Já no que diz respeito ao abandono escolar cerca de 42,40% das pessoas com idade
entre 18 e 24 anos abandonaram os estudos precocemente (IBGE, 2010). Destes 31,40%
são mulheres e 53,40% são homens. A dificuldade de permanência dos jovens e adultos
pode ter relação com condições de vulnerabilidade social, onde indivíduos estão à
margem da sociedade, em processo de exclusão. Veja a relação de vulnerabilidade social
de Valente e da Bahia.

Gráfico 2: Pessoas de 15 a 24 anos que não estudam e nem trabalham e estão vulneráveis
a pobreza (1991 – 2010).
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Fonte: Datapedia, 2019.
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Segundo as fontes de estudos do Datapedia, no município de Valente, no ano de
1991, cerca de 20% de jovens e adultos com idade entre 15 e 24 estavam em situação de
vulnerabilidade mesmo percentual do estado da Bahia. Passados quase 19 anos o
percentual caiu para 13,90% (IBGE, 2010), já o estado da Bahia ficou com 17% desta
população em situação de risco. Apesar dos dados mostrarem uma redução, ainda é
grande a quantidade de jovens e adultos que não estudam e nem trabalham ficando cada
vez mais próximo do processo de exclusão social.
Portanto este trabalho se torna relevante, afinal é importante desvelar para a
comunidade acadêmica e docente quais os caminhos enfrentados por esses sujeitos para
conseguir alcançar a tão sonhada escolarização, mesmo em tempos tão sombrios em que
apenas o diploma não garante uma ocupação no mercado de trabalho, tão pouco um futuro
melhor.

1.3. Sujeitos da Pesquisa.

A pesquisa iniciou-se com o reconhecimento do Campo no ano de 2018, quando
realizamos visitas em todas as escolas que ofertavam a Educação de Jovens e Adultos no
município de Valente. Dentre as cinco instituições de ensino do município apenas uma
escola estava situada na zona urbana do município, e quatro escolas estavam situadas na
zona rural. Elas estavam localizadas: no povoado de Encruzilhada, no povoado de
Tanquinho, e as outras duas nos distritos de Santa Rita de Cássia e de Valilândia.
No ano de 2019, houve mudanças significativas no cenário da Educação de Jovens
e Adultos no município de Valente, em unidades escolares situadas nos povoados de
Encruzilhada e Tanquinho a modalidade não foi ofertada. Já em outra escola, situada da
zona urbana, passou para o modelo de Militar, que também não oferta a EJA, ocasionando
a transferência dos estudantes da EJA, ainda no decorrer do ano letivo de 2019 para outra
Escola da Sede do município. Assim, duas das escolas que ofertavam a modalidade no
turno da noite deixaram de atender a essa clientela. Por conseguinte, os estudantes,
desprovidos de seus direitos de frequentar a escola, ficaram impossibilitados de
permanecer em outras localidades e de concluir a sua formação escolar.
Na Zona Urbana, o Centro Educacional Municipal Luís Eduardo Magalhães –
CEMLEM era a única escola a ofertar a modalidade da EJA na sede. Contudo, no recesso
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junino do ano de 2019, a mesma escola passou pelo chamado processo de militarização7,
que por sua vez, excluiu a EJA de seus planos educacionais. Desta forma, os estudantes
foram excluídos do processo didático pedagógico da escola, e neste contexto nem
professores, tampouco estudantes, foram consultados previamente, e não tiveram o direito
de discutir sua permanência na instituição. Transferidos para outra escola, o Centro
Educacional Municipal Cecília Meireles - CEMCM, situado em bairro periférico, distante
cerca de três quilômetros da instituição, a qual os mesmos foram matriculados no início
do ano letivo. Nestas circunstâncias, os sujeitos tiveram que percorrer quase toda a cidade
para dar continuidade aos seus estudos e concluir o ano letivo.
A Escola Cecília Meireles, como é conhecida no município, apesar de ter ofertado
a modalidade no passado, há mais de seis anos não oferecia o ensino noturno, nem a EJA,
e só após a militarização da Escola CEMLEM foi que passou a reofertar a modalidade no
meio do ano, com transferência arbitrária dos estudantes. Este processo de readaptação
dificultou a permanência de parte dos sujeitos, em função da distância da sua residência
para a escola que impactaram sua rotina, contribuindo para evasão.
No planejamento inicial do projeto de pesquisa elencou-se a entrevista de 10
estudantes trabalhadores Campo com faixa etária igual ou superior a 24 anos,
matriculados em escolas localizadas na zona rural. Contudo, de acordo com levantamento
realizado junto à Secretaria de Educação do Município de Valente no início do ano de
2019, apenas seis estudantes, atendiam a esse recorte nas matrículas das escolas rurais ou
do campo. E essa situação inviabilizou o desejo inicial de realizar uma pesquisa com
estudantes residentes e trabalhadores exclusivamente do campo, já que não havia
estudantes suficientes para realizar uma pesquisa que pudesse responder as inquietações
norteadoras da pesquisa.
Sendo assim, foi necessário ampliar a pesquisa para duas escolas ofertantes da
modalidade, uma do campo e outra da sede do município, realizando outro recorte, um
recorte que não mudasse as características iniciais da pesquisa. Desse modo, passamos a
levar em consideração os estudantes que frequentaram as classes de EJA do Ensino
Fundamental II nas escolas municipais, no período de 2018 e 2019, de preferência
estudantes que morassem no campo ou que tivessem uma ligação econômica direta ou
indireta com a cadeia produtiva do Sisal. Portanto, esses estudantes poderiam relatar as

7

As escolas municipais que aderem o regime escolar militar têm a gestão escolar compartilhada com a Polícia militar
da Bahia.
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suas trajetórias de vida, levando em consideração as suas experiências no processo de
escolarização e no mundo do trabalho.
As entrevistas foram realizadas no segundo semestre de 2019, com quinze (15)
jovens e adultos que estudaram o Ensino fundamental II entre 2018 e 2019 das escolas
Centro Educacional Comunitário de Valilândia – CECOV, Centro Educacional Municipal
Luís Eduardo Magalhães- CEMLEM e Centro Educacional Municipal Cecília Meireles –
CEMCM.
Foram selecionados estudantes adultos com faixa etária igual ou superior a 24
anos de idade, já que segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), que é referência
mundial para classificação das faixas etárias, são considerados jovens pessoas com idade
entre 15 e 24 anos; os adultos jovens composto por indivíduos de 25 a 44 anos. Já aqueles
com faixa etária entre 45 e 59 são denominados adultos, e, por fim, pessoas de 60 anos
acima idosos. O IBGE estabelece três faixas para distribuição populacional, sendo que
pessoas de 0 até 19 são classificadas como jovens, grupos na faixa entre 20 e 59 anos

adultas e os idosos com idade a partir de 60 anos. Abaixo podemos ver a tabela
construída a partir de dados do IBGE.
Tabela 3 – Distribuição populacional por idade

Fonte: Pesquisa nacional por Amostragem de Domicílios Continua PDAD, 2018.

É possível observar que na pirâmide etária a maior parte da população brasileira
está concentrada na fase adulta entre 25 e 59 anos, com 51,1% (PDAD, 2018) equivalendo
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a 106 milhões de pessoas, faixa etária dos sujeitos retratados nesta pesquisa. Sobre
juventude e vida adulta, Arroyo (2005, p. 23) diz que:
[...] a juventude e a vida adulta são tempos específicos de vida de sujeitos
históricos que vivenciam, de forma peculiar, seus direitos à educação, ao
conhecimento, à cultura, à memória, à identidade, à formação e ao
desenvolvimento pleno.

Outra referência para divisão etária no Brasil é a Política Nacional de Juventude
(PNJ), neste caso especifico sua classificação diz respeito apenas às pessoas consideradas
jovens com idade entre 15 e 29 anos. Neste caso, há três faixas, que são as seguintes:
jovens-adolescentes (grifo nosso) para pessoas com idade de 15 a 17 anos; jovens-jovens
(grifo nosso) o público com faixa etária de 18 a 24 anos; e, jovens-adultos (grifo nosso)
que são os de idade entre 25 a 29 anos. De acordo com as diretrizes da Política Nacional
da Juventude a condição de jovem é caracterizada como (2006, p. 5):
A juventude é uma condição social, parametrizada por uma faixa etária, que
no Brasil congrega cidadãos e cidadãos com idade compreendida entre os 15 e
os 29 anos. Sendo tema de interesse público, a condição juvenil deve ser tratada
sem estereótipos e a consagração dos direitos dos/das jovens precisa partir da
própria diversidade que caracteriza a(s) juventude(s). Em termos políticos e
sociais, os e as jovens são sujeitos de direitos coletivos. Sua autonomia deve
ser respeitada, suas identidades, formas de agir, viver e se expressar
valorizadas.

Podemos perceber que tanto o IBGE quanto o PNJ afirmam que a faixa etária para
jovens e adultos se inicia a partir dos 24 anos, assim, para a realização desta pesquisa,
tomou-se como idade base para entrevista os estudantes com idade superior ou igual há
24 anos.
Para evitar possíveis constrangimentos e proteger a confidencialidade dos nomes
dos entrevistados desta pesquisa, realizei a substituição destes por nomes fictícios.
Utilizei com fonte de expiração a obra "Morte e Vida Severina", escrita no periodo de
(1954 e 1955) de João Cabral de Melo Neto, onde ele descreve a historia de Severino,
sem muito estudo, pobre, lavrador que percorre o sertão nordestino na esperança de
melhoria das condições de vida e Melo Neto (2007, p. 1) nos conta que “Somos muitos
Severinos” como os sujeitos da EJA que representam as classes oprimidas, muitos
invisiveis na sociedade, pobres, negors, mulheres, indigenas, marginalizados e ibidem
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“iguais em tudo na vida”, que sofreram ao longo da vida, que necessitaram trabalhar
muito jovens, alguns desde a infância, ser poder ser criança e sem ter o direito de estudar.
Mas como Severino os sujeitos da EJA não desiste, persiste, continua a lutar,
labutar, insistem, a persistencia na escolarização é para eles a possibilidade de redenção
e melhorias das condições de vida e realização dos sonhos, portanto chamaremos estes
sujeitos de Severinos e Severinas. Abaixo segue tabela com os nomes fictícios dos
sujeitos da pesquisa.

Tabela 4 - Nomes fictícios dos entrevistados.
Entrevistada
Severina
Severina Auxiliar
Severina Dona de Casa
Severina Faxineira
Severina Homem/Mulher Cabelereiro

Idade
37 anos
37 anos
45 anos
41 anos
24 anos

Severina Mãe de Família Desempregada
Severina Maria Artesã
Severina Mulher Trans Garçonete
Severina Trabalhadora Doméstica
Severino Agricultor
Severino Gari
Severino Jogador de Futebol
Severino Músico
Severino Cevador
Severino Trabalhador do Sisal

26 anos
41 anos
24 anos
27 anos
46 anos
30 anos
39 anos
28 anos
38 anos
26 anos

Fonte: Pesquisador.

1.4. O OBEJA e o mapeamento dos sujeitos da EJA no Território do Sisal.

Para termos um panorama sobre os aspectos da Educação de Jovens e Adultos no
Território de Identidade do Sisal, torna-se necessário analisar os parâmetros das pesquisas
realizadas pelo Observatório de Educação de Jovens e Adultos – OBEJA. O referido
observatório foi um projeto de pesquisa financiado pela Capes (2013-2015), e teve como
perspectiva realizar estudos e proposições sobre a organização e a oferta da Educação de
Jovens e Adultos (EJA) nos sistemas de ensinos de seis municípios do Território de
Identidade do Sisal na Bahia (Conceição do Coité, Serrinha, Santa Luz, Araci, São
Domingos e Valente); além de criar um sistema de informações e de monitoramento da
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Gestão Social de Políticas Educacionais na EJA nas Redes de Ensino Estadual e
Municipal dos municípios, a partir dos dados do IBGE, PNUD, IPEA, FJP, MEC/INEP,
além de dados das Secretarias Municipais das referidas cidades.
Na fase de seleção dos municípios para a pesquisa do OBEJA foram realizados
contatos com os gestores municipais (prefeitos) e gestores educacionais (Secretários de
Educação). Assim, seis municípios da região responderam as solicitações e realizaram a
parceria com o OBEJA, tal pesquisa permitiu realizar um mapeamento da EJA no
Território do Sisal. Observe a tabela com os dados da abrangência da pesquisa.

Tabela 5 - População e extensão territorial dos municípios pesquisados pelo OBEJA.
Habitantes
56.370
68.146
36.915
9.877
83.275
27.906
282.489

Araci
Conceição do Coité
Santaluz
São Domingos
Serrinha
Valente
Total

Área total em km²
1.556,10
1.016,00
1.559,70
326,9
658,9
384,3
4.268,81

Fonte: IBGE, 2017.

As cidades juntas abrigam um contingente populacional da ordem de 282.489
(Duzentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e nove pessoas) e uma extensão
territorial total de 4.268,81 km². Sendo que alguns povoados ficam cerca de 80 km de
distância da sede de seu município.

Tabela 6 - Distribuição de questionários aplicados por municípios.
Município

Número de questionários aplicados
Discentes

Docentes

Gestores

Araci

150

13

12

Conceição do Coité

78

11

07

Santaluz

70

06

04

São Domingos

09

03

01

Serrinha

234

28

19

Valente

33

04

03

Total

577

65

46

Fonte: OBEJA, 2013
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As pesquisas realizadas pelo OBEJA permitiram conhecerem a realidade do
contexto da EJA tanto na zona urbana quanto na zona rural e foram entrevistados
Gestores, docentes e discentes pertencentes à Educação de Jovens e Adultos.
As taxas de analfabetismo na Bahia e no Território de Identidade do Sisal são
elevadas em comparação com o Brasil, nos municípios participantes da investigação do
OBEJA também não é diferente. A taxa média de analfabetismo entre os municípios
investigados chegava a 21,66% na média.
Sendo que, no município de Araci os índices ultrapassam 32%, maior que o triplo
da nacional 8,8%, e quase o dobro da média estadual. O município de Serrinha possui a
menor taxa entre os seis municípios que é de 16,50% e Valente, lócus da pesquisa, têm
17,10% de sua população com mais de 15 anos analfabeta (IBGE/2010) como é possível
observarmos na tabela abaixo.

Tabela 7: Taxa de analfabetismo e abandono precoce

Taxa de analfabetismo
pessoas de 15 anos ou mais

Araci

32,10%

Taxa de abandono escolar
precoce de pessoas com 15 anos
ou mais
51,50%

Conceição do Coité

19,20%

40,50%

Santaluz

23,60%

42,70%

São Domingos

21,50%

35,30%

Serrinha

16,50%

40,80%

Valente

17,10%

42,40%

Média

21,66%

42,20%

Fonte: IBGE, 2015

Já no que diz respeito ao abandono precoce levando em consideração o percentual
da população com mais de 15 anos de idade, a média dos municípios pesquisados chega
a 42,40% (IBGE/2010), sendo que o município de Araci apresenta 51,50% deste
contingente populacional, São Domingos apresenta a menor taxa com 35,30% da
população nesta faixa etária. E o município de Valente com 42,40% da população com
mais de 15 anos abandonaram a escola.
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Durante as pesquisas realizadas pelo OBEJA, foi possível eleger os motivos que
contribuem para o abandono e evasão escolar, veja no gráfico os itens apontados pelos
estudantes da EJA:
Gráfico 3: Motivos que fizeram os estudantes da EJA abandonarem a escola.
1,9%
4,3%

2,7%

Trabalho
Cuidar dos filhos

6,5%

Doenças
18,3%

38,4%

Não havia transporte
Cônjuge não permite estudar
Outros motivos

Fonte: OBEJA, 2015.

É possível observar no Gráfico 3 que muitos estudantes por responsabilidade e
compromissos na rotina diária não conseguem conciliar as tarefas com os estudos, e isso
que dificulta a sua permanência escolar. Grande parte desses estudantes constituíram
família na juventude ou adolescência e necessitando assumir responsabilidades e
trabalhar para sustentar a família, por tal motivo o trabalho com 38,4% e cuidar dos filhos
com 18,3% são os principais motivos para a não permanência desses jovens e adultos nas
classes de EJA nos municípios pesquisados. A gravidez na adolescência também é um
dos fatores que contribuem para a repetência, evasão e o abandono dos estudos.
Historicamente muitos estudantes da rede pública necessitam trabalhar para
sustentar-se ou auxiliar nas despesas de casa, principalmente quando são de baixa renda,
que é uma realidade em relação aos sujeitos da EJA, como é possível observar no gráfico
abaixo que aponta a idade que iniciaram a trabalhar:
Gráfico 4: Faixa etária em que os estudantes da EJA começaram a trabalhar
11%
13%

41,1%

34,9%

Antes dos 14 anos entre 14 e 16 anos
Após 17 anos

Nunca trabalhou

Fonte: OBEJA, 2015.
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Ao analisar os números sobre a faixa etária que indica o início do trabalho
remunerado entre os estudantes da EJA, os estudos apontaram aponta que 41%
ingressaram no trabalho aos 14 anos; e 76,0% começaram a trabalhar antes dos 17 anos,
faixa etária em que deveriam estar em fase de conclusão dos estudos e ao optarem ou
serem obrigados a trabalhar tiveram sua vida escolar prejudicada.
Podemos notar que em nosso sistema educacional, nas últimas décadas que à
medida que os estudantes vão crescendo e ficando mais velhos a taxa de matrícula vai
caindo drasticamente nas escolas brasileiras, aumento a evasão e consequentemente o
abandono dos estudos, como aponta Freitag (1980, p. 61):
Dos 1000 alunos iniciais de 1960, somente 56 conseguiram alcançar o primeiro
ano universitário em 1973. Isso significa taxas de evasão 44% no ano primário,
22% no segundo, 17% no terceiro. A elas se associam taxas de reprovação que
entre 1967 e 1971 oscilavam em torno de 63,5%.

Já os estudos de Lahóz (2000, p. 177) sobre escolarização das crianças brasileiras
ele afirma que de cada 100 crianças que iniciaram os estudos em 1997, só 66 chegarão
à oitava série, ou seja, 34% não conseguiram concluir fundamental II sem repetir o ano.
O ato de conhecer e refletir sobre essa realidade deverá possibilitar ao professor
um posicionamento crítico sobre a sua prática e neste aspecto Freire (1982, p. 86), destaca
como desafio o fato de reconhecer e de assumir em face dele uma atitude crítica e não
ingênua. Arroyo (2005, p. 224). “[...] quando se refere à jovens e adultos, nomeia-os não
como aprendizes de uma etapa de ensino, mas como educandos, ou seja, como sujeitos
culturais e sociais, jovens e adultos.”
No gráfico abaixo podemos analisar como os estudantes estão divididos de acordo
a sua faixa etária.
Gráfico 5: Faixa etária dos estudantes da EJA no Território do Sisal

28,8% 44,3%

Estudantes entre 15 e 17 anos
Estudantes entre 18 e 23 anos
Estudantes de 24 anos acima

26,9%

Fonte: OBEJA, 2015.
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Ainda de acordo com os dados divulgados pelo OBEJA (2015), dos estudantes da
EJA do território 53,4% residem na zona urbana e 46,3% na zona rural; 71% dos
estudantes tinham entre 15 e 23 anos e apenas 28,8 % era composta por estudantes na
idade adulta, que nos leva a questionar por que existe um percentual tão baixo de adultos
e porque estes adultos não conseguem permanecer e dar continuidade a sua trajetória
escolar.
Todo esse cenário tem mostrado dificuldades de acesso e permanência dos
estudantes da EJA no Território do Sisal, já que muitos deles nem estudam e nem
trabalham e estão em situação de risco à vulnerabilidade social e pobreza, estão as
margens da sociedade, e em processo de exclusão social.

1.5. Sujeitos adultos da EJA e os desafios para a permanência escolar.

É na inconclusão do ser, que se sabe
como tal, que se funda a educação como
processo permanente. Mulheres e
homens se tornam educáveis na medida
em que se reconheceram inacabados.
Não foi educação que fez mulheres e
homens educáveis, mas a consciência de
sua inconclusão é que gerou sua
educabilidade.
(FREIRE 1997, p. 64).

A sociedade tem vivenciado diversas transformações que impactaram diretamente
o pensamento humano, as relações de trabalho, a educação e as relações individuais.
Lipovetsky (2004, p. 26) define o momento como sendo “um misto de fluidez.” Giddens
(1990, p. 10) atenta que:

Os modos de vida produzidos pela modernidade nos desvencilharam de todos
os tipos tradicionais de ordem social, de uma maneira que não têm precedentes.
Tanto em sua extensionalidade quanto em sua intensionalidade, as
transformações envolvidas na modernidade são mais profundas que a maioria
dos tipos de mudança característicos dos períodos precedentes.

Os estudiosos têm divergido no que diz respeito à nomenclatura do período em
que vivemos: Bauman (2006), Modernidade Líquida; Giddens (1990), Modernidade;
Castells (1990) Era da Informação; Lyotard, Pós-modernidade (1979), Lipovetsky
Hipermodernidade (2004). Debruçamo-nos diante de inúmeras ideologias, como sugeriu
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Cazuza “ideologia! Eu quero uma para viver”, para ter de explicar o momento atual e seus
fenômenos. Giddens (1991, p. 11) define a modernidade como:
O que é modernidade? Como uma primeira aproximação, digamos
simplesmente o seguinte: "modernidade" refere-se a estilo, costume de vida ou
organização social que emergiram na Europa a partir do século XVII e que
ulteriormente se tornaram mais ou menos mundiais em sua influência. Isto
associa a modernidade a um período de tempo e a uma localização geográfica
inicial, mas por enquanto deixa suas características principais guardadas em
segurança numa caixa preta.

Em um passado recente nos era vendida a ilusão de que a conclusão dos estudos
(uma formação) nos traria a tão sonhada felicidade, com direito a uma casa bonita em um
bairro nobre, um carro próprio, um bom cargo empregatício e prosperidade. Tempos
sólidos, tempos de convicções, certeza de que uma profissão era garantia de
empregabilidade até a aposentadoria. A vida seguia sua monotonia, o tempo caminhava
preguiçoso, as pessoas tinham um controle sobre suas vidas, uma rotina, as pessoas
conheciam os seus vizinhos, os cumprimentavam.
Para Bauman (2007, p. 100). “as rotinas antigas e aparentemente eternas
começaram a se desintegrar; os hábitos antigos e convenções começaram a mostrar sua
idade e os rituais, sua debilidade.”. A modernidade chegou a uma velocidade muito
grande e nos trouxe uma realidade diferente, nos trouxe insegurança. Vivemos momentos
de incertezas, do imediatismo, o que desejamos e para já, tempos de liquidez.
O mundo passou por diversas transformações. A economia, a política, a sociedade
foram influenciadas pelas tecnologias que impactaram a vida das pessoas e as relações
sociais.
A chegada do século XXI trouxe grandes desafios para a educação e o mundo do
trabalho. Em meio a tantas transformações, aos avanços das tecnologias de informação e
comunicação e diversas inovações decerta forma, instigaram por parte da população a
busca conhecimento ou seu aprimoramento para ocupar/competir por uma vaga no
mercado de trabalho.
O capitalismo incentivado pela indústria de consumo e o desejo do lucro tem
provocado mudanças nas relações de trabalho e neste processo a escolarização tem sido
vista como uma forma de acesso ao mundo do trabalho. As escolas que deveriam ofertar
uma educação que forme para a vida, ao invés disso, direcionam o seu conhecimento aos
interesses do mercado de trabalho. Sobre a educação Paulo Freire (2008 p. 44) alerta em
carta aos estudantes enviadas quando estava no exílio.
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Nossa experiência escolar é, de um modo geral, decepcionante. Aqui nossa
aprendizagem é dificultada em muito devido à direção inflexível que se dá ao
ensino, nos alienando de nossas vidas. Levando-nos para longe de nossos
problemas concretos, tornando-nos simples servidores do sistema
neocolonialista.

Nesse contexto não basta ter uma profissão, é necessário ser polivalente, versátil,
moldar-se, adequar-se ao mercado, passando a ser trabalhadores multifuncionais,
adequando-nos a cada situação.
Diante da necessidade global do mercado, além de garantir o acesso a uma
educação de qualidade é imprescindível garantir os direitos de aprendizagens das
crianças, jovens e adultos. Pensar em uma educação escolarizada que os possibilitem ter
igualdade de condições, com suporte para construir novos conhecimentos ampliando seus
saberes, para além da qualificação para o mercado de trabalho.
É importante ressaltar que educação acaba por refletir as contradições e
desigualdades econômicas em nosso país, pois apesar da reestruturação produtiva que
vivemos nos anos 1980 e a necessidade de investimento em educação científica nas
escolas, tivemos um processo de democratização do ensino tardio, iniciado praticamente
na década de 1990, assegurado na Constiuição Federal de 1988, com a aprovação do ECA
nº 8.069/1990 e da LDB 9394/96 que foram marco significativo de caráter revolucionário
que asseverou o direito de todos a educação. GOMES (2007, p. 51) afirma que “A
efetividade do direito humano à educação de qualidade e para todos é o caminho para
promover o valor da dignidade da pessoa humana e garantir maior igualdade, liberdade,
justiça e paz social”, porém, essas leis não foram capazes de resolver o problema da
desigualdade educacional no Brasil, visto que, os altos índices de desemprego, o aumento
do setor informal e o avanço das políticas neoliberais com a concepção de Estado mínimo
para o social, colocavam ainda para os trabalhadores e seus filhos e filhas o dilema entre
trabalhar e estudar. Tal condição impactavam sobre o acesso e permanência da população
mais pobre e refletia no tempo de estudo dessas pessoas, na repetência, no abandono, na
evasão, e consequentemente, no analfabetismo.
O analfabetismo é um grande problema da educação brasileira que assola o nosso
país, ainda hoje. E mesmo, vivendo os efeitos da modernidade, o problema tão antigo,
ainda não foi solucionado, isso talvez, por falta de interesse e compromisso dos políticos
com a educação de nosso país. Gadotti (2000, p. 3) alerta para o problema ao dizer que
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“o analfabetismo não é doença ou erva daninha, como se costumava dizer. É a negação
de um direito ao lado da negação de outros direitos. O analfabetismo não é uma questão
pedagógica, mas uma questão essencialmente política”, pela alta de políticas públicas ou
de sua ineficácia.
O resultado da ineficiência das políticas educacionais pode ser analisado ao logo
do tempo, veja na tabela abaixo.

Tabela 8: Dados sobre Analfabetismo população etária de 15 anos ou mais no Brasil 1900/2017.

Ano
1900
1920
1940
1950
1960
1970
1980
1991
2000
2010
2017

População com 15 anos ou mais (em milhares)
População analfabeta
Taxa de analfabetismo
6.348
65,3%
11.409
65,0%
13.269
56,1%
15.272
50,6%
15.964
39,7%
18.100
33,7%
19.356
25,9%
18.682
19,7%
16.295
13,6%
13.933
9,6%
11.500
7,0%
Fonte: IBGE, 2018.

No Brasil, temos um sistema educacional em crise que ao longo dos anos criou
uma série de programas, na tentativa de solucionar o analfabetismo, que como pode ser
observado na tabela acima até a década de 50 o problema acometia mais de 50% da
população, e findados 2000 com 13,6% da população atingiu mais de 16 milhões de
pessoas. Para Perez (2013, p. 209).
O analfabetismo atinge todas as faixas etárias. Na velhice, contudo, ele mostra
a incompetência estrutural do estado, que é incapaz de garantir a
universalização do direito à educação, permitindo que, com isso, muitos
cidadãos (?) passem toda uma vida (ou seja, mais de 60 anos!) excluídos do
acesso à escola e dos conhecimentos proporcionados pela escola formal.

Portanto, em pleno século XXI, temos segundo pesquisas do PNUD e IBGE
(2016) cerca 11,8 milhões de analfabetos, pessoas que não sabem ler ou escrever, com
idade superior a 15 anos, o que corresponde a 7,2% da população brasileira. Segundo
Ferraro (2009, p. 25).
Desde as últimas décadas do século XXI, quando o analfabetismo se
transformou, quase de repente, num problema nacional, sucederam-se
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inúmeras discursos, juras, projetos, campanhas e até declarações de guerra
contra o analfabetismo, acompanhadas de periódicas reformas de ensino.

Segundo o IBGE (2010), em nosso país a média de escolaridade da população é
de cerca de oito anos de estudo. Porém, o tempo de escolarização não é homogêneo, pelo
contrário ele sofre oscilações fortes quando analisados as regiões e os estados brasileiros.
A região Sudeste, por exemplo, tem os melhores índices de escolaridade com a média de
8,8 anos de estudo e as taxas de analfabetismo alcançam por volta de 3,6%. Já o Nordeste
tem os piores índices com média de 6,7 anos de escolarização e as taxas de analfabetismo
chegam a 14,8%.
Não se pode negar que o analfabetismo tem diminuído ao longo dos anos, mas ele
ainda é considerado alto, principalmente se levarmos em consideração as regiões norte e
nordeste, que estão ligadas também pelas desigualdades econômicas e sociais e pela falta
interesse dos governos de realizar investimentos em desenvolver políticas públicas para
essa área do país. De acordo com Perez (2013, p. 135).
No processo histórico de formação da sociedade brasileira, os diversos
regionalismos foram se imprimindo. Cada região do país, diferenciando-as das
demais. Neste sentido, um Sul/Sudeste próspero, industrializado e
desenvolvido contrastava com um Norte e Nordeste miserável, agrícola e
essencialmente agrícola/ rural.

Apesar de nos últimos anos termos observado uma diminuição em números de
analfabetos, principalmente na faixa de idade abaixo dos 15 anos, nos dá impressão que
caminhamos para sanar este problema. No entanto, quando observamos a população
adulta, principalmente na faixa etária acima dos 40 anos chega a 11,9% e para pessoas
idosas acima de 60 anos chega a alarmantes 19,3%. Sobre políticas públicas educacionais
para esse público Perez afirma (2013, p. 95).
[...] não se criou, até hoje, nenhum sistema formal que incluísse a velhice como
destinatária de políticas pública educacionais. Pois educar idosos não interessa
a uma sociedade cujo pilar é o sistema produtivo, onde, na verdade não há
lugar para os que envelhecem. [...]

Se por um lado ações como aumento da oferta de vagas, criação de escolas,
elaboração de leis que podem penalizar os responsáveis pelos estudantes menores de
idade que não frequentam as escolas, programas sociais como Bolsa Família e uma
fiscalização mais rígida do Estado, podem ter contribuído para melhoria desses números.
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As ações da EJA vão na contramão dessa balança, já que nos últimos anos a quantidade
de vagas e escolas que ofertam a modalidade tem diminuído drasticamente.
Os sujeitos que buscam acesso à Educação de Jovens e Adultos, em sua maioria,
são compostas por pessoas pobres de bairros carentes, de origem afrodescendente,
mulheres que constituíram família ainda muito jovens, trabalhadores urbanos formais e
informais, domésticas, trabalhadores rurais, desempregados em busca de vaga no
mercado de trabalho, trabalhadores do campo, ou seja, estudantes trabalhadores que
normalmente exercem alguma atividade remunerada ou não, com uma jornada de trabalho
em casa ou na rua. Arroyo (2005, p. 33) denuncia as desigualdades ao longo do tempo na
Educação de Jovens e adultos.
[…] por décadas esses jovens e adultos são os mesmos, pobres, oprimidos,
excluídos, vulneráveis, negros, das periferias e dos campos. Os coletivos
sociais e culturais a que pertencem são os mesmos, isso se é um determinante
presente na história da sua educação do que a indefinição, imprevisão e
diversidade de atores, de ações, espaços e intervenções […].

Nesse sentido a EJA, como modalidade educacional, é a única opção para os
estudantes que não tiveram oportunidades de concluir seus estudos na infância e
adolescência, e que também reflete a desigualdade social de nosso país, uma educação
voltada para a população marginal, que anseia por melhoria de vida, emprego, sobreviver,
ou seja, um futuro melhor. Para Arroyo (2007, p. 8).
Uma coisa é estudar para o futuro e outra coisa é preparar-se para sobreviver
num presente esticado, sempre esticado, sem horizontes de futuro. Isso nos
obriga a mudar os nossos discursos em relação a educação. Até da EJA. Esta
tende a apresentar-se aos jovens-adultos como a última porta para o futuro.

É importante destacar que a maioria dos estudantes adultos que frequentam as
classes de EJA são de jovens que apresentam dificuldades em conciliar o trabalho,
família, lazer com os estudos e veem seu aprendizado comprometido dificultando a sua
permanência, e dessa forma muitos dos estudantes param de frequentar por um período e
a relação com a Escola passa a ser um ir, evadir, e vir, retornar. Arroyo (2005, p. 23),
explicita sobre dificuldades desses sujeitos:
Sob o prisma escolar, são vistos como estudantes que foram privados dos bens
simbólicos pertinentes ao mundo da escola e que não tiveram acesso na
infância e na adolescência, ao ensino fundamental, ou dele foram excluídos ou
dele se evadiram.
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No caso da evasão ou não permanência percebe-se que ela tem percentual maior
entre os jovens em relação aos adultos. Os adultos permanecem por mais tempo, e isso
muitas vezes ocorre devido a sua maturidade e a responsabilidade com os compromissos
que assumem. A maturação que possuem lhes permite focar em seus objetivos e metas a
serem alcançados.
De acordo com Gadotti (2000, p. 18) “as causas da evasão podem ser sociais,
políticas, culturais e pedagógicas”, logo, são muitos os motivos apontados pela literatura
que justificam o abandono escolar e a evasão, que são os grandes problemas enfrentados
pela EJA, o que gera uma dificuldade que preocupa todos os componentes da escola,
sendo um desafio superá-lo. Fonseca (2005, p. 32) pontua que na “realidade, os que
abandonam a escola o fazem por diversos fatores, de ordem social e econômica
principalmente, e que, em geral, extrapolam as paredes da sala de aula e ultrapassam os
muros da escola.”. Retratos de jovens e adultos que tem precárias condições de acesso e
segurança, que não possuem horário compatível de estudo às responsabilidades que
passaram a assumir logo cedo, e até mesmo questões pedagógicas e estruturais quando
não há professores, materiais e infraestrutura adequada, possibilitando pensar que a
formação que recebem não acontece de maneira significativa. A respeito da qualidade da
educação Demo (2001, p. 41) ressalta que “o problema maior está no sistema, que não
tem competência para “fazer” a competência do aluno. Nada atrapalha mais o aluno, nem
mesmo a pobreza, do que as más condições de aprendizagem oferecidas pelo sistema.”.
A verdade é que a EJA passa por um processo de precarização do ensino, que de
certa forma acaba desmotivando os estudantes, seja pela falta de qualificação dos
profissionais para atuar na modalidade, seja pela escolha da metodologia de ensino que
não os diferenciam como estudantes em sua maioria trabalhadores, ou seja, pelo total
abandono em que se encontram inúmeras escolas, que não possuem infraestrutura mínima
para receber estes estudantes e que podem contribuir para a evasão e consequentemente
não permanência.
Outro ponto importante diz respeito à forma de tratamento para com os estudantes
jovens, adultos e idosos, caso não tenham respostas aos seus questionamentos em relação
à organização escolar ou não serem bem tratados pelos professores ou gestores da escola
podem contribuir para a não permanência deste indivíduos como podemos observar nos
relatos de Severino Cevador, 38 anos:
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Severino Músico, 28 anos: E assim eu tomei raiva de escola porque,
principalmente aqui, que uma vez eu estudava, e uma vez a própria diretora me
julgou de uma coisa que eu não era, e aí eu guardei. Ela falou que eu era usuário
de droga, e assim eu nunca usei droga na minha vida! Isso já tem mais de 15
anos. Na verdade foi o tempo que eu mais estava querendo estudar, que eu já
estava aprendendo quase tudo, ai aconteceu o seguinte; um menino jogou uma
cadeira e a menina disse que foi eu, e realmente não foi eu, e eu fui e falei um
bocado de coisa a menina e a menina foi falar a diretora, ela era parente da
diretora, ai ela a não sei o que é que ele é usuário de droga, e eu nunca usei. Ai
depois desse dia, já não gostava muito, mas aí não fui mais.
Severina Homem/Mulher Cabelereiro, 24 anos: mas só o que me
incomoda muito são os meninos porque eles são super a atrapalha na vida e
arrogância de certos professores. Porque eu sou...

A não permanência dos sujeitos da EJA também pode estar ligada ao fato do
estudante não encontrar sentido nos conteúdos que são trabalhados na escola ou na forma
como os professores ministram ou conduzem as aulas, como tentam mediar os conflitos,
da discordância em relação ao comportamento dos colegas. É notório que o estudante
adulto não quer perder tempo, já que está em uma etapa da vida que sabe bem o que
deseja, frequentar a mesma classe que indivíduos mais jovens, inclusive discordando de
seus comportamentos e atitudes e toma a decisão por não permanecer. Nas entrevistas ao
serem questionados sobre problemas e sobre o que poderia ser melhorado na Educação
de Jovens e Adultos obtivemos a seguinte resposta:

Severina Trabalhadora Doméstica, 27 anos: Assim, só, só acho que para
melhorar mesmo, só assim tem que ter mais atitude, ter mais perseverança.
Porque o que eu vejo que tem muitos, muitos e principalmente, que ele deveria
ser para apenas para pessoas que trabalham durante o dia. Porque eu vejo que
tem muitos jovens aqui que não faz nada durante o dia e vem para escola, e
quando chega à noite, para quem mesmo trabalha, e para quem trabalha o dia
todinho, quando chega a noite a gente vem estudar, aí muitos que não
trabalham durante o dia, não cansam, não fazer nada e acaba que só vem para
escola zoar, para a escola atrapalhar. Então assim poderia ter uma mudança
nisso, abrir somente para aquelas pessoas que pararam o que durante trabalha
durante o dia, não abrir para muitos que durante o dia não faz nada, muito
jovens, muito os meninos aí menor, mesmo que nem precisa que poderia muito
bem conseguir assim trabalhar de manhã, ou de tarde e à noite estudar durante
o dia, quer dizer, e a noite ser mais, sim para adultos mesmo. Porque tem
muitos jovens que não trabalham.
Severina Mãe de Família Desempregada, 26 anos: Seleção de alunos,
pessoas que realmente tenham interesse e necessidade, é a gente procura essa
oportunidade e em meio a tantos, a maioria que não quer nada, mas também
acaba impedindo aqueles que querem, infelizmente.
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A questão da juvenilização da EJA não incomoda apenas os gestores educacionais,
mas também os sujeitos adultos em função do comportamento e falta de interesse pelos
estudos, provocando um certo conflito intergeracional.
Os estudantes que conseguem se matricular na EJA, boa parte apresenta muitas
dificuldades que não foram sanadas na modalidade regular de ensino, fruto também de
uma educação de má qualidade, com dificuldades de leitura, na escrita, já que no período
da infância e adolescência não tiveram a oportunidade de melhorar essas habilidades, em
função terem abandonado a escola na infância ou juventude.
Muitos estudantes da EJA, na fase adulta, buscam a permanência e conclusão de
sua trajetória escolar, não mais apenas pelo sonho da formatura, mas sim na tentativa
melhorar o seu conhecimento para adentrar ou ascender no mercado de trabalho ou na
empresa que trabalha, pela realização profissional. Arroyo alerta que (2017, p. 55) a
“procura da vontade escolar por um diploma de conclusão da educação fundamental ou
média está intimamente associada a superar esse sobreviver provisório, essa identidade
provisória de trabalhador”.
É bom ressaltarmos que a busca da escolarização como ferramenta para o mundo
do trabalho não é o único motivo que seduz o adulto a retomar os estudos. A
escolarização, como aspirações de oportunidade no mundo do trabalho, é procurada em
sua maioria pelos estudantes mais jovens. É importante ressaltar que a EJA não é uma
modalidade pensada ou voltada para qualificação profissional, na verdade, na maioria das
vezes, são os sujeitos que buscam a modalidade que dão o sentido, pois creem que
concluindo a EJA ou é educação básica terão melhores oportunidades de inserção no
mundo do trabalho e inclusive podem ter aspirações de outras oportunidades na vida. Já
para os adultos e mais precisamente os adultos idosos, normalmente retomam seus
estudos pensando em outras perspectivas, como realizações pessoais, dentre outras.
Neste momento, utilizo de minhas narrativas e vivências para compartilhar uma
experiência na condição de docente, no município de São Francisco do Conde, Bahia,
com uma turma EJA, composta basicamente, por adultos idosos, com faixa etária
majoritariamente acima dos cinquenta anos, sendo que metade destes estudantes eram
analfabetos. Tal cenário logo de início me fez refletir a respeito das motivações desses
adultos que retornaram para a sala de aula depois de tantos anos, e nesta experiência
obtive a certeza que a qualificação para o mercado de trabalho não foi o objetivo daqueles
senhores e senhoras.
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Para servir de exemplo e melhor compreensão venho aqui citar um pouco da
trajetória de vida de dona Alaide, estudante daquela turma, que retomou os estudos em
2018, aos oitenta e três anos, uma das mais assíduas da classe, e no auge de sua lucidez
permanece estudando, e em dois anos, finalizou o fundamental I. Fica óbvio que a volta
aos estudos está ligado ao desejo de concluir uma lacuna em sua trajetória de vida, pois a
estudante no auge da maturidade, depois de ter criados filhos, netos, ter auxiliado na
educação deles, retorna à escola em busca de conhecimento, tendo uma nova
oportunidade, e assim ser capaz de enxergar o mundo, com novo olhar, sob a ótica da
educação/escolarização.
Talvez para os estudantes adultos e idosos a busca pela escolarização pode estar
atrelada ao conhecimento, a novas experiências, e a sala de aula pode servir inclusive de
terapia para esses estudantes, pois muitos idosos sentem-se sozinhos, e por tal motivo este
espaço pode também servir para estreitar laços de amizade. Levando em consideração
este aspecto, a escola além de formadora intelectual, pode ser condutora na interação para
a troca de experiências de vida destes estudantes.
Realizando a reflexão sobre este debate chegamos à conclusão que os estudantes
adultos trabalhadores, principalmente os analfabetos, buscam a escola também pelo
desejo de aprender a ler e escrever para que tenham sua vida e suas tarefas diárias
facilitadas, tanto que Freire (2006, p. 70) aponta que esses adultos analfabetos
compreendem que a educação é fundamental na sociedade atual.

O analfabeto principalmente os que vivem nas grandes cidades, sabe mais de
que ninguém, qual a importância de saber ler e escrever, para a sua vida como
um todo. No entanto, não podemos alimentar a ilusão de que o fato de saber
ler e escrever, por si só, vá contribuir para alterar as condições de moradia
comida e mesmo de trabalho. Essas condições só vão ser alteradas pelas lutas
coletivas dos trabalhadores por mudanças estruturais na sociedade.

Devemos lembrar que o estado assume legalmente sua responsabilidade para com
a modalidade e os sujeitos da EJA, compromisso firmado na LDBEN 9394/96, inciso VII
do art. 4° “oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e
modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que
forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola”, e estabelece que
o estado deve criar condições através de políticas públicas que assegurem a permanência
dos estudantes trabalhadores da EJA na escola. Porém, em muitos casos, o estado não tem
assumido a sua responsabilidade, e os direitos desses sujeitos têm sido negligenciados,
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como denúncia ARROYO (2017, p. 105). “Não tem sido frequente vincular EJA com
direitos humanos, nem com direito à educação.”. Este direito vem sendo negligenciado.
Contudo, mesmo na diversidade, os estudantes são vitimados pelo Estado, pois não lhe
são ofertados oportunidade de estudo, ou quando tem, são abandonados na escola, sem
infraestrutura, materiais didáticos, sem professores, sem escolas, continuam
matriculando-se, depositando nela a sua esperança de um futuro melhor.
Uma vez reintegrado ao sistema de ensino, estes estudantes passam a adequar a
seus compromissos diários com a rotina de estudos a fim de permanecer e continuar sua
trajetória estudantil.
Toda essa discussão e reflexões sobre a conjuntura da Educação de Jovens e
Adultos em nosso país me levaram a questionar quais os motivos que justificam
estudantes trabalhadores e trabalhadores adultos a permanecer. A palavra permanência,
segundo o dicionário Aurélio, é sinônima de continuidade, prosseguimento, perseverança,
estabilidade, firmeza, persistência e consequentemente superação de todos os percalços
vivenciados pelos sujeitos da EJA. Talvez o próprio sentido da palavra lhe dê força para
continuar permanecendo na dificuldade, nos entraves, na burocracia, na falta de políticas
públicas eficientes, se apegando quem sabe a ideia de esperança, sim esperança, aquela
mitológica relacionada a Pandora, mesmo diante da dificuldade permanecem seguindo
sua trajetória escolar. Ao seguirem sua trajetória estimula também está pesquisa e provoca
a inquietação de permanecer investigando, baseado na fenomenologia, nas experiências
de vida destes estudantes, no seu olhar sobre o mundo, sobre a vida para buscar
compreender os motivos de sua permanência nas classes da EJA.
Quando pensado sobre a questão dos Estudantes da EJA, sua permanência pode
ser influenciada e ligada a relações entre professor-aluno, como disse Brandão (1986, p.
31), “uma ação dialogal entre educadores e educandos.”. O diálogo entre os estudantes
faz desabrochar uma relação de cordialidade, já que o adulto, diferente das crianças, ao
responder a um questionamento, por exemplo, tem medo de se arriscar, ou seja, sua
participação depende da sua segurança. Portanto, esse apoio é fundamental por parte dos
docentes, e claro um estudante seguro, que confia no seu mestre tem mais chances de
permanecer e dar sequência a sua trajetória escolar. Brandão (1986, p. 21), concorda com
o pensamento de Freire ao enfatizar.

Paulo Freire pensou que um método de educação construído em cima da ideia
de um diálogo entre educador e educando, onde há sempre partes de cada um
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no outro, não poderia começar com o educador trazendo pronto, do seu mundo,
do seu saber, o seu método e o material da fala dele.

O professor que dialoga com os estudantes é capaz de pensar sua metodologia e
suas práticas na sala de aula, e valorizar desta forma as trajetórias de vida e o saber dos
sujeitos da EJA, além de auxiliar os conteúdos das disciplinas com as suas práticas
cotidianas dos estudantes e com o mundo do trabalho, facilitando a assimilação dos
conhecimentos.
Logo, venho reforçar sobre a importância de dialogar com os estudantes a fim de
conhecer sua realidade para facilitar seu planejamento e suas ações que segundo Freire
(2012) torna-se importante conhecer a realidade dos estudantes para o estreitamento dos
laços entre docentes e discentes para melhorar a aprendizagem.
Por conseguinte, a forma como o professor pensa o processo de ensinoaprendizagem, trata o estudante, demonstra o compromisso e a preocupação para com
eles, fator condicionante para que eles permaneçam na escola.
Outra questão que pode contribuir para a permanência escolar, principalmente
para adultos idosos, diz respeito à familiaridade e respeito com os seus colegas. Freire
(2005, p. 71) afirma que “identificando-se, desde logo, com a dos educandos, deve
orientar-se no sentido da humanização de ambos”, pois um ambiente agradável cria um
laço afetivo entre eles que pode ser explorado pelo professor para que se apoiem e se
ajudem mutuamente nas atividades escolares, nas dificuldades que encontram no dia a
dia, na adaptação a escola e dividirem suas conquistas.
Muitos estudantes adultos vão à escola em busca de entreter-se e veem a retomada
dos estudos como forma de terapia e ao perceberem a escola como um lugar agradável,
onde podem conversar, interagir, cantar, pintar, fazer artesanato, e, por ser um ambiente
agradável, as pessoas vão permanecer.
Com o passar do tempo, a permanência dos estudantes adultos lhe permite
construir conhecimentos, um pensar autêntico, crítico, participante, ativo que vai
ganhando coerência e transforma-se em educação libertadora, e assim se tornarem atores
de sua própria história, tendo voz e transformando a sua realidade. Dewey (1979, p. 83)
nos fala que a “educação é uma constante reconstrução ou reorganização da nossa
experiência, isto é, esclarece e aumenta o sentido da experiência e, ao mesmo tempo,
nossa aptidão para dirigirmos o curso das experiências subsequentes.”.
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Porém, na EJA não se ouve as vozes dos sujeitos que permanecem, eles precisam
ser ouvidos, necessitam ter seus direitos respeitados, direitos estes a custo de muita luta,
mesmo que tais direitos sejam vistos quase sempre apenas nos livros, nas leis e diretrizes
esquecidas nos papeis manuscritos, lidas, citadas, faladas pelos políticos, idealizadores
das políticas públicas. Para eles são apenas palavras, vazias de significados, palavras ao
vento, falácias de personagens que não tem experiência de vida nos pátios das escolas
públicas, pois é claro, não há Educação de Jovens e Adultos voltadas para a elite, a EJA
foi pensada para os pobres, mas o estudante da EJA, o adulto, esse sim tem a vivência,
conhecimento desta educação pública, pois desde a infância que ele está por lá. Assim,
fica claro que no século XXI não houve mudanças significativas no quadro da EJA e
escolarização dos sujeitos, muito embora o analfabetismo tenha decrescido e o acesso
ampliado, a garantia dos direitos destes estudantes ainda precisa evoluir.
O próximo capítulo trará uma reflexão sobre a história da EJA, desde o início do
Brasil, com a invasão portuguesa, evidenciando o protagonismo dos movimentos sociais
na implementação de políticas públicas da modalidade, e os avanços de cada período
histórico até os dias atuais.

.
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2 REFLEXÕES SOBRE A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: DA
EDUCAÇÃO CRISTÃ À EDUCAÇÃO POPULAR
Falar sobre a Educação de Jovens e Adultos requer analisar toda a trajetória
educativa da modalidade desde a chagda dos portugueses, quando ainda era colônia, como
também perceber a não priorização e precarização até os dias atuais.
Dessa forma, ao realizamos esta análise histórica, verificamos que ações por parte
dos governantes ocorreram através de politicas públicas descontinuas, que ao longo da
história buscou de forma ineficientes solucionar os problemas educacionais da EJA em
nosso país, atavés de programas frágeis que não asseguravam as condições de acesso e
permanência para população jovem e adulta, principalmente das classes menos
favorecidas, que necessitavam de trabalhar para sobreviver e foram impedidas de dar
continuidade aos seus estudos.
A negação de tais direitos a essa parcela da população resultou em um verdadeiro
abismo em nossa sociedade, dificultando as chances de mobilidade social para aqueles
que não tiveram acesso à educação, e provocando profundas desigualdades sociais.
Desse modo, a escola, através da Educação de Jovens e Adultos na atualidade
possuem grande importância no contexto atual, buscando atender às exigências sociais e
econômicas da sociedade, enquanto formadora de conhecimento, e formadora de mão de
obra para o mercado de trabalho, não apenas enfrentado as desigualdes sociais na
modernidade, mas também assegurando a todos o direito a educação em qualquer idade.
Neste capítulo faremos uma reflexão sobre a história da modalidade EJA no
Brasil, e no território de Identidade do Sisal, e a tentativas de políticas públicas
educacionais que tendenciavam promover o acesso à modalidade e os impactos à
permanência ou não da juventude e adultez na escolarização.

2.1. A Educação de Jovens e Adultos no Brasil.
A educação de jovens e adultos é toda
educação destinada àqueles que não
tiveram oportunidades educacionais em
idade própria ou que tiveram de forma
insuficiente,
não
conseguindo
alfabetizar-se e obter os conhecimentos
básicos necessários.
(PAIVA, 1973, p. 16).
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A trajetória da Educação de Jovens e Adultos está interligada à invasão portuguesa
do território brasileiro e surge com o mesmo propósito da exploração, conquistar para
subjugar a população nativa. Em nosso país, as políticas públicas voltadas para a EJA são
carregadas de intencionalidades, talvez por isso, após a implementação de diversos
progamas para jovens e adultos, ainda não conseguimos convencer esses sujeitos a
permanecer estudando, tão pouco, por fim a um problema solucionado por nações mais
pobres que a nossa, o analfabetismo. Portanto, iniciamos uma reflexão de como as
políticas públicas educacionais foram implantadas e se denvolveram ao logo da história
em nosso país.
O século XV foi marcado na história pelas invasões dos povos europeus a outros
continentes, movidos pelo desejo de conquistas de novos territórios e lucros
proporcionados pelas rotas comerciais. Os portugueses investiram nas grandes
navegações contornando o continente africano em direção à Ásia, chamada de Índias
pelos europeus.
Os portugueses invadiram o Brasil em 1500. Neste período, as explorações à costa
Africana e as Índias tornaram o pequeno país Ibérico, uma potência econômica. A
exploração dos novos territórios, o comércio de especiarias, de seda, marfim, pedras
preciosas e escravos, tornaram Portugal um reino muito rico, de modo que as terras
brasileiras ficaram quase esquecidas e restritas à exploração do pau-brasil. A exploração
da colônia brasileira ganhou força a partir de 1530, quando o comércio com as Índias
entrou em declínio e devido às invasões Francesas e a Holandesas ao Brasil, assim
Portugal, que temeroso por perder sua colônia tratou de apossar-se das terras brasileiras
em definitivo.
Os portugueses, em suas caravelas, trouxeram muitos exploradores de Portugal
para ocupar e explorar em busca das riquezas brasileiras e pela aculturação dos povos
indígenas. A ordem dos jesuítas, criada por Inácio de Loyola (1491-1556), para fortalecer
o cristianismo, e desembarcaram no Brasil para realizar trabalho missionário com
objetivo de converter os nativos, indígenas, a fé católica, através da educação. Segundo
Piletti (1988, p. 165) “No Brasil, os jesuítas dedicaram-se a duas tarefas principais:
pregação da fé católica e o trabalho educativo. Com seu trabalho missionário, procurando
salvar almas, abriam caminhos à penetração dos colonizadores.”.
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A introdução da cultura portuguesa através da educação católica ofertada pelos
padres jesuítas facilitaria o domínio do território brasileiro e a subserviência das tribos
indígenas do Brasil. Para Brandão (2007, p. 07):
A educação pode existir livre e, entre todos, pode ser uma das maneiras que as
pessoas criam para tornar comum, como saber, como ideia, como crença,
aquilo que é comunitário como bem, como trabalho ou como vida. Ela pode
existir imposta por um sistema centralizado de poder, que usa o saber e o
controle sobre o saber como armas que reforçam a desigualdade entre os
homens, na divisão dos bens, do trabalho, dos direitos e dos símbolos.

No Período Colonial (1530-1821) a educação brasileira foi administrada
primeiramente pelos jesuítas até 1759. Logo após esse período tivemos as reformas
realizadas pelo Marquês de Pombal, sob as ordens do rei de Dom José I (1750-1777). E
no período entre (1808 a 1821), sob a tutela de Dom João VI, então rei de Portugal, que
desertou com a família Real, fugindo das guerras napoleônicas, e refugiou-se na colônia
brasileira, elevando a categoria de vice reino de Portugal, onde criou leis voltadas para
educação. Sobre esse período da educação Ghiraldelli Jr. (2008, p. 24).
A educação escolar no período colonial, ou seja, a educação regular e mais ou
menos institucional de tal época, teve três fases: a de predomínio dos jesuítas;
a das reformas do Marquês de Pombal, principalmente a partir da expulsão dos
jesuítas do Brasil e de Portugal em 1759; e a do período em que D. João VI,
então rei de Portugal, trouxe a corte para o Brasil -1808- 1821.

Em 1549, chegaram ao Brasil, mas precisamente na Bahia, os primeiros padres
jesuítas representantes da Companhia de Jesus, liderada por Inácio de Loiola, vieram na
mesma esquadra que o primeiro governador-geral Tomé de Sousa; estes então faziam
parte do projeto português de colonização idealizado pelo rei Dom João III (1502-1557),
o Piedoso. Segundo Piletti (1988, p.165):
[...] a realeza e a igreja aliavam-se na conquista do Novo Mundo, para alcançar
de forma mais eficiente seus objetivos: a realeza procurava facilitar o trabalho
missionário da igreja, na medida em que esta procurava converter os índios aos
costumes da Coroa Portuguesa”.

A catequização voltada para educacional religiosa dos índios e sua aculturação foi
destinada primeiro para os adolescentes e adultos, que tinham força para trabalhar nas
lavouras, já que a exploração da mão de obra dos nativos era fundamental para o sucesso
no processo de colonização portuguesa, e em um segundo momento voltou-se para as
crianças. Moura (2004, p. 26) afirma que:
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A educação de adultos teve início com a chegada dos jesuítas em 1549. Essa
educação esteve, durante séculos, em poder dos jesuítas que fundaram colégios
nos quais era desenvolvida uma educação cujo objetivo inicial era formar uma
elite religiosa.

O Padre Manuel da Nóbrega foi nomeado para chefiar a missão dos jesuítas no
Brasil. Raymundo (1998, p. 43) apontou que:
A Ordem dos Jesuítas é produto de um interesse mútuo entre a Coroa de
Portugal e o Papado. Ela é útil à Igreja e ao Estado emergente. Os dois
pretendem expandir o mundo, defender as novas fronteiras, somar forças,
integrar interesses leigos e cristãos, organizar o trabalho no Novo Mundo pela
força da unidade lei-rei-fé.

O Padre Manuel da Nóbrega foi o responsável por fundar as primeiras instituições
voltadas para o ensino no Brasil. Em Salvador, a Casa de Águas dos Meninos foi uma das
primeiras a receber índios jovens, e lhe ofertava uma educação com ênfase na leitura e
escrita. No dia 22 de janeiro de 1553, na Capitania de São Vicente, em Companhia do
então Governador Geral, Tomé de Souza, a Confraria do Menino Jesus ou Colégio
Menino de Jesus, tinha um espaço para as crianças aprenderem a fé católica, canto, flauta,
latim, além de ler e escrever. Para Ribeiro (1998, p. 28).

A vinda dos padres jesuítas, em 1549, não só marca o início da história da
educação no Brasil, mas inaugura a primeira fase, a mais longa dessa história,
e, certamente a mais importante pelo vulto da obra realizada e, sobretudo, pelas
consequências que dela resultaram para nossa cultura e civilização.

As primeiras escolas no Brasil colonial buscavam basicamente ensinar a leitura e
a escrita aos índios, e com isso convertê-los ao catolicismo como podemos analisar em
carta escrita pelo padre Manuel de Nóbrega enviada para Portugal em 1549, endereçada
ao padre Simão Rodrigues de Azevedo. Segundo Niskier (2011, p. 45) Nobrega escreve:
O Irmão Vicente Rijo ensina a doutrina aos meninos cada dia e também tem
eschola de ler e escrever; parece-me bom modo este para trazer os Índios desta
terra, os quaes têm grandes desejos de aprender e, perguntados si querem,
mostram grandes desejos. Desta maneira ir-lhes-ei ensinando as orações e
doutrinando-os na Fé até serem hábeis para o baptismo (Carta de Pe. Manuel
da Nóbrega a Pe. mestre Simão Rodrigues de Azevedo – Bahia, 1549).

Os padres jesuítas utilizavam-se do evangelho e da catequese como base para a
para aculturação dos indígenas, com o desejo de formação de homem cristão baseado na
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fé católica e costumes europeus. Desta forma, tem início o processo educativo dos nativos
brasileiros, a fim de moldá-los aos interesses econômicos e religiosos da coroa portuguesa
e facilitar a sua dominação. Sobre os estudos do Pe. Manuel de Nóbrega os autores
Shigunov Neto e Maciel (2008, p. 176) apontaram que aconteciam em duas fases:

[...] na primeira fase, considerada como do ensinamento dos estudos
elementares, era constituída pelo aprendizado de português, do ensinamento
da doutrina cristã e da alfabetização. Para a segunda fase do processo de
aprendizagem idealizado por Manuel da Nóbrega, o aluno teria a opção para
escolher entre o ensino profissionalizante e o ensino médio, segundo suas
aptidões e dotes intelectuais revelados durante o ensino elementar. Como
prêmio para os alunos que se destacassem nos estudos da gramática latina,
previa-se o envio em viagem de estudos aos grandes colégios de Coimbra ou
da Espanha. [...]

Diante da análise de tal contexto podemos afirmar que a Educação de Jovens e
Adultos não é novidade no Brasil. Ela é considerada por muitos como a primeira
experiência brasileira de educação, sendo os indígenas jovens e adultos das tribos os
primeiros estudantes. Porém, ela não surge com o intuito de educar, mas sim com a
finalidade controlar e conquistar os nativos. Desse modo, os portugueses, detendo os
privilégios econômicos, apoderaram-se também dos conhecimentos e bens culturais,
mecanismos simbólicos de poder e passaram a determinar quem deveria ter acesso à
educação e quais conhecimentos devem ser ensinados. Nunes (2015, p. 14):
O Brasil na visão de Portugal deveria seguir o processo educacional europeu e
assim transmutávamos poderes e estilos apenas de um dos lados. Não eram
incluídos indígenas, os afrodescendentes, as mulheres e homens livres
analfabetos, dando a entender que o povo seria formado pelos povos brancos
europeus.

Os jesuítas foram expulsos do Brasil no ano de 1759, pelo Marques de Pombal, já
que a sua atuação prejudicava de certa forma, os interesses da Coroa e o novo modelo
econômico de administração portuguesa. Com a crise na extração do ouro e embates com
os bandeirantes por décadas, em função das chamadas missões, aldeamentos indígenas
voltados para produção e extração de matéria-prima, que eram chefiadas pelos padres
jesuítas, puseram em lados opostos Jesuítas e a Coroa, pois muitos destes bandeirantes a
serviço do rei de Portugal invadiam as missões e aprisionavam os nativos prejudicando a
administração

das
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sua

economia

e

o

trabalho
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(Aculturação/educação) dos índios.
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Outro fator importante é que devido às ausências dos jesuítas, a administração e
controle sobre a produção dos nativos das missões pelo estado seria mais fácil. Além
disso, o modelo de formação de homem puro e cristão já não interessava mais a Portugal
para os desafios do século XIX. O homem ideal passou a ser o burguês impulsionado
pelas ideias Iluministas. Sobre este aspecto Serrão (1982, p. 356) afirma que:
A análise da expulsão da Companhia de Jesus deve ser compreendida enquanto
um processo mais amplo, e que envolve questões de cunho político, ideológico
e econômico. E, portanto, que não foi específico de Portugal, pois foi
observado em outros países da Europa, como por exemplo, na Espanha. [...]
deve ser considerada a hipóteses de que, para além de todas as motivações de
natureza ideológica de fundo mais ou menos iluminístico, o fenômeno da
expulsão dos jesuítas da Península Ibérica se liga fundamentalmente a uma
dada conjuntura imperial quer de Portugal quer de Espanha. É que no Brasil as
minas de ouro tendiam para a exaustão, o que tornava necessário rever e
recondicionar uma nova política geral para com a grande colônia sulamericana, sem a qual Portugal não fazia sentido no mundo de então. Ora, o
tradicional papel dos jesuítas no Brasil – a sua força ideológica e até econômica
– impedia ou dificultava esse recondicionamento da política luso-brasileira).

Apesar da expulsão dos padres e o início de uma crise no sistema educacional
brasileiro, a obra dos jesuítas deixou um legado cultural, pois já haviam fundado escolas,
colégios em quase todo o litoral brasileiro que iam da província do Pernambuco (atual
estado Ceará) até a província do Rio Grande do Sul (atual Santa Catarina), além de
estarem presentes no interior do país em várias aldeias e missões, inclusive Grão-Pará
(atuais Pará e Amazonas).
A avaliação que fazemos da Educação Jesuíta é que ao implantar um sistema de
ensino para os jovens e adultos no Brasil, mesmo que de forma informal, tanto os padres
quando a coroa portuguesa não se preocupavam com conteúdo de cunho pedagógicos
voltados para formar os índios como cidadão ou filósofo, mas na verdade utilizaram a
educação como forma de doutrinação, para introduzir de forma arbitrária os
conhecimentos da cultura europeia nas aldeias indígenas com objetivo de controlar os
adultos para explorar a sua mão de obra nas tarefas das missões.

2.2.1

A EJA no período Pombalino até a chegada da família real.

Após a expulsão dos Jesuítas, no Reinado de Dom José I foi estabelecida a reforma
do ensino, em Portugal e suas colônias, aos cuidados de Sebastião José de Carvalho e
Melo, conhecido como Ministro Marques de Pombal, com a intenção de “suprimir a
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formação religiosa e o duplo poder do qual eram investidos ao professores – padres
jesuítas: catequizar e instruir” (OLIVEIRA; RAMALHO, 2002, p. 2). Pombal assume a
responsabilidade sobre a educação e institui o ensino público contrário ao pensamento
dogmático religioso e passa a ser atrelado aos interesses do estado. Para Haidar (1973, p.
38), Pombal tinha como objetivo:
[...] criar a escola útil aos fins do estado, e nesse sentido, ao invés de
preconizarem uma política de difusão intensa e extensa do trabalho escolar,
pretenderam os homens de Pombal organizar a escola que, antes de servir aos
interesses da fé, servisse aos imperativos da Coroa. [...].

Inspirado nos ideais iluministas, Pombal empreende uma profunda reforma
educacional, ao menos formalmente. A metodologia eclesiástica dos jesuítas é substituída
pelo pensamento pedagógico da escola pública e laica. É o surgimento do espírito
moderno que Moura (2003, p. 27) esclarece:
com a expulsão dos jesuítas de Portugal e das colônias em 1759, pelo marquês
de pombal toda a estrutura organizacional da educação passou por
transformações. A uniformidade da ação pedagógica, a perfeita transição de
um nível escolar para outro e a graduação foram substituídas pela diversidade
das disciplinas isoladas. Assim podemos dizer que a escola pública no Brasil
teve início com pombal os adultos das classes menos abastadas que tinha
intenção de estudar não encontravam espaço na reforma Pombaliana, mesmo
porque a educação elementar era privilégio de poucos e essa reforma objetivou
atender prioritariamente ao ensino superior.

Nas escolas foram implantadas as Aulas Régias, que eram orientadas pelas Cartas
Régias passaram a ser ofertado pelo estado e em 1772, constituído como a primeira forma
de ensino público no Brasil dando início a um novo sistema de ensino onde eram
ministradas aulas de filosofia racional e moral, grego, retórica, latim, dentre outros.
Segundo Azevedo (1976, p. 56-57) o novo modelo de ensino:
[...] marcando o divisor das águas entre a pedagogia jesuítica e a orientação
nova dos modeladores dos estatutos pombalinos de 1772, já aparecem indícios
claros da época que se deve abrir no século XIX e em que se defrontam essas
duas tendências principais. Em lugar de um sistema único de ensino, a
dualidade de escolas, umas leigas, outras confessionais, regidas todas, porém,
pelos mesmos princípios; em lugar de um ensino puramente literário, clássico,
o desenvolvimento do ensino científico que começa a fazer lentamente seus
progressos ao lado da educação literária, preponderante em todas as escolas;
em lugar da exclusividade de ensino de latim e do português, a penetração
progressiva das línguas vivas e literaturas modernas (francesa e inglesa); e,
afinal, a ramificação de tendências que, se não chegam a determinar a ruptura
de unidade de pensamento, abrem o campo aos primeiros choques entre as
ideias antigas, corporificadas no ensino jesuítico, e a nova corrente de
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pensamento pedagógico, influenciada pelas ideias dos enciclopedistas
franceses, vitoriosos, depois de 1789, na obra escolar da Revolução.

O novo modelo não provoca transformações significativas na Educação de Jovens
e Adultos tampouco contribuiu para a melhoria do ensino brasileiro, não obtendo sucesso
e estagnando a educação em Portugal e na colônia, sendo restritas às elites locais,
principalmente aos portugueses e seus descendentes e excluindo os jovens e adultos
pobres do processo educacional.
Até a chegada família real portuguesa havia dois tipos de escolas: aquelas voltadas
para os filhos dos burgueses frequentarem, que quando não podiam mandar seus filhos
para a escola, estes recebiam aulas particulares em casa; e aquelas voltadas para as classes
menos favorecidas, contudo excluindo índios, negros, escravos e mulheres, a grande
maioria da população brasileira, do processo de escolarização. Segundo Paiva (1973 apud
Friedrich et al., 2010, p. 394):
O histórico da EJA no Brasil perpassa a trajetória do próprio desenvolvimento
da educação e vem institucionalizando-se desde a catequização dos indígenas,
a alfabetização e a transmissão da língua portuguesa servindo como elemento
de aculturação dos nativos.

Entre 1808-1889 ocorreram grandes mudanças no cenário político, que tem início
com a chegada da Família Real em 22 de janeiro de 1808, seguida da elevação do Brasil
à categoria de Vice Reinado em 1815, a Independência do Brasil e o início do império,
em 1822, o fim da escravidão em 1888, e a queda do império começou no período
Republicano em 1889. Todas essas transformações influenciaram a educação brasileira
produzindo certa organização no processo de escolarização, com a criação de escolas
primárias para crianças e adultos e com a tentativa de organização universitária.
Em 1808, a família real chega ao Brasil, sob o comando de Dom João VI, o
príncipe regente de Portugal e com ele mais de 10 mil pessoas nobres e funcionários da
corte portuguesa. Para atender a demanda faz-se necessário a qualificação dos serviçais,
uma educação voltada para jovens e adultos. A Constituinte de 1824, no artigo 179, que
estabelecia a instrução primária é gratuita para todos os cidadãos e deveria ser ministrada
em ginásios e universidades.
Após a Independência, no governo de Dom Pedro I, no ano 1826, depois de
inúmeras reuniões, decidiram que haveria escolas de primeiras letras em todas as cidades
e vilas que fossem necessárias. Nascimento (2004, p. 95) fala que “[...] a responsabilidade
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direta pelo ensino primário e secundário, através das leis e decretos que vão sendo criados
e aprovados, sem que seja aplicado, pois não existiam escolas e poucos eram os
professores [...].”.
Porém, o estado brasileiro ao longo da administração colonial não teve
preocupação em ofertar educação para as classes populares, tão pouco criar políticas
públicas educacionais que favorecessem a EJA. Somente em 1827, cinco anos após a
independência, que a Constituição Imperial institui no artigo 250 que definiram como e
onde ocorreriam as aulas nas escolas primárias, como menciona Moura (2003, p. 28)
“haverá no império escolas primárias em cada termo, ginásio em cada comarca e
universidade nos mais apropriados locais”, e isto reforça ainda que as escolas de primeiras
letras funcionariam em todas as cidades, vilas e lugares populosos. Porém findamos o
primeiro governo imperial e as regências, sem medidas eficientes ou políticas públicas
por parte do governo que favorecessem a EJA, e diante de um cenário caótico, em que a
quantidade de escolas e profissionais da educação eram insuficientes para atender a
demanda populacional não foi atendida.
A primeira escola noturna que se tem notícias no Brasil foi aberta apenas em 1854
como a finalidade de alfabetizar jovens e adultos nos grandes centros urbanos, sendo
ofertado a um público que trabalhavam durante longas e exaustivas horas em tarefas
braçais que na maioria das vezes exigia muito esforço físico. Para Paiva (1973, p. 168).
A crise do sistema escravocrata e a necessidade de uma nova forma de
produção são alguns dos motivos para a difusão das escolas noturnas,
entretanto, essas escolas tiveram um alto índice de evasão o que contribuiu
consideravelmente para o seu fracasso. Ressurgindo novamente em 1880, com
o estímulo dado pela reforma eleitoral – lei – Saraiva -, chegando-se a cogitar
a extensão da obrigatoriedade escolar aos adolescentes e adultos nos lugares
em que se comprovasse a inexistência de escolas noturnas.

A não permanência ocorria muito em função conciliar trabalho e frequência
escolar, já que era prioridade era o seu sustento. Outro fator a ser considerado diz respeito
à falta de mobilidade social, já que grande parte deste grupo era de classe baixa. Em 1879,
na tentativa de modificar a realidade educacional da EJA, o então Ministro dos negócios
no Império Leôncio de Carvalho estabeleceu o Decreto 7.247, que instituiu a oferta de
cursos para jovens e adultos analfabetos e que segundo Souza (2011, p. 38).
O Decreto nº 7.247, tratava da reforma do ensino, o documento previa a criação
de cursos para analfabetos, livres ou libertos, do sexo masculino, com duas
horas diárias de duração no verão e três no inverno. Percebe-se que nesse
momento, era um período escravocrata em que a preocupação com a instrução
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pública começava a ganhar fôlego, uma vez que os índices de analfabetismo
eram alarmantes. A Constituição da República Brasileira de 1891, primeira
Constituição após a Proclamação da República que se deu em 1889, vai dar
continuidade à orientação descentralizadora para a educação popular.

Chegando ao final do século XIX, a situação da EJA não mudou muito, mas a
divulgação dos números educacionais para comunidade internacional alertou algumas
autoridades que passaram a se preocupar com a questão da educação. Segundo Paiva
(1990, p. 9-10), “o censo de 1890, que dava para o Brasil a taxa mais alta (82,63% para a
população de cinco anos e mais) entre os países considerados”, tornando-se urgente a
implementação de política públicas voltadas para a educação, pois o quadro educacional,
naquele momento, não sofrera mudanças.

2.2.2 EJA e luta pela implementação dos Programas de Educação e das políticas
públicas
No século XX, grandes potências mundiais passam a incorporar as bases do
estado de bem-estar; tempos depois algumas dessas práticas são implementadas pelos
governos brasileiros, onde o estado passa a intervir na economia de mercado, mas
assegurando, na teoria, acesso da população a diversos direitos e benefícios por meio
de políticas públicas realizadas pelos Estados com destaque para as áreas de: educação,
saúde, segurança pública, saneamento básico, etc.
No Brasil, a qualidade da maioria desses serviços ficou restrita à pequena parte da
população brasileira, que compõe a elite econômica, residentes em bairros nobres nas
áreas urbanas. Logo, em boa parte do território brasileiro, a “mão” do Estado não
conseguiu oferecer serviços públicos, principalmente a educação, boa parte da população,
principalmente os pobres (negros e campesinos) ficaram desassistidos dos direitos como,
por exemplo, a escolarização. Para Teixeira (2007, p. 103).
Exatamente porque a sociedade é de classes é que se faz ainda mais necessário
que as mesmas se encontrem em algum lugar comum, onde os preconceitos e
as diferenças não sejam levados em conta e onde se crie a camaradagem e até
a amizade entre os elementos de uma e outra. Independente da sua qualidade
profissional e técnica, a escola pública tem, assim, mais essa função de
aproximação social e destruição de preconceitos e prevenções. A escola
pública não é invenção socialista nem comunista, mas um daqueles singelos e
esquecidos postulados da sociedade capitalista e democrática do século
dezenove.
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Entre 1906 e 1920, todo um contexto político e social das classes trabalhadora
brasileira a partir da formação da Confederação Operária Brasileira (COB), organizada
pelo movimento operário anarquista, que no Brasil foi muito atuante, inclusive na
educação onde desenvolveram programas educacionais voltados para a classe operária.
Arena (2007, p. 95) menciona documento que estabelecia a criação de escolas para formála de modo integral dos operários.
Propomos que, além de escolas racionalistas, seja aconselhada a criação de
cursos profissionais de educação técnica e artística. José Romero, do Sindicato
Operário de Ofício Vários, de S. Paulo. Astrojildo Pereira, de O Trabalho, de
Bajé.

O COB foi a primeira organização operária brasileira a atuar e articular com certo
êxito, com o intuito de formação educacional dos operários diante da ineficiência do
estado em relação à educação brasileira. Florescia nos sindicatos o desejo de criar escolas,
grupos de teatros, publicar jornais, bibliotecas, formação de leitores e uma série de ações
importantes, que assim fizeram, e que culminaram com a própria luta desses trabalhadores
influenciando, por exemplo, a diminuição da jornada de trabalho.
Em 1920, os índices de analfabetismo chegavam a 71,2% da população, segundo
os dados do IBGE/1920, e com o avanço da industrialização e da urbanização no Brasil
na década de 1930, ocorreu uma série de mudanças para sociedade. Houve, portanto, a
necessidade de investimentos na qualificação dos trabalhadores. Ler, escrever e fazer
cálculos simples era um requisito importante para o trabalhador fabril. Soares (2002, p.
8) aponta que:
Rui Barbosa, baseado em exaustivo diagnóstico da realidade brasileira da época,
denunciava a vergonhosa precariedade do ensino para o povo no Brasil e
apresentava propostas de multiplicação de escolas e de melhoria qualitativa de
Ensino.

Anísio Teixeira, um dos fundadores da Escola Nova, defensor assíduo da
implantação de uma escola que ofertassem ensino gratuito, e mais popular signatário do
Manifesto da Escola Nova, pregava a universalização da escola primária, que pudesse
alfabetizar o povo brasileiro. Para Teixeira (2007, p.162-163): “a escola primária passou
a constituir uma escola popular de alfabetização, sem articulação nem com as escolas
vocacionais nem com as escolas acadêmicas.”.
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Nesse período, em função do surto industrial que o país vivia e com objetivo de
atender as necessidades capitalistas de formação de mão de obra qualificada para as
fábricas, a Educação de Jovens e Adultos adentrou os pátios das escolas dos grandes
centros urbanos do país.
Do centro rumo à periferia, a EJA começou a ganhar certa notoriedade na
educação brasileira, e grande parte de sua clientela era composta por pessoas pobres que
chegavam do campo, meio rural, em sua esmagadora maioria de descendentes de escravos
que outrora tivera sua força de trabalho usurpada nas fazendas de cultivo do café, pelos
latifundiários, agora almejam uma vaga de operário nas indústrias.
No Brasil, no pátio das fábricas, nas reuniões de trabalhadores, surgiram
associações, sindicatos e movimentos sociais articulados. Tais movimentos serviram de
base de sustentação ideológica que ao longo dos anos, contribuíram para a implementação
de políticas públicas e consolidação de direitos no campo da educação e do trabalho.
Freire (1996, p.41) aponta sobre o posicionamento crítico do sujeito, sendo necessário:
Assumir-se como ser social e histórico como ser pensante, comunicante,
transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz
de amar. Assumir-se como sujeito porque capaz de reconhecer-se como objeto.
A assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos outros. É a
“autoridade” do “não eu”, ou do tu, que me faz assumir a radicalidade do meu
eu.

Em 1943, Laubach iniciou no Brasil a sua metodologia para a alfabetização. O
método Laubach utilizava-se da escrita de palavras que faziam parte do contexto familiar
dos estudantes, com foco na letra inicial das palavras. Após o reconhecimento da letra
dava-se seguimento para construção de outras palavras coma a mesma letra. O governo
brasileiro aderiu à campanha e foram abertas mais de 10 mil classes no ensino supletivo
para jovens e adultos em todo país.
Após a 2ª guerra Mundial em 1946, a Organização das Nações Unidas (ONU),
preocupadas com os altos índices de analfabetismo mundo criou a UNESCO,
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que orientou a
vários países que criassem programas de alfabetização para crianças e adultos. Dessa
forma, o Brasil iniciou a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos – CEAA,
coordenada por Lourenço Filho em 1947. Sobre a campanha, Paiva (1987, p. 178) destaca
que:
A CEAA nasceu da regulamentação do FNEP e seu lançamento se fez em meio
ao desejo de atender aos apelos da UNESCO em favor da educação popular.
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No plano interno, ela acenava com a possibilidade de preparar mão de obra
alfabetizada nas cidades, de penetrar no campo e de integrar os imigrantes e
seus descendentes nos Estados do Sul, além de constituir num instrumento para
melhorar a situação do Brasil nas estatísticas mundiais de analfabetismo .

Neste mesmo período também tem destaque a Liga Camponesa, que surgiu
também em 1947, por iniciativa do PCB (Partido Comunista Brasileiro), e na década de
50 com apoio da população campesina nas áreas rurais lutavam pelos direitos a acesso à
Educação de Jovens e Adultos. Em relação a atuação do PCB Munakata (1985, p. 34)
afirma que:

cria-se então um novo fato: 1922. Funda-se o Partido Comunista do Brasil
(PCB), superando as debilidades políticas e orgânicas da classe operária. A
superação é necessária, não só porque a unificação do movimento operário sob
a direção de um partido é um imperativo político. Mais do que isso é necessário
porque o desenvolvimento do capitalismo no Brasil assim o impõe; é
necessária também pelos impasses do próprio anarquismo que não soube, não
pode acompanhar tal desenvolvimento. O fato Partido é, pois, o lugar da
visibilidade da fatalidade histórica. E tal visibilidade é cada vez mais imediata:
lá está uma data (a fundação do PCB), o orador que fala em público em nome
do Partido, o seu jornal. Em suma, o partido começa a ocupar todos os espaços
da história.

No ano de 1958, Paulo Freire então delegado representando o Estado de
Pernambuco, no 2º Congresso Nacional de Educação de Adultos, apresenta um relatório
denunciando a situação da educação ofertada pela EJA nessa região, onde apontava
problemas como: baixa frequência de estudantes; escolas precárias; baixa remuneração
dos professores; material didático inadequado; adultos sendo educados e tratados como
crianças; pouca comunicação entre estudantes e professores; conteúdo e método
totalmente descontextualizado da cultura e das necessidades das pessoas da classe
popular.
Paulo Freire foi um dos assíduos defensores da educação voltada para os
estudantes jovens e adultos do campo na busca da construção de sua identidade, em suas
obras: A educação como prática da liberdade (1967) e Pedagogia do oprimido (1970) fica
evidente a tentava de conscientizar os trabalhadores de seu papel na sociedade. Freire
(1983, p. 44) afirmou que:
A pedagogia, como pedagogia humana e libertadora, terá dois elementos
distintos. O primeiro, em que os oprimidos vão revelando o mundo da opressão
e vão comprometendo-se na práxis; o segundo, em que, transformada a
realidade opressiva, esta pedagogia deixa de ser a do oprimido e passa a ser a
pedagogia dos homens em processo de permanente libertação.
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Freire foi o responsável pela coordenação e implementação de uma educação
libertária para Jovens e adultos, em Angicos no Rio Grande do Norte, em 1960. A
metodologia de Freire valorizava a troca de experiência e o conhecimento de vida do
educando e defendia uma educação libertadora. Em um período de 45 dias, utilizando a
ideia que o professor também aprende com o seu aluno, 300 estudantes trabalhadores
foram alfabetizados. De acordo com Aranha (1996, p. 209):
O método Paulo Freire pretende superar a dicotomia entre teoria e prática: no
processo, quando o homem descobre que sua prática supõe um saber, conclui
que conhecer é interferir na realidade, de certa forma. Percebendo – se como
sujeito da história, toma a palavra daqueles que até então detêm seu monopólio.
Alfabetizar é, em última instância, ensinar o uso da palavra. Ao longo das mais
diversas experiências de Paulo Freire pelo mundo, o resultado sempre foi
gratificante e muitas vezes comovente. O homem iletrado chega humilde e
culpado, mas aos poucos descobre com orgulho que também é um “fazedor de
cultura” e, mais ainda, que a condição de inferioridade não se deve a uma
incompetência sua, mas resulta de lhe ter sido roubada a humanidade.

Nas décadas de 80, 90 e 2000 foram os movimentos sociais que participaram
ativamente das lutas para implementações de políticas públicas voltadas para educação
do Campo e Educação de Jovens e Adultos.
Na década de 1980, a Fundação Educar surgiu era a responsável por supervisionar
os programas e recursos da Educação de Jovens e Adultos. Em 1988, aprovada nova
Constituição que estabelece no artigo 205 "a educação é direito de todos e dever do Estado
e da família.". Mesmo não citando a EJA diretamente, a modalidade é contemplada, pois
assegura o direito de todos a educação pública e gratuita. Paiva (2009, p. 133) reafirma a
importância da Lei, com a “perspectiva do direito como caminho para efetivação da
democracia educacional inaugura, não apenas para as crianças, mas principalmente para
jovens e adultos, uma nova história na educação brasileira.”.
Em 1990, o Movimento dos Sem Terra - MST lutou pela alfabetização de jovens
e adultos com objetivo de instrumentalizar os trabalhadores rurais, para que de alguma
forma usassem esse conhecimento como instrumento para a formação, libertação e
pensamento autônomo do cidadão.
Por outro lado, o Governo Federal, empenhou em uma campanha para
erradicação do analfabetismo entre jovens e adultos a nível nacional, já que o ano de 1990
foi adotado pela UNESCO como o Ano Internacional da Alfabetização e serviu como
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trampolim para criação do Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania (PNAC). De
acordo com Haddad (1994, p. 97).
O PNAC se propôs a promover e mobilizar ações de alfabetização, através de
comissões municipais, estaduais e nacional, envolvendo os diversos setores
interessados das esferas públicas e da sociedade civil em geral. Enquanto as
comissões se mobilizaram, o governo federal assinava convênios, repassando
fundos mediante critérios clientelistas e sem controle destas comissões, tanto
do volume de recursos, quanto do número de projetos e a quem se destinavam.

A LDB n. 9.394/1996 surge como Lei regulamentar que assegura o direito dos
sujeitos jovens e adultos trabalhadores o acesso à educação básica, de forma gratuita na
rede pública de ensino. A partir de então surgem diversos programas voltados para EJA
como: Programa de Alfabetização Solidária (PAS); Programa Brasil Alfabetizado (PBA);
Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera); Programa Nacional de
Inclusão de jovens: Educação, Qualificação e Ação Comunitária (Pro jovem); Programa
Nacional de Integração da Educação Profissional com Educação Básica na Modalidade
de Educação de Jovens e Adultos (Proeja).
Outro movimento importante na luta pela implantação dos direitos para os sujeitos
da EJA são os Fóruns da EJA criados no final da década de 1990, a partir da V
Conferência Internacional sobre a EJA, da UNESCO. Eles vêm atuando em todo o
território nacional, provocando debates e cobrando do poder público ações e políticas
contínuas voltadas para a modalidade, inclusive sendo os responsáveis pela criação do
Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos ENEJA. A respeito dos Fóruns Di
Pierro (2005, p. 1131) aponta:
Os fóruns tomaram para si os compromissos firmados pelo país na V
CONFINTEA e, nos anos que a ela se seguiram, utilizaram uma estratégia de
articulação em rede para organizar anualmente, em colaboração com instâncias
dos três níveis de governo, Encontros Nacionais de Educação de Jovens e
Adultos (ENEJAs), quando o movimento tenta influir nas políticas públicas
em âmbito nacional.

Podemos perceber que nas últimas décadas foram implantados diversos
programas voltados para EJA, que melhorou as condições de acesso e permanência dos
sujeitos jovens e adultos, mas que ainda está muito aquém de solucionar os problemas da
EJA. O Estado não conseguiu criar programas contínuos, já que tais programas são muito
parecidos e possuem a mesma roupagem, ou desenvolver ações que de fato promovesse
uma educação de qualidade para EJA, pelo contrário, nota-se certo desinteresse,
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intencional de apenas atender interesses mercadológicos. Rummert (2007, p. 46) afirma
que:
Com a preocupação de não promover mudanças estruturais na ordem
societária, são implementadas medidas que visam minimizar, de forma
superficial, as consequências das opções políticos econômicas das forças
dominantes, condicionadas por interesses corporativos do capital e pelo
alinhamento subordinado do país ao quadro hegemônico internacional. [...]
Cabe ressaltar que, ao contrário do difundido pelo discurso oficial, as
iniciativas referidas não constituem novidade anunciada. Ao contrário, à
semelhança de práticas em uso recorrente pelas esferas de poder, se
apresentam, por vezes sob nova roupagem, como ações de caráter de
emergência, que vem preencheras enormes lacunas deixadas pela ausência de
políticas de universalização de direitos.

Historicamente o Estado foi omisso no seu dever de ofertar educação de qualidade
para a Educação de Jovens e Adultos, no entanto, vários organismos da sociedade como
movimentos sociais, ONGs e Fóruns têm campo de atuação diversificado, já que a
modalidade da EJA está ligada a lutas de classes sociais menos favorecidas, que almejam
melhorias nas condições educacionais e por uma educação popular de qualidade.
As discussões sobre a EJA continuam sendo pauta nos meios acadêmicos e órgãos
responsáveis pela educação na tentativa de modificar essa triste realidade e solucionar os
problemas que afetam esta modalidade da educação brasileira.

2.3 A legislação e políticas públicas da EJA.
A partir da situação presente,
existencial, concreta, refletindo o
conjunto de aspirações do povo, que
poderemos organizar o conteúdo
programático da educação ou da ação
política.
(FREIRE, 1987, p. 86)
Quando falamos de políticas públicas e leis que tratam da Educação de Jovens e
adultos não podemos deixar de mencionar a Lei de Diretrizes e Bases, LDB, que e muito
clara, em seu Art. 37 § 1º da Educação Brasileira quando afirma que:

Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que
não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades de educação
apropriados, consideradas as características do alunado, seus interesses,
condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.
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Mesmo a Lei garantido os direitos dos sujeitos da EJA uma educação específica
que considere suas necessidades, temos visto que historicamente está modalidade
educativa esteve à margem de tais políticas públicas. Para termo uma ideia, no Brasil, a
primeira Lei que cita indiretamente a Educação para Jovens e Adultos foi publicada na
primeira Constituinte de 1822, após Dom Pedro I proclamar a Independência. O artigo
179 estabelecia que a “educação primária era gratuita para todos os cidadãos”. Soares
(2002, p. 8) afirma que: “No Brasil, o discurso em favor da Educação popular é antigo:
precedeu mesmo a proclamação da República”, porém sabemos que na prática a
população teve pouco acesso a tal benfeitoria. Segundo Cardoso (1998, p. 244)

A primeira constituição da nação independente, outorgada em 1824, dispôs
como garantia para todos os cidadãos brasileiros a instrução primária e
gratuita, mas o estabelecimento efetivo de escolas públicas foi realizado muito
lentamente. A decisão n. 49, de 1825, determinou que os presidentes das
províncias enviassem informações sobre as aulas e escolas existentes,
demonstrando o interesse do imperador, D. Pedro I, no melhoramento da
situação. Nesse mesmo ano, a decisão n.182 ordenou a instituição de escolas
públicas de primeiras letras pelo método lancasteriano, ou do ensino mútuo,
em todas as províncias. Este método orientava que um mestre deveria dirigir
os alunos, que ensinariam uns aos outros, tornando o aprendizado mais rápido
e mais barato, fato que era oportuno devido à escassez de professores no Brasil
nessa época.

Décadas depois, mais precisamente no ano de 1934 foi aprovada nova Constituinte
que além de citar a educação criava um Plano de Educação, com destaque para o artigo
150, que aponta o Estado como um dos responsáveis por ofertar e ministrar a educação a
população, é afirmava que:
A educação é direito de todos e deve ser ministrada, pela família e pelos
poderes públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e a
estrangeiros domiciliados no País, de modo que possibilite eficientes fatores
da vida moral e econômica da Nação.

Além de instituir a educação como um direito de todos, a carta constituinte de
1934 fazia menção a Educação de Jovens e Adultos no inciso A do artigo 150. Dizia que
o “ensino primário integral gratuito e de frequência obrigatória extensiva aos adultos”.
Porém é importante salientar que as leis aprovadas nesta Constituinte foram revogada em
1937 e junto com ela o Plano de Educação. De acordo com Piletti (1997, p. 190).
A gratuidade já figurou na Constituição de 1824. A Constituição de 1891 nada
disse a respeito, deixando ao Estado a responsabilidade, como encarregado do
ensino primário. Gratuidade e obrigatoriedade aprecem juntas pela primeira
vez na Constituição de 1934, que em seu artigo 150 institui o “ensino primário
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integral gratuito e a freqüência obrigatória, extensiva aos adultos”. A partir daí
o princípio da gratuidade e da obrigatoriedade jamais deixou de estar presente
em nossa Constituição.

Outros programas e ações de políticas públicas educacionais foram colocados em
prática na tentativa de eliminação do analfabetismo de jovens e adultos, a exemplo do
MOBRAL na década de 70, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB 5692/71,
visando erradicar o analfabetismo em dez anos. O Programa era focado na leitura e
escrita, mas não havia compromisso quanto à formação crítica e humana dos sujeitos, já
que em 1974 o MEC implantou do CES (Centros de Estudos Supletivos) foi criado com
objetivo de ampliar a oferta de vagas nas séries iniciais para os estudantes da EJA. O CES
também ofertava cursos de aperfeiçoamento e qualificação profissional para jovens e
adultos que estavam mais avançados nos estudos. A Fundação EDUCAR, como
programa, veio substituir o Mobral, porém com o mesmo objetivo de erradicar o
analfabetismo e exercia a supervisão e o acompanhamento junto às instituições e
secretarias que recebiam os recursos transferidos para execução de seus programas
voltados para a EJA. DI Pierro (2005, p. 1118) faz uma análise sobre a qualidade desses
programas educacionais para Jovens e Adultos.
Mais de três décadas depois, e mesmo após a promulgação em 1996 da nova
Lei de Diretrizes e Bases da Educação, n. 9.394, a cultura escolar brasileira
ainda encontra-se impregnada pela concepção compensatória de educação de
jovens e adultos que inspirou o ensino supletivo, visto como instrumento de
reposição de estudos não realizados na infância ou adolescência.

A verdade é que mesmo colocando como prioridade a erradicação do
analfabetismo, o Brasil inicia a década de 1990 com cerca de 18,7 milhões de analfabetos,
que corresponde a 25% da população com mais de 15 anos de acordo com os dados do
IBGE. Dessa forma, podemos constatar que os diversos programas governamentais e suas
políticas públicas foram marcados por rupturas e descontinuidades e não obtiveram êxito
no combate ao analfabetismo, contribuindo para um cenário caótico na Educação de
Jovens e Adultos.
Em 1990 foi realizado no Brasil a Conferencia da UNESCO, sendo mais uma vez
estabelecido metas para a eliminação do analfabetismo mundial, e o nosso país se
comprometeu com as metas de avançar em direitos. Portanto, foram criadas algumas leis
que contribuíram para a realização de políticas públicas direcionadas a EJA. De acordo
com Cury (2002, p. 247):
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A sua importância nasce do caráter contraditório que a acompanha: nela
sempre reside uma dimensão de luta. Luta por inscrições mais democráticas,
por efetivações mais realistas, contra descaracterizações mutiladoras, por
sonhos de justiça. Todo o avanço da educação escolar além do ensino primário
foi fruto de lutas conduzidas por uma concepção democrática da sociedade em
que se postula ou a igualdade de oportunidades ou mesmo a igualdade de
condições sociais.

Em 1996 com a aprovação da Lei de diretrizes de Bases da Educação (LDB) foi
assegurada legalmente o direito aos jovens e adultos de acesso e permanência ao ensino
público, através de uma redação um pouco mais ampla, que inclusive definia a forma de
financiamento.
Em 1997, O Encontro Nacional das Educadoras e Educadores da Reforma Agrária
(ENERA), serviu de base para a criação do Pronera (Programa Nacional de Educação na
Reforma Agrária). Este programa desenvolveu os primeiros projetos voltados para a
Educação de Jovens e Adultos em assentamentos rurais.
No ano de 2000 (CEB nº 11/2000) regulamentaram-se as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, que estabelece a modalidade de Ensino
da EJA como função reparadora, qualificadora e equalizadora e deveriam considerar:
[...] as situações, os perfis dos estudantes, as faixas etárias e se pautará pelos
princípios de equidade, diferença e proporcionalidade na apropriação e
contextualização das diretrizes curriculares nacionais e na proposição de um
modelo pedagógico próprio [...] a fim de propiciar um patamar igualitário de
formação e restabelecer a igualdade de direitos e de oportunidades face ao
direito à educação.
III. Quanto à proporcionalidade, a disposição e alocação adequadas dos
componentes curriculares face às necessidades próprias da Educação de Jovens
e Adultos com espaços e tempos nos quais as práticas pedagógicas assegurem
aos seus estudantes identidade formativa comum aos demais participantes da
escolarização básica. (art. 5º) [...].

Em 2001, o PNE (Plano Nacional de Educação de 2001) de acordo com a Lei nº
10.172 estabelece com uma de suas metas: universalizar a alfabetização aos jovens,
adultos e idosos. A meta para 2015 era diminuir o analfabetismo para 6,5% da população
brasileira; no entanto, tal meta não foi cumprida e no período beiravam 8%. Segundo
Gadotti (2001, p. 61):
A educação de jovens e adultos no Brasil, iniciando pela alfabetização, ao
longo do desenvolvimento histórico foi assumindo concepções diferentes tanto
no âmbito de sua importância como no de sua forma de organização e
efetivação, porém o que se constata ao adentrar o século XXI é que o Brasil
ainda possui milhões de analfabetos.
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Porém, mesmo sabendo que tais políticas públicas foram ineficientes para acabar
com o analfabetismo, para diminuir a evasão escolar e para garantir a permanência dos
adultos na EJA, devemos reconhecer que de certa forma contribuíram para a redução da
taxa de analfabetismo nas últimas décadas, que caiu de 39,6%, em 1960, para 7,2%, em
2016, de acordo com a pesquisa PNUD (2016) e IBGE (2016).
Tivemos também duas Conferências Nacionais por uma Educação Básica do
Campo (CNEC) em 1998 e 2004, que discutiram e elaboraram diversas ideias e ações
para a implantação de políticas voltadas para a Educação de Jovens e Adultos e
Educação do Campo, além de sugerir a participação de representantes da sociedade
civil nos Conselhos de Educação Nacional, Estadual e Municipal. Para Gohn (2011, p.
335) “São ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam
formas distintas de a população se organizar e expressar suas demandas.”.
Outro importante movimento que veio contribuir para realização de políticas
públicas voltadas para os sujeitos da EJA nas esferas regionais foram os Fóruns de
Educação de Jovens e Adultos (Fóruns EJA), que surgiram no Brasil no ano de 1996,
no Município do Rio de Janeiro, e logo depois se espalharam por todos os estados
brasileiros. Tais fóruns também são fruto de parcerias entre movimentos sociais como:
sindicatos, associações, grupos culturais, organizações não governamentais (ONG’s) chamadas de terceiro setor -, além de segmentos que envolvem setores públicos das
esferas municipais, estaduais e federais, bem como instituições como Universidades
públicas e instituições privadas de ensino, empresas, etc.
Entre as ações dos Fóruns de EJA estão articulações ente as instituições voltadas
para educação de jovens e adultos, a socializações de iniciativas exitosas e auxiliar na
elaboração de políticas públicas voltadas para EJA, a exemplo do ENEJA (Encontro
Nacional de Educação de Jovens Adultos), que ocorre anualmente.
De acordo ao site Fórum EJA Bahia, atualmente há quatro Fóruns de EJA ativos,
são eles: Extremo Sul, Recôncavo, Teixeira de Freitas, e do Território do Sisal. O
Fórum Regional EJA do Território do Sisal foi criado em 2007, após a realização do V
Encontro Estadual de EJA da Bahia. Ele é composto por diversos seguimentos como
estudantes da EJA, docentes que atuam na modalidade, coordenadores, gestores,
representantes de municípios do território, representantes da Universidade (UNEB –
Campus I, XI e XVI), igrejas e diversos representantes de movimentos sociais. Como
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objetivo contribuir para o debate construção e intervenção de políticas públicas e
prática sociais para EJA no Território de Identidade do Sisal.
No estado da Bahia dois programas de combate ao analfabetismo ganharam
destaque na última década. O Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos (AJA
Bahia) que foi criado em 2003, criado pelo Governo do Estado da Bahia e findou-se
em 2008. Durante o seu período de atuação estima-se que o AJA Bahia atendeu cerca
de 9 milhões de estudantes da EJA, contribuindo para a “redução quantitativa dos
índices do analfabetismo busca-se, ainda, pedagogicamente a garantia da qualidade do
processo educativo.” (LIMA, 2009, p. 27).
O Programa Todos Pela Alfabetização (Topa) foi criado em 2007 em
substituição ao AJA Bahia, com o objetivo de reduzir os índices de analfabetismo no
estado, atendendo a jovens, adultos e idosos com idade igual ou superior a 15 anos.
Para execução do projeto no território baiano o governo realizou parcerias com as
prefeituras municipais e secretaria de educação para garantir o acesso e permanência
destes estudantes na EJA. Além disso, o programa também presta um serviço de
capacitação formação continuadas para professores do programa. De acordo com
Nunes (2015, p. 5):
Em relação à EJA, vários momentos históricos no Brasil foram importantes,
tais como: 1947 - a Campanha de educação de adultos; em 1964 - a aprovação
do Plano Nacional de Alfabetização de Adultos; 1970 - a realização do
Programa Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL); 1990 - a
criação do Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania; 1999 - a criação
do ALFASOL- Alfabetização Solidária e, na Bahia, o Programa Alfabetização
de Jovens e Adultos (AJA Bahia) e o Programa Todos Pela Alfabetização
(TOPA). É importante salientar o caráter inclusivo desses planos/programas,
todos eles focados na garantia de direitos do cidadão a partir do ensinar e
aprender a ler e escrever.

Mesmo com todas essas ações e políticas públicas educacionais nacionais e
estaduais, seu alcance, ainda é tímido, não tem conseguido resolver os problemas,
principalmente no que diz respeito ao acesso e permanência dos sujeitos da EJA. Fica
claro que no século XXI não houve mudanças significativas no quadro da EJA e
escolarização dos sujeitos, muito embora o analfabetismo tenha decrescido e o acesso
ampliado.
O próximo capítulo abordará sobre o trabalho e os principais temas evidenciados
na entrevista, entrecruzando as trajetórias formativas e experiências de vida, com alguns
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autores. Nesta cessão será possível ver a voz dos sujeitos, já que foi oportunizado aos
mesmos falarem sobre suas experiências de vida, trabalho e formas de perceber o mundo.
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3 TRABALHO, TRAJETÓRIA DE VIDA E EXPERIÊNCIAS FORMATIVA
DOS SUJEITOS DA EJA
Era um cidadão comum como esses que se
vê na rua
Falava de negócios, ria, via show de mulher
nua
Vivia o dia e não o sol, a noite e não a lua
Acordava sempre cedo (era um passarinho
urbano)
Embarcava no metrô, o nosso
metropolitano...
Era um homem de bons modos:
"Com licença; - Foi engano"
Era feito aquela gente honesta, boa e
comovida
Que caminha para a morte pensando em
vencer na vida
Era feito aquela gente honesta, boa e
comovida
Que tem no fim da tarde a sensação
Da missão cumprida
Acreditava em Deus e em outras coisas
invisíveis
Dizia sempre sim aos seus senhores
infalíveis
Pois é; tendo dinheiro não há coisas
impossíveis
Mas o anjo do Senhor (de quem nos fala o
Livro Santo)
Desceu do céu pra uma cerveja, junto dele,
no seu canto
E a morte o carregou, feito um pacote, no
seu manto
Que a terra lhe seja leve.
(Belchior, 1979)

Neste capítulo apresento a voz dos sujeitos da pesquisa, suas trajetórias de vida de
trabalho, e a estreita relação do território e dos sujeitos com o trabalho com o sisal,
correlacionado com as experiências formativas escolares. Aqui serão apresentadas as
falas subdivididas em eixos temáticos, que foram organizados a partir da relevância
trazida pelos diálogos e sua relação com este estudo, temas que se sobrepuseram em todas
as falas, e que são: o estudo na infância; o trabalho; o retorno ao estudo; e os sonhos dos
sujeitos.
Considerar a experiência de vida, seus conhecimentos práticos, como a dos
sujeitos que vivem no campo e possuem uma ligação muito forte com meio rural e com
o trabalho realizado no meio rural, na labuta com a terra, na produção de alimento, nos
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cuidar e na criação com animais, proporciona uma grande relação de sentimento para com
eles, no sentido de valorização, isso porque mesmo morando atualmente na cidade, e
tratar-se de município pequeno, com caraterísticas rurais, as trajetórias de vida dos
sujeitos da pesquisa perpassaram/perpassam em alguma medida pelo campo.
Neste sentido, temos nas atividades voltadas para o campo uma ligação e
identificação do trabalhador com o trabalho realizado; sob esse prisma, o trabalho é tido
como construto de pertença. Vemos nestes sujeitos um sentimento de pertencimento do
trabalhador com lugar em que habita e com o trabalho que realiza.

3.1 O nosso lugar de identidade: O Território do Sisal

O Território de Identidade do Sisal - TIS está localizado na região semiárida do
Estado da Bahia, compreende 20 municípios: Barrocas, Biritinga, Conceição do Coité,
Ichu, Lamarão, Retirolândia, Santaluz, São Domingos, Tucano, Araci, Candeal,
Cansanção, Itiúba, Monte Santo, Nordestina, Queimadas, Quijingue, Serrinha,
Teofilândia e Valente. O acesso ao território partindo de Salvador ocorre pelas BR 324 e
116. A região é cortada pelas BA 416 e 405.
Figura 4: Mapa do Territótio de Identidade do Sisal

Fonte: MDA, 2010.

A região do Território de Identidade do Sisal abrange uma área de 21.256,50 Km²
com população estimada em 588.956 habitantes que corresponde a 3,6% da área total do
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estado da Bahia (IBGE, 2010). Seu IDH é de 0,60 (ibid), e tem como bioma principal a
caatinga, e sua principal atividade econômica é o plantio do sisal e a sua cadeia de
produção, seguida pela agropecuária, indústria e mineração.
A ocupação do Território do Sisal teve início em meados do século XVI, para a
prática da pecuária extensiva, que adentrou até a região do São Francisco no século XVIII.
Nos séculos XIX e XX, o território foi sendo ocupado, muito em função da criação das
estradas por onde as boiadas eram conduzidas, a rota do gado. Desta forma as principais
atividades econômicas daquele período estavam ligadas à pecuária e à agricultura
subsistência, e a partir de 1940 a lavoura do sisal tornou-se a mais importante atividade
econômica da região.
O sisal ou “agave sisalana” que dá nome ao território é uma planta xerófila de
origem Mexicana, mais precisamente da península de Yucatán, e que chegou ao Brasil no
início do século XX. O responsável pela implantação das primeiras mudas no recôncavo
baiano foi Horácio Urpia Junior, por volta de 1903 e inicialmente foi utilizado como cerca
viva. Segundo Galvão (2001, p. 15).
Consta nos anais da história do Sisal na Bahia que o comendador Horacio
Urpia Junior, residente na velha capital baiana, Salvador, mandou buscar na
Florida, estados Unidos – isso por volta de 1900 – mudas de sementes do
Agave rígido sisalana e plantou em sua fazenda no município de Maragogipe.

A partir de 1910, a planta começou ser plantada no nordeste da Bahia e
consequentemente nos municípios e vilas do semiárido baiano. A Vila de Santa Luzia,
atualmente município de Santaluz, na Fazenda Bebedouro, foi um dos primeiros locais
de plantio do sisal. Segundo Galvão (2001), o professor José de Barros plantou algumas
mudas daquele estranho gravatá no quintal de sua residência para melhor embelezar o
ambiente.
Na década de 1930 foi implantada a cultura do sisal, que conseguiu conviver com
o clima seco e poucas chuvas. Desse modo, teve início a transformação econômica e
social do território, permitindo o convívio do sertanejo nesta região do semiárido. Sobre
a importância do sisal para o semiárido. Santos (2010, p. 51), diz:
[...] A partir da década de 1930 o plantio do sisal começa a imprimir uma nova
marca no espaço rural, e esse espaço se diferencia, do ponto de vista
econômico, pela monocultura do agave. É a cadeia produtiva do sisal que forja
o processo contraditório e desigual de modernização e permanência de antigas
estruturas, construindo também a identidade e a ideia de pertencimento à
Região Sisaleira da Bahia [...].
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No distrito de Valente, a agave sisalana adaptou-se facilmente ao clima e solo,
vários agricultores passaram a cultivar o produto com a finalidade de criar cercas vivas,
e com isso a produção aumentou, ganhando destaque na região em 1936. Valente foi
escolhida para ser fruto de um “Campo de Experiência do Sisal” e foi instalada em seu
território uma Usina Beneficiadora de Fibra. A experiência foi exitosa e lucrativa gerando
emprego e renda, o plantio foi ampliado para os municípios circunvizinhos e Valente
passou a ser conhecida como a “Capital do Sisal”. Como afirma Galvão (2001, p. 17):
José de Araujo, indo a Salvador, conversou com o senhor Décio Monte Alegre,
sergipano, natural da cidade de Buquim, radicado na Bahia, conceituado
industrial interessado no sisal, e o mesmo, com a notícia que em Valente havia
abundante quantidade de sisal, se propôs a instalar uma usina de Beneficiadora
da fibra naquele Distrito.

Em 1942, houve um grande investimento por parte do governo da Bahia para o
plantio de 12 milhões de mudas da planta em várias cidades do interior do estado com
destaque para os municípios do semiárido baiano. A cultura do sisal tornou-se a principal
atividade econômica da região, muito em função de sua rápida adaptação ao clima quente,
chuvas esporádicas e ao solo.
A implantação do sisal no semiárido baiano trouxe muita riqueza para a região.
Os municípios que adotaram o cultivo da planta, chamada de “o ouro verde do sertão” se
desenvolveram bastante e muitos povoados e distritos consequentemente conseguiram a
sua emancipação política, como é o caso do município de Valente, que foi desmembrado
de Conceição do Coité e teve sua emancipação político-administrativa em 12 de agosto
de 1958. A partir da década de 1960 surgiram outros municípios como: Retirolândia, Ichu,
Quijingue e Teofilândia.
Entre 1960 e 1970 a cultura do sisal passou a ser a principal atividade econômica
da região, trabalho que se iniciava no campo com o plantio, colheita e produção. Depois
eram beneficiados nas batedeiras, enviados para Salvador nos caminhões para serem
exportados para o exterior. É neste período que temos o apogeu da produção sisaleira no
Sertão baiano. Para Silva (2012 p. 217-218):
[...] - do início do século XX até o ano de 1940, quando foi instalada a primeira
usina de beneficiamento de sisal na cidade de Valente. Período que marca o
início do plantio de sisal com objetivo explicitamente comercial; - nas décadas
de 1940 e 1950, período que marca a consolidação das lavouras e o amplo
incentivo ao plantio de sisal pelo então governador da Bahia Landulfo Alves;
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- nas décadas de 1960 e 1970, período que marca o apogeu da lavoura sisaleira
quando o sisal passou a ser conhecido como ouro verde do sertão; [...]

Nesse período a produção de sisal bateu recorde de produção chegando a 280
toneladas, tal produção nunca foi superada pelo munícipio. Havia muitas ofertas de
trabalho nas cidades produtoras das fibras e muitos comerciantes, donos e “proprietários”
de batedeiras acumularam muitas riquezas. Em suas narrativas, muitos dos estudantes
mencionaram que seus pais sobreviviam do sisal realizando funções diversas:
Severino Músico, 28 anos: Todos os dois trabalham na zona rural, hoje na
verdade no momento não estão trabalhando, pois já estão com a idade mais
avançada, mas me criaram com o lucro e a renda do Sisal. Meu pai era digamos
o cevador né, que a gente chama, o desfibrador de sisal e minha mãe era a
estendera da fibra.
Severina Maria Artesã, 41 anos: Trabalhava em motor, ele tinha motor, era
dono de motor de sisal.
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: Não tive esse tipo de trabalho, mas
meu avô Nemésio muitas pessoas o conhecem teve a batedeira dele, né? E se
não me engano foi a primeira de Valente...
Severina Auxiliar, 37 anos: Sim, meu pai e minha mãe já. Ele trabalhou muito
tempo, ele era como é que se fala, colocava palha. Minha mãe residava, tirava
os bagaços das palhas do motor, e acumular no canto e a gente ficava brincando
lá no meio da roça até eles concluírem isso, a gente tinha quatro ou cinco anos.
Severina Trabalhadora Doméstica, 27 anos: Mainha já no motor, agora
papai eu não sei agora mainhã, já trabalhou, acho que cortando a palha ou foi
sei lá, acho que foi mais ou menos isso por muitos anos por que era desde
criança e ela já não teve oportunidade de estudar, aí ela tinha que estudar que
ir ajudar a irmã, porque logo os pais dela morreu, logo cedo então ela ficou
morando com a mãe ou com a irmã, aí acabou que ela tinha que ajudar, como
ela morava longe da cidade, ela morava na roça, ela tinha que ir, ela tinha que
... Era como é que diz? O pão de cada dia dela para entrar na casa, que era
ajudar na roça por muitos anos. Só depois acho, que na adolescência, que ela
foi morar na cidade e acabou trabalhando como doméstica. Agora eu acho que
papai trabalhou na CISNEL8.

O trabalho na lavoura do sisal sempre empregou muitas pessoas e foi responsável
pelo sustento de muitas famílias. Em alguns períodos, nestas pequenas cidades do interior
da Bahia, quase não se achava outra coisa a fazer a não ser o trabalho na produção e
beneficiamento da fibra. Desta forma, os pais dos entrevistados trabalharam direta ou
indiretamente com sisal e provavelmente aprenderam o oficio com os seus pais e avós,
que por sua vez também devem ter trabalhado a mesma profissão, em ciclo que persiste

8

CISNEL - Comercio Indústria de Sisal Nordeste Ltda, é uma indústria de beneficiamento de sisal
localizada na periferia do município de Valente.
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até os dias de hoje como relata em frase simples Severino Cevador, 38 anos: “Todas
(pessoas da família) foi gerada no sisal.”.
Tal situação nos leva a pensar que os sujeitos investigados desta pesquisa podem
ser considerados ou denominados de filhos do sisal.
A partir de 1980, a lavoura sisaleira passou por grave crise financeira, marcada
pela concorrência internacional e com as fibras sintéticas, problemas de produção e
doenças que prejudicavam a planta contribuíram para que o preço do produto no mercado
internacional ficasse bastante defasado. Sobre o período, Silva (2012, p. 217-218) aponta
que:
[...] A década de 1980, período de forte crise quando se verificou queima de
sisal e ampla redução da produção; - a partir da década de 1990 até o presente,
período que marca uma reestruturação do processo de beneficiamento e
industrialização da fibra, com destaque para a ação de pequenos proprietários
de terra [...].

Na década de 1990 a crise foi contornada. Após investimentos e esforços do estado
e dos produtores rurais foram desenvolvidas várias pesquisas que contribuíram para a
melhoria da qualidade da produção e da fibra, aperfeiçoamento das técnicas de produção
e beneficiamento de produtos a partir do sisal. Os sujeitos da EJA contam suas
experiências com o sisal, e mesmo os que não trabalharam diretamente, por pertencer a
famílias que possuíam mais condições, os proprietários de batedeiras, ou no caso do
estudante que possui baixa visão, relataram as suas memórias sobre o trabalho com a
fibra.

Severino Jogador de Futebol, 39 anos:...às vezes meu pai me levava lá
(batedeira), que meu pai trabalhava lá também na época, então me levava e eu
ficava lá brincando, naquele sisal todo, mas trabalho, trabalho realmente não
cheguei a trabalhar no sisal não.
Severino Músico, 28 anos: Bom...um pouco, por partes, porque eu sempre ali
tal, mas minha mãe não deixava ter muito contato (com o sisal/ motor).

O trabalho na cadeia produtiva do sisal, não está restrito a extração da das folhas da plana
e produção de fibras, pelo contrário ele é bastante diversificado como podemos observar nos
relatos dos estudantes que trabalharam diretamente na lavoura do sisal, no seu

beneficiamento em batedeiras ou indústrias. Relataram as seguintes experiências:
Severino Gari, 30 anos: Estende a fibra e residava.
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Severino Trabalhador do Sisal, 26 anos: Coloca palha.
Severino Agricultor, 46 anos: A primeira função que eu tive era a era só
carregar fibra no jumento. Era a minha função pro meu pai, que eu tinha que
fazer de todo jeito era aquela função, para ajudar eles. Enquanto eu tava
fazendo essa função ele tá fazendo as outras.
Severino Cevador, 38 anos: Eu botava palha, que é chamado botador.
Severina Auxiliar, 37 anos: Sim, trabalhei, trabalha na batedeira catando
bucha. Ah! Eu trabalhei de oito até mais ou menos uns doze anos, eu ficava na
parte dos fundos da empresa, lá no fundo das máquinas, que era tempo para
selecionar as fibras boas das ruins e batia ela na máquina para que ela ficasse
mais lisinha e a gente ia lá para o fundo porque sempre escapulia alguma e a
gente pegava e ia selecionar a fibra boa da bucha. Era sim, tinha muito pó e
muita gente trabalhando nisso também.
Severina Dona de Casa, 45 anos: A gente começava, na verdade, a gente saia
de casa umas seis horas e pouca, para ir pegar o jegue na roça, para ir arrumar
o jegue para colocar a palha em cima.

Nas narrativas dos entrevistados percebemos que boa parte deles trabalharam
diretamente na cadeia produtiva do sisal, seja na produção da fibra no campo, seja no
beneficiamento da fibra, que demostra como está atividade era e ainda é fundamental para
a economia do município de Valente. Observamos também de forma detalhada o processo
produtivo do sisal e as funções exercidas pelos sujeitos da pesquisa. Dona Maria Dona de
Casa conta mais detalhes da dura vida de trabalhadora nas lavouras do sisal.
Severina Dona de Casa, 45 anos: É a gente quando criança o pai trabalhava
no motor de sisal ou às vezes em algo diferente, destoca, que até hoje nem
existe mais era uma maneira de falar assim destoca, tarefa quando ele fazia
aquela tarefa eu não sei explicar o que era tarefa, media e fazia aquele valor
pra pagar as coisas de necessidade da casa e minha mãe ela trabalhava junto
com nós filhas e filho e juntava o dinheiro ia juntando tirava uma parte pra
alimentação pra dentro de casa, pra remédio às vezes até pra construção da casa
mesmo que a gente morava numa casa de taipa no tempo, casa batida de barro
e tinha que morar minha casa de cimento e ai a gente construiu essa casa é nos
filhos e minha mãe e quando chegava assim o tempo da gente moça, nós
mulheres se casar minha mãe juntava e ia comprando as coisas os enxoval de
cozinha de todas as nossas necessidades que a nós precisava como mulher pra
levar para uma casa que ia morar com o esposo então ela comprava tudo que
era preciso pra as mulheres e pros homens ela juntava futuramente quando se
tornou a fase de adolescente pra adulto pra cada um deles que trabalhou
enquanto criança ela deu um transporte no tempo era uma bicicleta que era
maior alegria das crianças no tempo por que não tinha como ter essas coisas,
era muito difícil pra conseguir e assim por meio de fazer o interesse pra
trabalhar ela oferecia o enxoval pra mulher e o transporte pra o filho na fase
adulta.

Severina Dona de Casa, 45 anos pertence a uma família de pessoas que tiravam
seu sustento com atividades agrícolas voltadas diretamente para a lavoura do sisal. Eles
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trabalhavam durante toda a semana na lavoura e no final de semana recebiam o dinheiro
e entregavam aos pais para auxiliar nas despesas de casa. Sobre esse este dinheiro ela nós
traz um relato interessante a respeito de sua mãe, segundo ela, sua mãe pegava esse
dinheiro para usar nas despesas, mas procurava economizar e guardar uma pequena parte,
fazer uma espécie de poupança, e quando o homem casava ela pegava as economias e
comprava um veículo ou um bem e dava para eles, e no caso de Severina Dona de Casa,
poupou e comprou o enxoval9 de casamento para ela.
Com o desenvolvimento do comércio da fibra, tivemos a retomada da produção
do sisal que proporcionou muitas mudanças no Território do Sisal, além do plantio,
produção e beneficiamento da fibra, houve também investimentos e novas tecnologias,
surgindo novos produtos, aumentando os postos de trabalho principalmente na lavoura
do sisal, confirmando a sua importância para Valente e região. Sobre a importância do
sisal em nosso Território os estudantes responderam:
Severino Trabalhador do Sisal, 26 anos: Rapaz a importância aqui é muita,
sem o sisal aqui é difícil sisal, aqui nós não é nada.
Severino Cevador, 38 anos: Rapaz, o negócio aqui ajudava a gente para a
gente sobreviver, a gente se mantinha disso do trabalho. E o que tinha para
sobreviver era mais o sisal, como até hoje, né! É mais o sisal. E assim, eu ia
cedo, saia de casa cedo chegava, cedo para poder pegar palha para cortar, para
depois botar, era o que eu fazia e tinha vezes também que eu ia residar, quando
precisava assim que o resideiro não ia eu revidava também, eu trabalhei com
mais ou menos uns dez.
Severino Agricultor, 46 anos: A importância do sisal é bem evoluída. O sisal
hoje está dando uma renda boa, no dizer está evoluindo um pouco. Agora até
que não que tá sem chuva, cai mais um pouco, mas dá para se manter.
Severino Gari, 30 anos: Eu acho que, em minha opinião, o sisal na região da
gente, é tudo. Por que tem a fábrica, tem APAEB, tem a fábrica de Retiro, a
maioria das pessoas trabalham lá, assim é uma coisa que tá empregando muitas
pessoas é por isso que a importância do sisal para nós é essa, porque gera
emprego, gera bastante emprego.
Severina Trabalhadora Doméstica, 27 anos: Tem me ajudado e tem ajudar
muitas pessoas, tá sendo na verdade um jeito de muitos pais de família ter
tirado o pão de cada dia com essa falta de desemprego que tá, muitas famílias,
no meu caso mesmo, que tá trabalhando com isso aprendendo coisa de
artesanato e lhe dar com o sisal. Então tá ajudando muito os pais de família e
muitas mães de família que não tá conseguindo emprego.
Severina Mãe de Família Desempregada, 26 anos: É de muita importância
porque é de onde muitos tiram sustento.

9

É um conjunto de roupas ou produtos que uma mulher recebe ou adquire quando se casa.
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Os estudantes destacam afirmam que o sisal é fundamental para a nossa região, já
que e além de gerar os empregos no campo, ele tem contribuído para o desenvolvimento
do território e a abertura de várias empresas que trabalham no beneficiamento e na
produção de novas mercadorias a partir do produto.
Pensar sobre educação no Território do Sisal, especificamente a escolarização dos
sujeitos adultos não se pode deixar de pensar sobre a cadeia produtiva do sisal, pois
muitos desses sujeitos são trabalhadores do sisal. Assim, para entendermos um pouco
sobre a realidade destes estudantes da EJA vamos conhecer como funciona o cultivo e a
cadeia produtiva do sisal, que exige trabalho duro e fino trato para que a planta cresce e
possa produzir boas fibras.
A cadeia produtiva do sisal é de fundamental importância para o semiárido baiano,
a planta adaptou-se bem ao território, e foi capaz de tornar produtiva uma região que tem
um clima muito árido, temperaturas elevadas e escassez de água. Tornou-se muito
importante na agriculta local e tem contribuído para a sobrevivência das pessoas que
vivem nessa região.
Ao iniciar o cultivo, é ideal que o plantio das mudas das plantas seja realizado em
fileira simples ou duplas, preferencialmente em terrenos planos, com espaçamento de 1
metro entre as plantas, e de 2,5 metros entre as fileiras, que somam um total de cerca de
mil pés de sisal por hectare. Recomenda-se que o plantio seja realizado em um período
mais seco, preferencialmente antes do mês de novembro, pois neste mês historicamente
se inicia a época de chuvas no semiárido, e que se estende até abril.
A planta leva em torno de 36 meses para chegar ao tamanho ideal do corte da
palha e produção da fibra do sisal. Um pé de sisal adulto, saudável, quando realizado
primeiro corte de suas folhas, chamada pelos produtores de palhas, pode gerar entre 45 a
60 palhas. Para a produção de uma fibra de boa qualidade a palha precisa ter entre 1,40 a
1,50 metros de comprimento, assim ela pode produzir uma fibra com tamanho entre 1,10
a 1,20 metros.
No final do ciclo de vida da planta ela produz a flecha (haste) que a população
utilizada para cercar terrenos e propriedades rurais, escoras para coberturas (lajes) na
construção civil, em artesanato, e até na produção de instrumentos musicais. Temos
experiencias de produtores rurais na utilização de seu miolo (parte interna da flecha) para
fazem ração animal.
Na produção da fibra os produtores normalmente utilizam também a força do
trabalho animal, tendo o jegue como uma figura de extrema importância no dia-a-dia
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destes trabalhadores e tornou-se fundamental para realização das atividades nos campos
de sisal, por poder circular em caminhos estreito e de difícil acesso, estima-se que um
jegue possa carregar uma carga entre 140 até 180 quilos de palhas de sisal por viagem.
Nos campos de sisal, após a palha ser cortada, o jegue é carregado e leva a matéria
prima até o desfibrilador, motor de sisal. O serviço de desfibramento, conhecido nos
campos de sisal como sevagem da palha, acontece com a introdução da palha no motor
para separação da fibra do restante da planta. O Cevador, responsável por operador a
máquina, pega em uma das extremidades da palha e introduz parte dela, em torno de 60%,
no motor de sisal, puxa a palha realizando um movimento que gira e reintroduz o restante
da palha no motor de sisal, o resíduo, bagaço, da planta cai embaixo do motor de sisal,
que é retirado pelo resideiro. Esse processo é muito perigoso, sendo causa de mutilação
em vários trabalhadores. O aproveitamento da palha em relação a produção da fibra do
sisal gira em torno de apenas 4% do total da planta.
O restante da folha que foi triturada, a mucilagem chamada de pelos produtores
como resíduo do sisal, tem sido utilizada como espécie de complemento alimentar para
ração animal, principalmente para caprinos em períodos de seca, também é usado como
adubo nos campos de sisal.
No processo produtivo junto a mucilagem sobram fibras que não podem ser
aproveitadas devido a seu tamanho que são chamadas de bucha do sisal é são utilizadas
entre outras coisas pelos produtores da região como adubo orgânico.
Após sevar a planta a fibra de sisal é colocada em uma balança improvisada para
a pesagem do material. Nesta balança é utiliza uma pedra de cerca de 20 quilos como
parâmetro para medida. A fibra depois de sevada fica muito úmida, os trabalhadores
chamam de sisal molhado, assim necessita ser levada para varais é ficam expostas ao sol,
ela é colocada para secar e fica estendida secando, e se neste período os dias forem
ensolarados levam de 4 a 5 dias para concluir o processo de secagem da fibra. Estima-se
que entre a produção é o processo de secagem a fibra perca em torno de 50% da massa
em comparação com o momento em que ela foi sevada.
A cadeia produtiva do sisal também tem suas mazelas, nos campos de sisal o
trabalho é muito e o ganho é pouco. Os trabalhadores iniciam o trabalho muito cedo por
volta das quatro ou cinco da manhã, porém em período de seca que a qualidade da palha
é muito ruim eles precisam iniciar o trabalho por volta de uma da manhã.
Muitos dos trabalhadores iniciam a jornada em jejum, levam o cuscuz pronto e
chegando no motor de sisal, vão conciliando o trabalho com o preparo dos alimentos,
83

improvisam um fogão de lenha com blocos ou pedras e fazem o café, fritam ovos, carne,
esquentam feijão, muitas vezes reutilizam vasilhames de alumínio no preparo das
refeições. O alimento é preparado ali mesmo, próximo a área de produção, em baixo de
um pé de umburana ou de umbuzeiro.

Figura 5: Cadeia Produtiva do Sisal - Motor

Fonte: Pesquisador.

Os trabalhadores do sisal não têm trabalho regularizados, eles são contratados pelo
dono do motor é recebem por semana de acordo com a produção. No município de
Valente os valores atualmente variam de 70 até 200 reais dependendo da função que
ocupa por uma produção de mil quilos de fibra de sisal.
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Em média participam do processo produtivo do sisal no campo de 6 a 8 pessoas,
a depender da produção no campo de sisal distribuídas nas seguintes funções: o cortador
faz o corte na planta da palha do sisal; o botador pega a palha e coloca em cima do jegue
e leva até o local onde fica o desfibrador de sisal (motor e sisal); o resideiro coloca a
palha numa mesa ao lado do cevador, enche a banca, para colocar no motor, tira o resíduo
do coxo e faz os moio10 de fibra, o cevador (operador da máquina) pega a palha colocar
no motor para extrair a fibra, a estendedeira, normalmente essa função é realizada por
uma mulher, que pega a fibra que acabou de ser produzida pelo desfibrilador e estende
para secar nos campos de sisal.
Abaixo podemos observar a média de valores pagos de acordo com as funções
exercidas na cadeia produtiva do sisal no período de 27/04/2020 a 01/05/2020 no
município de Valente.
Tabela 9: Funções na Cadeia Produtiva do Sisal.
Função

Valores

cortador

120,00

botador

120,00

resideiro

150,00

Cevador

200,00

estendedeira

70,00

Fonte: Pesquisador

O pagamento dos funcionários é realizado pelo proprietário do motor, ele faz a
venda da fibra do sisal as batedeiras locais. O proprietário da batedeira paga ao dono do
motor a partir do tipo de sisal que ele produz, o tipo 1, 2 ,3 ou refugo, assim que ele recebe
o sisal, faz a pesagem e realiza o pagamento. Na batedeira após bater o sisal há a
reclassificação, e o produto poderá ser classificado de forma diferente, e na semana
seguinte quando o dono do motor realiza nova entrega, eles reavaliam o sisal da semana
anterior, caso a classificação não tenha sido a esperada são feitos descontos ou acréscimos
no valor pago na remessa.
O valor pago pela fibra do sisal é divido entre o proprietário do campo de sisal, ou
seja, ele é fornecedor da matéria prima, do sisal com o dono do motor, assim entre eles é

10

Quantidade de fibra de sisal recém processada que é pesada e levada para secar ao sol.
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estabelecido uma relação que aparenta um arrendamento. A divisão é feita na proporção
de 55% do valor para o dono do motor, que fica também responsável por todos os custos
da produção como pagamento dos salários, o diesel para a alimentação do motor,
lubrificantes, peças, etc. Já o dono do campo de sisal recebe 45% do total dos ganhos de
forma livre, inclusive sem pagamento de qualquer imposto. A forma de pagamento
depende das relações entre: dono do motor, dono do campo de sisal e dono da batedeira,
que pode fazer o pagamento ao dono do motor que repassa para o dono do campo de sisal
ou realizar de forma separada. Caso ocorra algum imprevisto no pagamento a prioridade
é o pagamento ao dono do motor. Lembrando que estas relações ocorrem principalmente
no município de Valente, mas pode haver outras relações a depender da cidade ou do
dono do motor. A média de produção semanal em um motor de sisal varia entre mil e dois
mil quilos.
Na tabela abaixo podemos observar o valor pago pelo quilo da fibra do sisal seco
no município de Valente.

Tabela 10: Valor da fibra do sisal no município de Valente.
Tipo de sisal

Período

valores

Sisal em bruto tipo 1

27/04/2020 a 01/05/2020

3,90

27/04/2020 a 01/05/2020

3,70

27/04/2020 a 01/05/2020

3,40

(kg)
Sisal em bruto tipo 2
(kg)
Sisal extra (kg)

Fonte: Seagri 2020.

O trabalho na cadeia produtiva do sisal é considerado insalubre e de alta
periculosidade. Os trabalhadores ficam expostos ao sol forte, calor, chuva, frio, escuridão
e baixa luminosidade, pois chegam ainda de madrugada no motor para trabalhadores, não
utilizam equipamentos de segurança ou proteção individual tendo que improvisar com o
chapéu de abas largas feita de palha de coqueiro, da pindoba, utiliza-se calça comprida,
preferencialmente jeans, algum calçado sapato velho, tênis, camisa por baixo e uma
camisa de manga comprida por cima, luvas quando conseguem, feitas de algodão lã, do
tipo utilizado na construção civil.
Exercer uma função nos campos de sisal deve exigir muita atenção dos
trabalhadores, pois os mesmos utilizam facas afiadas, às vezes, fazem uso do facão. Nas
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pontas das palhas do sisal existem espinhos pontiagudos que causam perfurações de
mãos, braços e em casos mais, graves perfuração do olho, com perda de visão, o convívio
com animais peçonhentos como cobras, e a temível cascavel, que tem o veneno muito
perigoso.
A máquina de desfibramento do sisal é conhecida em nossa região como
paraibana. A paraibana é considerada muito perigosa, pois a mesma já foi responsável
pela mutilação de muitos trabalhadores, pois seus operadores ao introduzir a folha correm
o risco terem dedos, mãos e até ente braço dilacerados pelo motor. Outra máquina
desfibradora que foi produzida na região é a chamada a máquina Faustino porém essa
máquina caiu em desuso no município de Valente em função do alto custo e também da
baixa produção em relação a paraibana, ou seja, os trabalhadores em busca de maior
remuneração continuam a correr o risco de mutilações e acidente operando a mesma.
Mesmo diante de todas essas dificuldades o trabalho na cadeia produtiva do sisal
ainda continua sendo a principal alternativa contra o desemprego, especialmente no
campo, assim no município de Valente o dinheiro produzido pelo sisal influencia direita
e indiretamente toda a economia do local, já que a fibra do sisal retirada no campo, pode
ser vendida para batedeiras e posteriormente são transformados em outros produtos e gera
emprego e renda para todos os município do Território do Sisal.
Ao chegar na batedeira o sisal é pesado, depois é feita a conferência da umidade,
com um aparelho, o sisal deve apresentar até 18% de umidade para estar dentro dos
padrões necessários. Acima dos 18% torna-se necessário estende-lo novamente para
secagem, pois a umidade pode contribuir para a fibra mofar ou até apodrecer durante o
processo de beneficiamento do sisal.
A primeira etapa do processo de transformação na batedeira é chamada pelos
trabalhadores de beneficiamento. Nesse processo o sisal é batido, colocado em uma
máquina que possui uma espécie de rolo, que vai esticando a fibra até ficar com aspecto
sedoso. Depois de batido um funcionário, o cambiteiro, pega o sisal coloca em uma mesa
e o arruma, pega uma fibra e amarra ao meio, fazendo uma pequena trocha que eles
chamam de boneca e levam para outra mesa onde o sisal será selecionado, reclassificado.
Comumente os trabalhos na mesa são realizados por mulheres que são
responsáveis por fazer a limpeza manual do sisal, são as classificadoras. Após fazer a
limpeza do sisal as mulheres vão fazendo a qualificação de sisal a classificação desse sisal
o que pode ser: tipo 1, tipo 2, tipo 3 e refugo. Após a classificação elas arrumam o sisal
em fardos pequenos denominados de bonecas, juntam de duas a três bonecas, equivalente
87

a 2,5 a 3 quilos cada uma, coloca ao lado da prensa para que sejam prensadas formando
os fardos que pesam de 200 a 300 quilos. Feito isso os prenseiros amarram os fardos e
depois colocam numa enorme balança para que o fardo seja pesado e conferido antes de
enviar para indústrias ou exportação.
Figura 6: Cadeia Produtiva do Sisal na Batedeira

Fonte: Pesquisador.

A arte que também é característica da região também utiliza o sisal tanto na
produção de instrumentos, quanto nas temáticas da cultura local, assim como poderemos
ver na música: O sisal tem valor (CHAPADA, 2015), que conta todo o processo produtivo
do sisal:
O cortador cortou, o botador botou,
O resíduo bota palha na banca do sevador.
O cortador cortou, o botador botou,
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O resíduo bota palha na banca do sevador.
O sevador vai sevar a palha, o resíduo vai tirar o bagaço
Juntando a fibra fazendo bonequinha
dá um nó de laçada para jogar na balancinha.
Tira pesada e bota no jumento.
Levando para o estaleiro para estiradinha.
Terceiro dia ela fica sequinha
e vai logo infartando para ir para Batedeirinha.
A batedeira bate o sisal.
Os caminhões levam para capital.
Chega ao ponto da embarcação o navio já tá esperando o progresso do sertão.

O município de Valente tem destaque pelo plantio do agave sisalana, pelo
beneficiamento da fibra nas batedeiras e sua venda para o mercado interno e externo do
país, além de sua transformação na indústria, com destaque para a APAEB Valente, na
produção de fios, tapetes, carpetes, capachos e pelo artesanato, na confecção de bolsas,
malas, porta objetos, luminárias, jogos americanos. Ademais, podem ser encontrados
pequenos estabelecimentos “cordoarias” onde são realizadas a produção de cordas de
diversos tipos, tamanhos e espessuras. Severina Dona de Casa, 45 anos: argumenta
sobre as transformações no trabalho, escola e na vida das pessoas no município de Valente
em relação a sua infância.
Severina Dona de Casa, 45 anos: Em relação aos trabalhos hoje é muito
diferente de antigamente dos trabalhos do sisal, a gente começava botando
palha, ajudava em tudo o que fosse preciso, em tudo que fosse preciso na parte
do motor de sisal, vê lá naquele tempo ele não tinha valor e hoje ele se tornou
o equipamento de trabalho muito conhecido. Por que hoje ele é usado para
fazer artesanato, para fazer cordas, para um monte de coisa, para fios naturais,
para tapete, roupas, tapetes e várias outras coisas, vários artesanatos hoje em
dia as crianças não precisam mais ir pro motor. E hoje as crianças não precisam
mais ir para o motor de sisal porque as oportunidades estão aí na mão deles,
tem cursos para tudo que a pessoa precisar, ela tem curso, tem carro para levar,
tem carro para trazer. Está muito avançado na vida do jovem hoje.

A Bahia lidera a produção de sisal, com destaque para as cidades de Campo
Formoso, atualmente com a maior produção; Conceição do Coité, com a maior área
plantada, Valente, considerada capital do sisal, é a terceira em produtividade e Araci.
Segundo a Seagri (2011) “a Bahia é responsável por 96% da produção de fibra nacional,
seguida por Pernambuco, Paraíba e o Brasil maior produtor mundial com cerca 119 mil
toneladas, o que corresponde a 56% da safra mundial”. Além disso, a atividade é responsável
por beneficiar direta ou indiretamente cerca de 150 mil famílias e cerca de 700 mil
trabalhadores. Segundo Silva e Beltrão (1999, p. 205).
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A fibra do sisal, na forma bruta, beneficiada ou industrializada, representa
importante fonte de divisas para esses Estados, por se tratar de um produto de
exportação que gera divisas em torno de 80 milhões de dólares e, também, pela
capacidade de gerar empregos, por meio de sua cadeia de serviços, que envolve
as atividades de manutenção das lavouras, colheita, desfibramento,
beneficiamento da fibra, industrialização e confecção de artesanato.

Devido à importância da cadeia produtiva do sisal nesses municípios, a região
passou a ser denominada de Território do Sisal, e, posteriormente, reconhecido
oficialmente por Território de Identidade do Sisal devido às práticas voltadas para
políticas públicas de desenvolvimento territorial do Estado da Bahia e Governo Federal,
mais precisamente em forma de regionalização, dentro do estado da Bahia no ano de
2007. Segundo Santos e Silva (2002, p. 2):
O plantio da agave sisalana, e seu aproveitamento econômico, foram capazes
de constituir uma cadeia produtiva de sisal para exportação. Cadeia esta que
teve também ampla influência na política e na área social com impacto
suficiente para diferenciar, espacialmente, uma ampla porção do semiárido
baiano, a qual ficou conhecida como Região Sisaleira da Bahia. Entre os 27
municípios da Região Sisaleira destacam-se: Campo Formoso, por possuir a
maior área plantada de sisal; Valente, em função das batedeiras e da fábrica de
tapetes e carpetes; Conceição do Coité, em função das indústrias de fios e
comércio diversificado; e Serrinha, por sediar os órgãos públicos de caráter
regional, pelo comércio e por ser um centro de ligação dos demais municípios
com Feira de Santana (cidade polo regional) e Salvador (capital do Estado da
Bahia).

Esta denominação foi justa, uma vez que a atividade sisalera ainda é a principal
atividade econômica em boa parte dos municípios que a compõem esse Território. Para
Severino Músico, a importância do sisal é tamanha que dá nome ao Território.

Severino Músico, 28 anos: Bom a gente vive hoje na região de sisalera né?
Então o próprio nome já diz tudo. A gente sabe que como em outras regiões, a
gente sabe que aqui a gente vive do Sisal, então a gente costuma chamar o
nosso Ouro Branco, a gente sabe que o sisal aqui é o nosso tudo, que a
economia gera através do Sisal e o pai de família precisa dele. Sabemos
também que a seca assola muita nossa região, então sempre que tá no período
chuvoso a gente sabe que economia é mais, mas acontece muitas das vezes que
os planos não é concluído por causa da falta de chuva.

A economia do Território do Sisal, não está restrita à agricultura. O
desenvolvimento provocado, em parte pelos investimentos da produção sisaleira,
permitiu avanços em outros setores, como apontam Santos e Nunes (2019, p.138) “outras
atividades como a produção de tapetes pela APAEB com a fibra do sisal, ou através da
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exploração intensiva de ouro e diamantes, por empresas estrangeiras e os bancos da
região”, gerando oportunidades de empregos para os estudantes da EJA, principalmente
dos setores urbanos, das cidades que compõem a região, com destaque para os setores
industriais, na produção de fios e derivados do sisal nos municípios de Retirolândia, com
a Sisalândia Fios Naturais. Em Santaluz, a Companhia de Sisal do Brasil (Cosibra)
indústria de fiação e tecelagem; Conceição do Coité se destaca pela quantidade de
indústrias beneficiadoras do sisal como: a Cotesi Cia Têxteis e Sintéticos S.A, empresa
que se destaca na exportação de fios da fibra do sisal, Sisal Gomes (especialista em fiação
e cordoaria), Sisaex Indústria comércio e Exportação LTDA (Especializada em fios e
cordas); Hamilton Rios Indústria Comércio e exportação LTDA (uma das maiores
exportadoras de sisal beneficiado do Brasil). Também tem destaque as indústrias do ramo
calçadista, que empregam milhares de pessoas em diversas cidades do Território do Sisal.
No comércio, as cidades de Serrinha e Conceição do Coité ganham destaque com
uma variedade de lojas diversificadas tem sido um atrativo para boa parte da população
do Território do Sisal. As cooperativas de créditos também se fortaleceram e associadas
aos produtores rurais conseguem competir com grandes bancos, muitas vezes com
financiamentos e serviços bem abaixo dos concorrentes, estando presentes em
praticamente todas as cidades do Território do Sisal.
Na mineração, há a extração de ouro nas cidades de Barrocas, Teofilândia,
Serrinha, Araci e Santaluz; Já no município de Nordestina temos a maior reserva de
diamantes da Bahia. Na agropecuária tem destaque a criação de caprinos e ovinos, que
conseguem se ambientar em meio ao semiárido nordestino, bem como o Laticínio
DaCabra, que beneficia o leite de cabra para comercialização de Leite, doces e cocadas.
A pecuária continua sendo fonte importante de recursos, e na agricultura temos a
agricultura familiar que abastece o comércio local gerando emprego e renda. Além disso,
o artesanato tem sido muito importante na região, a exemplo das cooperativas de mulheres
locais, como a COOPERAFIS. Outro ponto importante para economia da região diz
respeitos às feiras livres onde os agricultores; pequenos comerciantes podem vender seus
produtos e adquirir recursos para a sua sobrevivência. Normalmente elas ocorrem uma
vez por semana (com exceção de Serrinha, cujas feiras são realizadas de sexta a segunda).
Severina Maria Artesã, 41 anos: Eu sempre fazia assim artesanato, tem um
grupo no povoado de Alagoinha mesmo, que era Elizete esse povo tudo mesmo
e botava a barraca em feira, o meu trabalho sempre foi esse e até hoje eu sempre
faço é o que eu gosto de fazer.
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Diante de todo esse cenário, o sertanejo, que vive no semiárido, é sempre exemplo
de povo trabalhador, que derrama seu suor na labuta diária com a terra seca e escassez da
água, luta para permanecer na região, e em muitos casos é obrigado a se ausentar de sua
terra. Mas quando chega à chuva ele retorna e recomeça a batalha com esperança de dias
melhores, bem como muitos estudantes da EJA, principalmente os da zona rural, que
ainda tecem fios de esperança na mudança de vida através da educação. Esta situação
decorre da falta de interesse do poder público de implementar ações governamentais
locais e ou implementar a política públicas de convivência com o semiárido, portanto,
investimentos, assessoria técnica e ambiental que permitam a implantação de tecnologias
sociais de convivência com o semiárido como: captação de água da chuva, agricultura
ambientalmente sustentável, integração lavoura, pecuária e caatinga, etc. Como podemos
perceber em regiões do Oriente Médio e Israel, que parte da população tem pouco acesso
a água, mas com a implementação de tecnologias conseguem conviver com tais
problemas.
Cenário de grandes problemas socioeconômicos, semiárido nordestino, possui
altas taxas de analfabetismo, atingindo de acordo com o IBGE (2010) 24,3% das pessoas
acima de 15 anos, já para a população acima dos 60 anos os números chegavam a 65%.
Nunes (2015, p. 21) aponta que:
No semiárido nordestino, essa situação se apresenta com mais intensidade. Os
trabalhadores rurais, os sitiantes e pequenos proprietários rurais foram
sistematicamente e historicamente afastados da condição de escolarização. O
isolamento provocado pelos baixos investimentos refletia o descaso pela
educação do homem do campo.

Esse território também tem sido solo fecundo para ações de diversos movimentos
voltados para a permanência na educação e desenvolvimento local sustentável,
fazendo-se surgir assentamentos do Movimento dos Sem Terra (MST); comunidades
tradicionais e quilombolas; associações de bairros e comunidades; organizações sociais
e espaços de gestão social, a exemplo: COOPERAFIS, FATRES, Fundação Associação
dos Pequenos Agricultores do Estado da Bahia (Fundação APAEB), e CODES Sisal,
dentre tantas outras que são fontes de diversas pesquisas e destino de diversos
financiamentos nacionais e internacionais para o Desenvolvimento Local e Sustentável.
Tais movimentos conseguiram através de muita luta e esforço coletivo a melhoria das
condições socioeconômicas e implantações de tecnologias para a convivência com o
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semiárido, além da contribuição em prol da educação, em especial a do Campo e de
Jovens e Adultos.

3.2 Trajetória de vida e escolarização: retratos da infância e
adolescência.

Quando analisamos a educação no Brasil, não podemos fechar os olhos para a
quantidade de analfabetos, de pessoas que não concluíram o Ensino Fundamental, fruto
da falta de políticas públicas ou de sua ineficiência, que historicamente prejudicou as
classes menos favorecidas, já que a educação foi pensada para as elites locais. De acordo
com Barros (2019, p. 47):
o raciocínio tacanho que criou as elites políticas brasileiras está na raiz do
problema educacional brasileiro durante todo o século XX, a de temos a
responsabilidade de massificar a educação básica. O processo foi lento
incremental, e o Brasil só universalizou o ensino fundamental nos anos 1990
só então o país de fato começou a se preocupar com a qualidade do ensino nas
escolas esses processos poderiam ter sido importados se os poderosos tivessem
dado ouvidos aos alertas que receberam de figuras públicas notáveis que
estudaram a importância da educação para a sociedade ao longo do século
passado.

O fato é que classes menos favorecidas, a população carente, trabalhadores,
camponeses, mulheres, homossexuais, negros, indígenas, foram excluídos de tais
políticas educacionais e para aqueles que residem em regiões distantes dos grandes
centros urbanos como é o caso do município de Valente, o acesso e a permanência escolar
foi, e ainda é, muito sofrida. Portanto, não foram apenas os sujeitos desta pesquisa que
forma excluídos do processo educacional, seus pais também sofreram com os problemas
de acesso e permanência, sendo que muitos deles frequentaram pouco a escola a ponto de
aprenderem apenas a assinar seu nome. Como podemos analisar nas narrativas dos
sujeitos, quando questionados sobre o acesso de seus pais à escola:
Severino Agricultor, 46 anos: Não, nunca teve. O meu (pai) um pouco, faz
umas continhas, mas minha mãe nada.
Severina Trabalhadora Doméstica, 27 anos: Não, mainhã teve um período
que estudou, esqueci até o nome do programa agora que ela estudou que era de
noite só que não era aquele ensino, ensino mesmo, então não resolveu muito
que ela só aprendeu o nome dela. Agora papai, se muito estudou foi só até a
primeira série só, mas mainhã, amanhã nada é até tanto que ele nem sabe ler
direito.
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Severino Gari, 30 anos: Não, não, não, não, não, meu pai, minha mãe até
tentou estudar à noite, mas só que ela não conseguiu não, sabe como é que a
pessoa já de idade para estudar à noite, era bagunça, tinha gente na escola que
não deixar ninguém estudar direito, era bagunça aí ela acabava desistindo.
Também tinha vez que ela trabalhava à noite, no hospital de faxineira, aí ela
não tinha tempo de trabalhar e nem de estudar, ai ela preferiu abandonar os
estudos também e meu pai não, meu pai nunca, acha que meu pai nunca foi na
escola não, acho que foi um mês ou dois, mas acabou desistindo também.
Severino Trabalhador do Sisal, 26 anos: Estudou não, meu pai mesmo eu
acho que não, eu acho que nem estudou mesmo. Minha mãe sabe ler, mas meu
pai não.
Severina Auxiliar, 37 anos: Não, sabem ler e escrever. Meu pai não
frequentou e minha mãe chegou até a segunda série.
Severina Maria Artesã, 41 anos: Meu pai e minha mãe teve, meus irmãos só
um que mora em São Paulo hoje que é formado.

Em relação a escolarização dos pais dos entrevistados percebemos que boa parte
não conseguir concluir os estudos e possuem pouca ou nenhuma instrução, observa-se
que a exclusão do processo educacional é um realidade que tem se perpetuado ao longo
do tempo em nossa região para a população mais pobre e tem refletido nas gerações
atuais, onde os filhos quando lhes é permitido frequentar escola conseguem avançar nos
estudos um pouco mais que os pais, porém conclui-los já tem sido um pouco mais difícil.
Assim, os pais que passaram mais tempo na escola conseguiram adquirir conhecimentos
escolares básicos como fazer o próprio nome ou ler e escrever algumas palavras, resolver
contas simples, que pode ser perceptível nas falas a seguir:
Severino cevador, 38 anos: minha mãe não meu pai sim. Meu pai eu não sei
até que série estudou não, mas não estudou muito não, viu! Aí minha mãe não
estudou não. Minha mãe não sabe nem assinar o nome dela até hoje.
Severina Mãe de Família Desempregada, 26 anos: Não muito, minha mãe
até a terceira ou quarta série e meu pai lembro não.
Severino Músico, 28 anos: Um pouco né, na verdade a minha mãe foi mais
longe um pouco, estudou até a quinta série e meu pai só fez até a terceira, meu
pai não lê, não aprendeu quase nada e minha mãe sabe ler escrever um
pouquinho, mas coisa bem pouca.
Severina Homem/Mulher Cabelereiro, 24 anos: Meu pai eu acredito que ela
tenha concluído porque ele fez aquele teste como é que fala esqueci do
exército. Ele foi, mas devido ao problema de coluna dele ele voltou. Então para
ele fazer isso com certeza ele se formou né? A minha mãe não, ela não sabe ler
a única coisa que ela conhece é dinheiro porque ela conhece nota sabe que
cinco e cinco, que dez é dez sempre, sabe? Minha vó também não, mente super
fechada, para ela tudo é pecado. Eu acho que o nome deles giram em pecados
sabe, acho eles falam tanto em pecado que não se tocam que o que eles mais
fazem é pecar entendeu. Tipo assim, eles são capazes de amar uma pessoa que
seja da mesma forma que eu, outro gay, mas não são capazes de amar a mim
que sou da família.

94

Os pais dos entrevistados viveram em um período em que o principal acesso à
educação ocorria através do Mobral programa que apresentava falhas em sua estrutura. O
economista Langoni na década de 1970, que pesquisava os impactos da educação ou falta
dela na economia, fazia muitas críticas ao modelo do Mobral e sugere uma nova
organização de combate ao analfabetismo, com novos investimentos para diminuir os
números do analfabetismo. Barros (2018, p. 54) faz breve relato sobre as críticas de
Langoni já que:
Ele sugeriu que o foco dos investimentos em educação fossem em gerações
que estava na escola naquele momento – em vez de tentar educar adultos da
zona rural como fazia o Mobral, a um custo altíssimo. Racionalmente, o
retorno econômico do investimento nas novas gerações seria muito maior para
o país. É o analfabetismo não diminuía por causa do Mobral – diminuía
sobretudo a medida que o Brasil se tornava cada vez mais urbano e as gerações
mais velhas morriam.

Podemos observar na fala de Langoni, escrita por Barros, o sugere que o Governo
deveria priorizar investimentos em educação, mas apenas nas novas gerações, focando
em uma etapa específica na política educacional, em contrapartida, o governo deveria
diminuir os investimentos na educação de adultos. Notamos nas ideias de Langoni um
pensamento retrogrado e preconceituoso, que privilegia parte da população e exclui outra,
ferido direitos essenciais a educação e prejudicando as condições de acesso a
escolarização e democratização do ensino. Desta forma, podemos verificar que naquele o
programa que ofertava a Educação de Jovens e Adultos, o Mobral, programa Nacional,
não contemplava a maioria dos sujeitos da EJA. ARROYO (2005, p. 30) afirma que:
Os jovens-adultos populares não são acidentados ocasionais que,
gratuitamente, abandonaram a escola. Esses jovens e adultos repetem histórias
longas de negação de direitos. Histórias que são coletivas. As mesmas
vivenciadas por seus pais e avós; por sua raça, gênero, etnia e classe social.

Observamos que a fala de Arroyo ganha vida nos relatos de experiências dos
entrevistados quando mencionam suas trajetórias de vida e comparamos a de seus pais.
Vemos que ambos não tiveram oportunidade nos estudos e possuem quase o mesmo
histórico educacional e de trabalho.
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Durante a realização das entrevistas os estudantes comentaram sobre a sua
infância, informando quando iniciaram os estudos. Muitos dos entrevistados tiveram um
acesso escolar tardio, como é possível perceber nas falas de:

Severina Faxineira, 41 anos: Tive quando eu tinha uns doze anos, eu
trabalhava em uma casa de família, aí a minha patroa pegou e me botou na
escola uma escola perto da delegacia, o Luiz Rogério.
Severino Gari, 30 anos: Eu comecei a ir para escola com nove anos.

No caso de Severino músico, o acesso à escola foi ainda mais tardio. Ele teve seu
primeiro contato com a escola aos quinze anos, impossibilitado devido a sua deficiência
visual, quando designaram para a escola um funcionário para auxiliar a professora regente
e o estudante nas suas atividades escolares e acompanhá-los na sala de aula, fazendo
cumprir o que versa o art. 2° da Lei nº 7.853/89 que assegura os direitos a educação para
do deficientes visuais, como é possível perceber em sua fala:
Severino Músico, 28 anos: Nesse caso eu comecei a partir dos 15 anos, foi
quando surgiu a oportunidade de vigorar, né..., algumas leis né...que aceitou a
ter um aluno ouvinte na escola. Foi quando eu entrei e participei de um provão
né...fiz a quarta série e fiz um provão da 1ª, 2ª e 3ª série. Aí a partir daí estudei
a 4ª série normal e já vim para 5ª série, numa escola maior. Que foi a CECOV.

Mesmo com as leis sobre acesso e permanência das crianças à escola já
consolidado no início dos anos 1990, muitos tiveram seu direito à educação na infância
oprimido, principalmente os estudantes com alguma deficiência. Esses dificilmente
conseguiam ter seu direito à educação respeitado, no caso de Severino Músico apenas na
adolescência que ele pôde frequentar a escola, de forma atropelada (acelerada), tendo que
passar por classes multisseriadas e fazer exames para acelerar sua aprovação, para
diminuir a defasagem idade série e assim dar continuidade a sua trajetória.
Diante do contexto brasileiro em relação à dificuldade de acesso à educação destes
adultos na infância, Severina Artesã respondeu que “Tive, mas foi muito difícil porque
meu pai, como eu já falei, se mudava muito tinha lugar que não tinha escola, aí ficava
sem estudar e tinha que parar, mas quando eu tinha oportunidade eu estudava.”.
A necessidade de retirar sua sobrevivência da luta na terra, do trabalho no campo
dependia das condições naturais, da chuva, assim muitos sertanejos, retirantes estavam
sempre em busca de melhores condições climáticas para extração do sisal. Mesmo no
caso de Severina Artesã, que seu pai era dono de motor e tinha certo poder aquisitivo,
96

precisando migrar, mudar para conseguir o sustento da família. Desse modo, a educação
escolar ficava em segundo plano.
Em relação aos outros entrevistados, a maioria respondeu que teve oportunidade
de estudar, porém tiveram que conciliar os estudos com o trabalho no campo e aos poucos
a prioridade ia passando a ser o trabalho, como podemos observar nas respostas dos
entrevistados abaixo.

Severino cevador, 38 anos: No início muito não, assim eu já vim ter já... e
tinha, mas tinha condições de estudar por causa dos trabalhos, tinha que
trabalhar pra ficar sem estudar na verdade.
Severino Gari, 30 anos: Eu tive oportunidade de estudar e tive de desistir para
trabalhar.

Outra resposta que chamou a atenção diz respeito a Severino Jogador, o mesmo
que é neto de ex-proprietário de batedeira de sisal, filho de professora, que afirma que
teve oportunidade e talvez as melhores condições naquele período, porém não concluiu o
fundamental II e optou por trabalhar e realizar o sonho de ser jogador profissional de
futebol, ao invés de prosseguir em sua trajetória escolar.

Severino Jogador de Futebol, 39 anos: Tive sim, tive a oportunidade aqui
em Valente, depois fui para Jacobina, quando meus pais se mudaram para lá
né, seguir a vida né, e dar continuidade ao estudo e de alguma forma por causa
do futebol, que eu queria seguir a carreira, infelizmente interrompi esses
estudos para ir jogar bola.

Outro fator interessante a ser analisado que tirou a oportunidade de muitas pessoas
de frequentar e permanecer na escola no período da infância e adolescência está
relacionado com a infraestrutura tanto física quanto material e humana dos clubes de
futebol brasileiro, que principalmente antes dos anos 200, não proporcionava condições
aos jogadores jovens de acesso a educação em seus centro de treinamento ou pelo menos
de receber profissionais da educação para instrui-los.
A falta de infraestrutura não estava restrita aos clubes de futebol profissional neste
período, muitos estudantes considerados especiais, mesmo tendo direitos a educação
garantidos pela legislação, não frequentavam o espaço escolar, por diversos motivos, seja
por estrutura local, ou pela falta de profissionais especializados para acompanhar os
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estudantes, como podemos perceber nos relatos de Severino Músico que tem uma baixa
visão (apenas 10% da visão).
Severino Músico, 28 anos: Na verdade não! Pois, devido a um pouco da
minha deficiência né, a gente sabe, que...a gente tinha uma grande dificuldade
questão de acesso, locomoção, até de uma pessoa para vir para a escola comigo.
Então eu acabei que não tive a oportunidade de ir para escola junto com...na
minha infância, né? ... junto com as crianças da minha idade.

Para alguns, a oportunidade de estudar na infância foi um período difícil, onde os
mesmos sofreram bastante, já que se viam e eram vistos como diferentes pelos colegas e
até pelo corpo docente escolar, já que estavam descobrindo sua sexualidade, no caso dos
estudantes que pertencentes ao LGBT+11, que eram tidos com incompreendidos, sofriam
muito com bullying e eram vítimas de preconceito.
Severina Mulher Trans Garçonete, 24 anos: Tive. Aos dez anos eu estudava
numa escola, assim de povoado que eu morava no município de Santa Luz. O
povoado que era uma roça, aí nessa roça tinha uma rua pequena e ali tinha uma
escola para criança pequena também. Aí quando a gente chegava na escola não
tinha muito aquele envolvimento com meninos.
Os meninos me chamava para jogar bola? Aí eu dizia: rapaz eu não quero tá.
Aí começava a crítica me chamar de viadinho, que eu era isso e aquilo. Aí eu
disse: Quando começaram a me chamar para brincar tá uma brincadeira de
boneca essas coisas, que ela levava antigamente boneca para escola, aí a gente
comentava: brincar de boneca! Aí daí onde começou a perceber e foi surgindo
às críticas, aí eu comecei já, sabe? A me sentir rejeitado, tipo assim, pela
sociedade, pelo julgamento e tudo mais. Daí foi passando o tempo, foi para
outro povoado, foi na quinta série já, aí já tava começando a ter um pouco de
maturidade, aí começava as críticas, eu passava todo mundo me apontava tal.

Em muitos casos o sentimento de discriminação sofrido por estes estudantes não
ocorre apenas na escola, mas também no seio familiar. Por não conseguirem lidar com a
situação, acabam sentindo-se sozinhos, sem apoio, e são excluídos da escola e da família
como podemos analisar no trecho da trajetória de vida de Severina Homem/Mulher
Cabeleireiro.
Severina Homem/Mulher Cabelereiro, 24 anos: Tive, desde nova, que eu
fui para escola. Foi até legal para mim, só que o único lugar que não foi legal
para mim quando eu fui para escola foi aqui em Valente. Foi o único lugar que
era tanto na escola, quanto no bairro que eu morava, é tanto que eu não gosto
do lugar que eu morava, não me sinto bem indo para lá não. Era ruim porque
eu passava na rua e eles diziam: Tá passando a Barbie, não sai do armário,
11

LGBT é a sigla de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros. Em uso desde os
anos 1990, o termo é uma adaptação de LGB, que era utilizado para substituir o termo gay para se referir à
comunidade LGBT no fim da década de 1980. (https://pt.wikipedia.org/wiki/LGBT).
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boneca. Tipo, até hoje eu vejo essas pessoas e eu não consigo nem falar com
elas, inclusive eu acabei, vamos supor, que me fechando, eu me fechei para
outras pessoas inclusive para aquelas pessoas daquele lugar, mas foi o único
lugar que só foi ruim para mim, só foi isso. As dificuldades? Normal todo
mundo tem, mas não foi muita coisa não. A única coisa que aconteceu comigo
de preconceituoso mesmo foi aqui, que eu não vou lá mesmo não. Tipo até lá
no Pantanal eu não gosto de ir não tipo minha avó mora lá, mas eu evito o
máximo ir lá por que eles foram pessoas muito ruins, sabe? Eles me
machucaram muito, de verdade, porque eu morava em Salvador era muito
maior e as pessoas eram dessa forma, não perdia o tempo observando o que
você é, ia ser ou deixar de ser, se você pintou a unha, se você saiu na rua, se
você fumar um cigarro, porque você tá fazendo isso. Parece que é uma coisa
fora do normal. Aqui tudo que você faz é fora do normal, para as pessoas daqui
é tudo que você faz a fora do normal. Cara! Eu fico passado com as pessoas
daqui porque elas descem assim, se eles passaram na praça tiver um bêbado
eles vão falar bêbado e não vou ajudar ele, entendeu? Agora se eu estou
passando com a minha unha pintada uma roupa feminina eu sendo homem,
elas vão falar da unha pintada até o jeito como o meu cabelo tiver. A única
coisa que me incomoda é só isso, e outra que eu evito muito eu digo a você
que eu saí de casa? Ela sabe que sou eu ia sair de casa B. Eu não saio de casa
pelo medo de encarar outro, não é o medo, e, e, eu não tenho cacife ou
paciência sabe. Eu optei só por me entocar um pouco, não que eu seja uma
pessoa que eu não queria sair, eu quero sair, mas às vezes não convém o lugar
entendeu? Eu fico mais em casa. Quando a família aceitar? Nunca é tanto que
eu não falo com nenhum deles, sabe? Não tenho convívio com eles nenhum,
se eu como ou se eu não como, eles não tão nem aí. Não tenho convívio algum.

O preconceito pelos quais os estudantes homossexuais passaram neste período da infância e adolescência escolar -, quando estão descobrindo as mudanças em seu corpo,
descobrindo-se enquanto ser humano, com as mudanças hormonais, e a sua sexualidade,
influenciam bastante no seu desempenho escolar e, infelizmente, muitas escolas, e
inclusive muitos docente, ainda não estão preparados para lidar com esta diversidade e,
às vezes, acabam por reproduzir tal preconceito, contribuindo para a não permanência
destes estudantes nas escolas, o que acaba gerando uma infância oprimida, carregada de
frustração até a vida adulta. Segundo Freire (1987) são pessoas que não tiveram infância
ou passaram por frustração, que foram oprimidos e discriminados socialmente. Esta
opressão não está presente apenas na escola, mas também na família, quando ela expressa
que não é aceita pela avó, nem pelos familiares, antes vivia uma relação harmônica, que
mudou após assumir a sua sexualidade, passando a viver em conflito no seu lar, sem
apoio, rompeu laços com seus família e ainda muito jovem sem completar a sua formação
passou a morar sozinha, tendo que assumir outras responsabilidade ainda adolescente.
Não ter o apoio e conforto da família provoca muito sofrimentos e possíveis traumas a
estes sujeitos.
Severina Homem/Mulher Cabelereiro por outro lado, mesmo com o preconceito
e a exclusão, traz uma visão sobre a importância da educação escolar, não apenas na
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leitura das palavras, mas na leitura de mundo, a partir do reconhecimento dos aspectos
culturais, mas também pela problematização da vida, da História construída por sujeitos,
por nós, pela práxis, ou seja, o diálogo pelas outras leituras de mundo possíveis.
Outro ponto importante diz respeito ao olhar que esses sujeitos tinham da escola
naquele período. Foi perguntado: Como era a escola no seu tempo de criança?
Severino Agricultor, 46 anos: A escola era assim...as coisas boas da escola é
que nós chegávamos tudo molecote no dizer. Chegava cedo, ficava brincando,
aquilo para mim era uma alegria. Ali era um tempo bom, que não nunca vai
voltar atrás, eram umas coisas assim de menino mesmo, assim que era só para
ir para escola, era bom até demais.
Severino Trabalhador do Sisal, 26 anos: Era bom, quando pequeno que tinha
que ir. Era bom lá que quando você saia do trabalho do motor, era bom que
você ia para escola aliviava o trabalho, mas lá era bom porque tinha um campo
lá e você ia brincar, vai jogar bola, ficava à vontade, estudava até três horas
depois de três horas ia brincar bola até quatro horas, aí esperava o carro para ir
para roça, é bom por causa disso ficava passeando de carro. Eu parei porque
eu precisava estudar trabalhar, ou estudava ou trabalhava, aí eu resolvi
trabalhar, mas não queria parar não.

Nas memórias de Severino Trabalhador do sisal, a escola é retratada com um lugar
bom, ela não menciona os conteúdos, professoras, aprendizado, relatando que era bom
porque lá podiam brincar de bola, se libertavam da labuta do trabalho no motor. Por um
curto período voltava a ser criança, e podia no trajeto casa/escola/casa passear de carro e
se divertir.
Dos que tiveram a oportunidade de estudar durante a infância ficou evidente os
obstáculos superados para estudarem. Eles apresentaram as seguintes dificuldades:
Severino Agricultor, 46 anos: As dificuldades nesse período foi do terceiro
ano em diante, pois meus pais sempre gostavam de roça né? Aí para vim tinha
que vir a pé ou esperar uma carona de carroça para chegar até aqui. Era o que
achei mais difícil nessa época.
Severino Gari, 30 anos: Dificuldade não, só tinha assim a dificuldade minha
dizendo assim porque a escola ficava muito longe de onde eu morava, aí tinha
vez que a gente andava meia hora, quarenta minutos. Tinha vez que a gente
saia de casa até sem tomar, tomar café de manhã para não perder o horário da
escola, mas ….

A distância física, o ir e vir para ter acesso à escola, foi salientado como uma
dificuldade, principalmente para os estudantes do campo, que na ausência de transporte
público, precisavam atravessar grandes distâncias para chegar à escola, percorrendo
quilômetros a pé, ou no lombo dos animas (burro, jegue), em cima de uma carroça para

100

poder chegar até a escola, muitas vezes com sono, exaustos, esfomeados, mas ainda
persistentes no seu desejo ou obrigação mesmo de estudar.
Dos entrevistados apenas dois estudantes, ao comentarem suas trajetórias de vida,
até mesmo de forma inconsciente, não tiveram dificuldade para permanecer estudando na
infância, como podemos perceber nos relatos abaixo:
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: Não, na realidade não houve
dificuldade, eu que criei a própria dificuldade, por ter desistido em alguns
momentos não ia para o colégio e falava para os meus pais que estavam indo e
na verdade não ia ele não ia então eu que criei a própria dificuldade para
desistir dos estudos.
Severino cevador, 38 anos: Não! Naquela época que eu estudava não tinha
muita dificuldade não, era a dificuldade que ia trabalhar, mas não tinha muita
dificuldade não e também eu morei aqui. Esse tempo tinha escola nunca tive
dificuldade não.

No caso de Severino cevador, mesmo diante dura realidade do trabalho sofrido na
cadeia produtiva do sisal durante a infância, afirma que não teve dificuldades na sua
trajetória estudantil quando criança. Como se uma criança tivesse força de realizar
trabalhos insalubres, acordando cedo, ao raiar do dia, e no período da tarde ainda ter o
entusiasmo e o vigor para frequentar escola.
Não podemos negar também que para alguns estudantes houve certa acomodação,
desinteresse, descaso, negligência ou falta de acompanhamento de seus responsáveis que
contribuíram para o mau desempenho e atraso escolar como podemos constatar no
discurso de Severina Doméstica.
Severina Trabalhadora Doméstica, 27 anos: Assim naquela época não tinha
muitas dificuldades, eu só mesmo era brincalhona pode-se dizer que eu não
queria nada, só queria saber de brincar. Já que a escola era algo tipo, fazer
adolescente só queria vir para brincar namorar e essas coisas, não prestavam
bem atenção e na infância eu não tive problema nenhum para estudar não.

Apenas Severina Auxiliar mencionou que na sua infância havia
dificuldades para permanecer estudando, atribuindo tais dificuldades à necessidade de
trabalhar para se manter alimentada, e não tinha condições para comprar o material
escolar que representava uma despesa alta, impactando principalmente famílias de baixa
renda.
Severina Auxiliar, 37 anos: Com certeza existia, como os pais da gente não
tinha muitas condições eles pediam para a gente trabalhar, para ajudar, e a
gente trabalhava e o outro tempo a gente queria sair para se distrair e não queria
estar estudando, queria tá brincando, né, na rua. Então existe a dificuldade
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também de comprar materiais, você tinha vergonha de chegar no colégio
porque não tinha um lápis, um caderno, não ia bem vestido essa parte existia.

Severino Trabalhador do Sisal mostra o incentivo da família, que mesmo na
dificuldade e tendo que trabalhar no outro turno, a mãe insistia para que o filho fosse para
a escola. Veja:

Severino Trabalhador do Sisal, 26 anos: Estudei, mas foi difícil porque eu
tinha que estudar nois pequeno a mãe sempre botava para estudar, não tinha
jeito por que a mãe num... Ou estuda ou... Estudava no turno até meio-dia de
tarde ia ajudar a mãe, estudava de tarde, até meio dia ia ajudar a mãe, no que
ajudava já servia, mas tinha que estudar era forçado estudar. Eu estudei até a
quarta série, que eu trabalhava na roça estudava aqui no Ichú. Aí só até a quinta
série, porque na quinta série eu tive que estudar aqui no colégio vê lá e pronto
aí nós viemos morar aqui e depois daí do colégio a gente relaxou e não foi
mais.

Ao buscar a escolarização, os jovens criam expectativas para entrarem no contexto
de capacitação e aspirações de oportunidade no mundo do trabalho, voltado para o
mercado de trabalho capitalista, uma formação tradicional tecnicista. Estes muitas vezes
buscam na escola uma educação que possa qualificá-los com o objetivo principal de
vender sua força de trabalho para o mercado, principalmente em momentos de crise ao
qual enfrentamos, seja no trabalho, seja na escola.
Para tentar compreender as trajetórias escolares na primeira infância dos sujeitos,
o entrevistador solicitou que contassem um pouco da trajetória da sua vida escolar até o
presente, destacando quais as dificuldades e também quais os aspectos positivos nesses
anos da vida escolar. Dentre as falas destacamos as seguintes:
Severina Mulher Trans Garçonete, 24 anos: Assim da escola eu só tenho
lembranças de...momentos ruins que eu passei, de tristezas de pessoas falando
de mim, eu chegava e tinha pessoas falando de mim, me olhava diferente aí
eu já me sentia, passei bastante momentos ruins, mas graças a Deus me deu
força, e tal.

Segundo Severina Mulher Trans Garçonete, sua trajetória escolar na infância foi
muito ruim, pois as pessoas não aceitavam a sua condição, tratando-a com preconceito,
pois ela era diferente dos demais estudantes. Sua experiência foi algo traumático que a
marcou negativamente. Ela ainda aponta que:
Severina Mulher Trans Garçonete, 24 anos: Tinha vez que eu chegava em
casa e eu chorava dizia: Ô minha mãe, não quero mais ir para escola, e assim
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um pouco tamanho do início minha mãe não queria aceitar, entendeu? Mas ela
sempre estava ali me apoiando, nunca foi de sabe? Tá me julgando, mas ela
não aceitava a minha opção sexual. Aí quando aos onze anos, a gente vem aqui
para cidade de Valente e aí continua as mesmas críticas, os mesmos
descontentamentos, a minha família não aceitava e era a pior coisa. Aí pronto,
só sei que a gente, aí vim prá cá comecei. Já fui também passei por um estupro,
também antigamente que eu prefiro não entrar em detalhes. Passei pelo um
estupro, também de um cara, e aí foi seguindo a vida, passando pelo um
psicológico, pelo psicólogo, no caso desculpa, e aí tô aí na vida.

Nesse período os problemas escolares misturavam-se com os problemas de casa,
o apoio necessário às crianças naquela faixa etária não era suficiente para sanar sua dor,
a aceitação de sua condição também não ocorria em casa e ela teve que conviver com a
rejeição. Além de todas as dificuldades pelas quais enfrentava, ainda passou por um
drama que marcou sua trajetória de vida, um estupro, que abalou sua vida e rendeu
inúmeras sessões com psicólogo.
Ao falar das trajetórias de vida, muitos estudantes relatavam as experiências de
vida na escola e na árdua tarefa do trabalho, lembrando-se das dificuldades em concilialo com os estudos. Os entrevistados informaram que:
Severino cevador, 38 anos: É que tinha vez que eu tinha que eu deixava de
estudar pra ir trabalhar, aí você vai estudar a noite que você trabalha o dia
normalmente você está cansado e não quer estudar. Eu estudei até oitava e
assim não era muito bom de escola não ficava, mas no trabalho do que
estudando ficava trabalhando e não gostava de... preferia o trabalho do que a
escola na verdade.
Severina Faxineira, 41 anos: Comecei com doze anos, só que aí eu fiquei
poucos dias porque logo minha mãe trabalhava no motor, e eu trabalhava em
uma casa de família, e aí ela saía daqui de Valente e foi morar em outra cidade,
num lugarzinho chamado Salgadália em Coité, que ainda era mais longe ainda
aí eu fiquei uns quatro meses sem ver ela e me deu saudade aí eu peguei e saí
da casa, aí eu também tive que sair do estudo né? Porque minha mãe não podia
pagar estudo para mim, aí teve essa oportunidade de estudar, só quem por isso,
eu peguei e saí da casa. Aí também com quinze anos eu peguei família hoje eu
tô com quarenta anos, tenho um filho com vinte e cinco anos, aí também não
ajudei mais, depois de o quê meu Deus? Têm uns vinte anos que eu retornei.
Eu tinha estudado até na alfabetização e agora que eu retornei a estudar foi
depois que os filhos já estão grandes, eu tive essa oportunidade né? Do EJA
que eu trabalho em casa de família também e não tem como eu estudar de dia
né? Que eu trabalho o dia todo e como tem o EJA.

Severina Faxineira inicialmente morava na zona rural e ajudava sua mãe nos
trabalhos do campo e doméstico e ainda olhava, “cuidava” dos irmãos menores, e a sua
trajetória escolar se iniciou aos doze anos. Ela contou que sua mãe ao passar em frente a
uma casa na zona urbana, perguntou a uma mulher se a mesma queria pegá-la para criar,
a senhora prontamente aceitou, nesse lar adotivo lhe atribuído os afazeres domésticos. A
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mulher a matriculou na escola, onde Severina frequentou por um período de cerca de
quatro meses, mas a saudade de sua genitora faz com que ela abandonasse tudo e
retornasse para a sua família consanguínea. Tal atitude a afastou da escola, só
conseguindo retornar na fase adulta, nas classes de EJA, depois de cumprir suas
obrigações familiares. Ela viveu em função dos pais, depois dos irmãos, para a família
adotiva, para a família consanguínea, para o marido, para filhos e só agora, começou a
pensar e viver em benefício próprio por um tempo. Esse é o retrato da maioria das
mulheres que permanecem estudando na EJA, viver para a família, e conciliar com os
estudos, sendo comum só cumprir a escolarização, quando a fazem, depois da sensação
de dever comprido para com a família. Outra estudante relata:
Severina, 37 anos: A minha primeira etapa foi boa, eu não tive dificuldade
nenhuma em estudar. Foi para o quinto ano, que hoje é sexto, né? O quinto
hoje é o sexto, eu tinha quinze anos e foi estudar de noite no José Ramos. No
início do ano foi uma fase legal, entendeu? Dava para ir sossegada, tranquila,
mas no meio do ano em diante ficou mais complicado porque eu já não tive
mais companhia e ficou perigoso para eu ir sozinha. O caminho era assim
deserto, não tinha a iluminação que tem hoje, não tinha calçamento, não tinha
moradores que tem hoje na rua aí eu me senti insegura de eu ir que era muito
matagal e eu não me sentia à vontade de eu ir sozinha para escola, aí eu fui
obrigada a desistir.

Severina salienta que a sua trajetória escolar foi tranquila até o final do
fundamental I, porém, devido à necessidade de trabalhar durante o período do dia,
transferiu-se para a noite. Ela morava em um bairro periférico, de baixa renda, distante
da escola. Como o poder público não disponibilizava transporte, ela por cansaço do
trabalho e ausência de companhia para percorrer um caminho casa/escola/casa, optou por
evadir.
Para Severino músico, suas experiências de vida ocorriam no mundo do campo, a
despeito das dificuldades e limitações físicas. Devido à baixa visão, locomover-se até a
escola era, consequentemente, muito penoso. A frequência escolar acabou restrita à
adolescência.
Severino Músico, 28 anos: Na vida escolar, você sabe né... a gente que quer
a gente sempre consegue né. E existe às dificuldades como em qualquer
segmento que você escolha. As minhas maiores dificuldade era a questão da
inclusão né, de certa forma, e um pouco da locomoção, aí assim que eu
consegui a inclusão já existia a locomoção né, já existia carro, foi por volta de
2008 para 2009. Então as coisas foram melhorando, e só assim eu tomei gosto
na verdade que até então eu não sabia o que era uma escola, eu não tive acesso,
então eu senti a falta de querer estudar e aprender na verdade, porque todo
mundo falava que escola era bom né, que a criança sempre comenta quando
chega em casa, então eu via aquilo e ficava de uma certa forma um pouco
machucado, magoado com aquilo ali, porque eu nunca tinha tido a
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oportunidade de ver e de ir numa escola. Em uma escola existe muitos
momentos, muitos pontos positivos na escola, numa aula, um professor
preparar aquela aula para você com todo carinho e a gente chegar e entender
aquela aula que o professor explica, então esse é um dos pontos positivos que
eu vejo hoje numa vida colegial certo.

A falta de estrutura física e material humano qualificado para acompanhá-lo
também dificultava a sua permanência na escola. Teve que se adaptar a condições e
desenvolver técnicas de estudos para poder dar continuidade a sua trajetória escolar.
Segundo Arroyo (2005, p. 23) “[...] os jovens e adultos continuam vistos na ótica das
carências escolares: não tiveram acesso, na infância e na adolescência, ao ensino
fundamental, ou dele foram excluídos ou dele se evadiram.”.
Como podemos analisar, a infância dos sujeitos da EJA foi marcada por
dificuldades e desde cedo se acostumaram com a adversidade, sendo forçados a ter que
escolher entre o estudar, que deveria ser de fato um direito garantido, ou trabalho. Onde
precisam da labuta diária para se sustentarem, lutando pela sobrevivência, vencer os
preconceitos, as descriminações, libertar-se da escravidão quando se nasce mulher,
percorrer longas distâncias procurando os caminhos da escola, na encruzilhada da vida,
em uma Vida Severina, como são para os sertanejos descritos por Euclides da Cunha
(2002, p. 53) no livro Os Sertões:
Atravessa a vida entre ciladas, surpresas repentinas de uma natureza
incompreensível, e não perder um minuto de tréguas. É o batalhador
perenemente combalido e exausto, perenemente audacioso e forte; preparandose sempre para um reencontro que não vence e em que se não deixa vencer;
passando da máxima quietude à máxima agitação; da rede preguiçosa e
cômoda para o lombilho duro, que o arrebata como um raio pelos arrastadores
estreitos, em busca das malhadas. Reflete, nestas aparências que se
contrabatem, a própria natureza que o rodeia — passiva ante o jogo dos
elementos e passando, sem transição sensível, de uma estação à outra, da maior
exuberância à penúria dos desertos incendidos, sob o reverberar dos estios
abrasantes. É inconstante como ela. É natural que o seja. Viver é adaptar-se.
Ela talhou-o à sua imagem: bárbaro, impetuoso, abrupto.

Assim, o estudante da EJA, mesmo diante de uma vida Severina, continua lutando
para permanecer em sua jornada escolar, no viver e adaptar-se, pois quando a adversidade
é grande eles recuam, esperando as condições melhorarem, mas quando passam a
tormenta, eles retornam, e permanecem um pouco mais, e pouco a pouco vão vencendo
os obstáculos até conseguirem seus objetivos.

105

3.3. O trabalho: o que construí na vida.
A palavra trabalho tem origem no latim tripallium, tri significa (três) e Palum
(poste, pau, madeira). O tripallium era uma ferramenta composto por três paus criado
para trabalhos voltados para o campo, na agricultura, com a forma de tridente e pontas
bem afiadas, utilizada por camponeses para bater trigo ou espiga de milho. Esse
instrumento, com o passar do tempo, passou a ser utilizado para realizar tortura na Roma
Antiga, sendo que as pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas, principalmente
pobres, escravos e pequenos camponeses, eram amarradas a esta ferramenta e torturados.
Originalmente a palavra trabalho tem o seu significado relacionado a tortura, e
claro, as pessoas que trabalhavam eram os pobres que integravam a sociedade romana e
que não podiam pagar os seus impostos. O trabalho estava associado à origem e a posição
que a pessoa ocupava na sociedade, logo apenas as pessoas bem-nascidas, ricas, não
trabalhavam.
Passados vários séculos, João Calvino (1509-1564) iniciou uma nova doutrina
religiosa, denominada calvinismo. Dentre outras coisas, a nova religião pregava o
incentivo ao trabalho. Calvino acreditava no trabalho como uma forma de glorificar a
Deus e no acúmulo de capitais. Segundo Willaime (2005, p. 70) Calvino afirmava que
“dentre todas as coisas deste mundo, o trabalhador é o mais semelhante a Deus.”. Ao
associar à imagem do homem trabalhador a imagem de Deus, ele suavizou tal prática e
estimulou seguidores a realizá-la sem reclamações. Segundo Weber (1967; p. 112) “o
homem deve, para estar seguro de seu estado de graça, trabalhar o dia todo em favor do
que lhe foi destinado. Não é, pois, o ócio e o prazer, mas apenas a atividade que serve
para aumentar a glória de Deus.”.
Temos aqui uma nova configuração para homem que trabalha, pois se associa o
trabalho como forma de glorificação a Deus. Os sujeitos passaram a ser analisados sob
outra perspectiva; aqueles que têm uma ocupação eram bem vistos e respeitados, o
trabalhador como cidadão de bem e honesto, já aqueles que não tinham ocupação, eram
vistos de forma preconceituosa. Sem ter trabalho, ficava vago, e quem vaga passou a ser
considerado “vagabundo”.
Weber (1864-1920) constrói uma nova visão ética do trabalho após profunda
análise sobre a Reforma Protestante e o Calvinismo. Em seus estudos introduziu no
campo sociológico a ideia de que o trabalho estava ligado à dignidade e libertação
humana. Weber (1967, p. 113), aponta que “o mais importante é que o trabalho constitui,
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antes de qualquer coisa, a própria finalidade da vida.”. Desta forma, o mundo do trabalho
adquire grande importância dentro do seio da sociedade capitalista.
Karl Marx (1818-1883), filósofo que vivenciou o desenvolvimento da Revolução
Industrial e seus impactos sobre a economia e o mundo do trabalho, autor de obras
importantes como O Manifesto Comunista (1848) e O Capital (1867-1894), destacou a
luta de classe entre os trabalhadores e os meios de produção. Marx (2008, p. 211)
estabeleceu o seguinte conceito sobre Trabalho.
Antes de tudo, o trabalho é um processo de que participam o homem e a
natureza, processo em que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona,
regula e controla seu intercâmbio material com a natureza. Defronta-se com a
natureza como uma de suas forças. Põem em movimento as forças naturais de
seu corpo – braços e pernas, cabeça e mão -, a fim de apropriar-se dos recursos
da natureza, imprimindo-lhes forma útil à vida humana. Atuando assim sobre
a natureza externa e modificando-a, ao mesmo tempo modifica sua própria
natureza.

Para Marx o trabalho é a categoria fundamental para o homem, através dele
podemos conhecer as leis da natureza, transformá-las e garantir suas necessidades e sua
existência e através dele podemos superar as imposições do mundo capitalista. De tal
modo ele coloca o trabalho como sentido ontológico, logo o trabalho é puro e
humanizado, é aquilo que leva o homem à natureza, desde que seja baseado em uma
educação omnilateral como reforça Frigotto (2012, p. 268): “Por isso, Marx, ao se referir
aos processos formativos na perspectiva de superação da sociedade capitalista, enfatiza o
trabalho, na sua dimensão de valor de uso, como princípio educativo.”
Porém na prática temos vivenciado outra realidade em relação a educação e o
trabalho, que oferta uma educação para a classe trabalhadora voltada para formação de
mão de obra em um processo produtivo de alienação e que busca lucros para a burguesia.
No decorrer dos séculos XIX e XX, observamos o desenvolvimento de uma
sociedade influenciada pelo capitalismo, que vendeu a ideia de que o trabalho era o
caminho para as pessoas conseguissem a obtenção de bens, status social, respeito e poder,
logo as pessoas prosperariam a medida que trabalhassem mais “vencer pelo trabalho”
traria o também o desenvolvimento da sociedade, mas o que temos visto é uma lógica de
subordinação do trabalho ao capital que provoca maior exploração, precarização,
terceirização, informalidade, etc. Segundo Frigotto (2012, p. 269):
O balanço de dois séculos de capitalismo mostra-nos toda a sua
irracionalidade, com a apropriação privada do avanço científico e tecnológico
como forma de gerar mais capital...o desenvolvimento do conhecimento, da
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ciência e da tecnologia, apropriados privadamente e colocados a serviço da
expansão do capital, voltam-se contra a classe trabalhadora e seus filhos

Na atualidade, a sobrevivência das pessoas dependem bastante da venda de sua
força de trabalho, o mercado exige cada vez mais dos empregados. Ademais, o mundo do
trabalho vem passando por diversas transformações. Se em um passado recente
denominado por Bauman como “modernidade sólida”, “um jovem americano com nível
médio de educação espera mudar de emprego 11 vezes durante sua vida de trabalho”
(BAUMAN 2001, p. 169), a profissão do trabalhador lhe garantia um vínculo e
estabilidade, onde patrões e empregados dependiam reciprocamente, e sua mão de obra
era valorizada, no presente “na modernidade líquida temos uma instabilidade e as pessoas
perderam sua identidade com o trabalho.” (ibid). Bauman ainda aponta (ibid, p. 160) que
Talvez o termo “remendar” capte melhor a nova natureza do trabalho separado
do grande projeto de missão universalmente partilhada da humanidade e do
não menos grandioso projeto de uma vocação para toda a vida. Despido de
seus adereços escatológicos e arrancando de suas raízes metafísicas, o trabalho
perdeu a centralidade que se lhe atribuía na galáxia dos valores dominantes na
era da modernidade sólida e do capitalismo pesado. O trabalho não pode mais
oferecer o eixo seguro em torno do qual envolver e fixar autodefinições,
identidades e projetos de vida. Nem pode ser concebido com facilidade como
fundamento ético da sociedade, ou como eixo ético da vida individual.

O trabalhador moderno, para se manter ativo no mercado, precisa ser polivalente,
ou seja, “camaleão” para realizar diversas funções, estar sempre mudando e se adaptando
a situações e neste contexto tanto o trabalhador quanto o trabalho perdem grande parte de
sua identidade. De acordo com Bauman (2001, p.160).
“Flexibilizar” é o slogan do dia viva e quando aplicada ao mercado de trabalho
significa o fim do entre “emprego como conhecemos”, anunciando em seu
lugar o advento do trabalho por contrato de curto prazo, ou sem contratos,
posição sem cobertura previdenciária, mas com cláusulas “até nova ordem". A
vida do trabalhador está saturada de incertezas.

A modernidade líquida nos apresenta, cada vez mais, a flexibilização das relações
de trabalho, acompanhada pela perda de direitos e precarização nas condições de trabalho,
pois, a cada dia se exige mais dos funcionários, porém, paga-se menos pela força de
trabalho, levando as pessoas à ralações frágeis, presas ao que produzem e consomem, o
que resulta em uma forma de produção alienada, que resulta também na alienação da vida
e da forma de ver o mundo. Arendt (2001, p. 264), adverte que: “o aumento da força do
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homem sobre as coisas deste mundo resulta da distância que ele colocar entre si mesmo
e o mundo, ou seja, da alienação do mundo.”.
Dessarte, para Arendt, o trabalho na sociedade moderna representa o status de
laborans, “labor animal”, o trabalho e nossas experiências seguem as de um rebanho, do
coletivo, não durável e atende apenas as necessidades básicas de vidas sem sentido.
A relação homem e trabalho deve ter significado para vida, afinal o trabalho
enriquece a experiência de vida das pessoas, e as experiências de vida enriquecem o
conhecimento, o acervo cultural do homem auxilia na realização de tais atividades, logo
o homem deve utilizar o trabalho para transformar a natureza e melhorar o mundo.
O pescador vivido e experiente ao observar o horizonte em direção ao mar
consegue perceber que naquele dia vai chover e quando está no mar em seu barco, mesmo
o céu estando azul, consegue perceber que a tempestade está chegando. Da mesma forma,
o agricultor que sabe que a chuva está por vir, se a chuva será suficiente para iniciar o
plantio e conseguir fazer a colheita.
No Sertão, em especial no semiárido nordestino, homens saem em meio à caatinga
com um garrancho de árvore na mão apontando para o solo. Ele vai caminhando em uma
terra seca e um calor escaldante em busca de água, em determinados locais o garrancho
começa a tremer tão forte, que até o senhor que o leva também cai em um tremelique.
Está feito, ele acaba de encontrar água no subsolo a dezenas de metros abaixo de onde
estão. Freire (2008, p. 58-59) fala sobre o devido valor dos conhecimentos do senso
comum.
[...] possivelmente foi a convivência sempre respeitosa que tive com o “senso
comum”, desde os idos de minha experiência no Nordeste brasileiro, a que se
junta a certeza que em mim nunca fraquejou de que sua superação passa por
ele, que me fez jamais desdenhá-lo ou simplesmente minimizá-lo. Se não é
possível defender uma prática educativa que se contente em girar em torno do
“senso comum”, também não é possível aceitar a prática educativa que,
zerando o “saber de experiência feito”, parta do conhecimento sistemático do
(a) educador (a).

Para Freire, os saberes populares são muito importantes para a construção do
conhecimento científico. Por todo o Brasil, em cidades pequenas ou mesmo grandes, em
pequenas localidades distantes dos centros urbanos, onde a tecnologia e desenvolvimento
não alcançam, muitas mulheres utilizam-se dos saberes tradicionais sobre as plantas
medicinais, indicando ervas ou como combiná-las para curar diversas enfermidades. São
inúmeras plantas catalogadas em sua mente, que podem ser usadas como chás, xaropes,
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lambedor, garrafadas e até para cobrir feridas como a utilização da folha do fumo para
cicatrizar ferimentos. Algumas mulheres também distinguem o sexo dos bebês pelo
formato ou pela coloração da barriga da grávida e mesmo sem nunca ter lido uma palavra
ou escrito ao menos o próprio nome, desenvolveram a capacidade para saber quando a
criança vai nascer e realizar partos normais.
As experiências de vida que esses sujeitos vivenciaram, acumularam uma riqueza
de conhecimento inimaginável. Muitos destes sem a formação escolar, são “doutores” na
área em que atuam, seja na previsão do tempo, no tocante aos saberes tradicionais
relacionados aos cuidados com a saúde, na descoberta de recursos hídricos, em
agronomia. É o que Freire (2008, p. 58-59) denomina como “saber de experiência feito”
enquanto conhecimentos adquiridos no mundo do trabalho, nas práticas cotidianas, na
labuta do dia a dia. Nestes casos fica fácil perceber o trabalho, enquanto condição prática
para formação humana. Diante da desvalorização das experiências de vida que os homens
e mulheres adultos trazem consigo, Arroyo (2012, p. 15) aponta:
O pensamento abissal concede à ciência moderna o monopólio da distinção
universal entre o verdadeiro e o falso, entre as formas científica e não
científicas de verdade. Essa concessão desse monopólio de verdade leva à
invisibilidade de formas de conhecimento que não se encaixam nessa validade
de forma de conhecer: os conhecimentos populares, leigos, plebeus,
camponeses, afro-brasileiros ou indígenas são segregados e situados do outro
lado da linha de verdade científica. Do outro lado da linha de verdade
científica não há conhecimento real: existem crenças, opiniões, magia,
entendimentos intuitivos ou subjetivos incomensuráveis, incompreensíveis por
não obedecerem aos cânones científicos de verdade.

No entanto, essa capacidade e grande gama de conhecimento adquiridos pela
trajetória de vida que os estudantes adultos da EJA possuem, não tem reconhecimento por
parte da ciência, já que a ciência não consegue explicá-los. Deste modo também é a
escola, no papel de representante da ciência e formadora dos indivíduos na sociedade, por
sua vez, também não valoriza ou não reconhece esses saberes. Freire (2001, p. 232),
ressalta a importância de tais experiências e conhecimentos serem reconhecidos pela
escola.

Uma coisa continua em mim, como pessoa e como educador, quer pensando a
prática educativa quer fazendo a prática educativa, é um profundo respeito à
figura do educando, ao gosto do educando e à formação do educando. [...] E
um grande respeito, também, pelo saber “só de experiências feito”, como diz
Camões, que é exatamente o saber do senso comum. Discordo dos pensadores
que menosprezam o senso comum, como se o mundo tivesse partido da
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rigorosidade do conhecimento científico. De jeito nenhum! A rigorosidade
chegou depois.

O trabalho, sob a ótica da sociedade capitalista, e conceituado como forma de
dignidade e segundo Arroyo (2007, p. 27) “o direito ao trabalho é inerente à condição
humana, é um direito humano”, fundamental para o sucesso do homem moderno, sendo
posto como princípio educativo de caráter formativo, que estabelece ligação entre a
educação e o mundo do trabalho.
O trabalho tem influenciado a permanência escolar dos sujeitos da EJA, já que a
busca por uma qualificação ou aprimoramento tem atraído este público para as salas de
aula. Contudo, o trabalho também pode ser visto como um dos fatores da não permanência
dos estudantes na escola, neste caso não apenas da EJA, mas de todas as modalidades
visto que a necessidade de trabalhar e sustentar-se os obrigam a abandonarem a escola.
Desta maneira, falando do trabalho para trajetória escolar e de vida, foi questionado
quando os sujeitos da pesquisa iniciaram sua jornada no mundo do trabalho. Vejam as
respostas apresentadas:

Severino Agricultor, 46 anos: Com sete anos mais ou menos. No motor de
sisal. A primeira função que eu tive era a era só carregar fibra no jumento. Era
a minha função pro meu pai, que eu tinha que fazer de todo jeito era aquela
função, para ajudar eles. Enquanto eu tava fazendo essa função ele tá fazendo
as outras.
Severino cevador, 38 anos: No sisal já. Eu botava palha, que é chamado
botador. Comecei novinho, comecei novinho, com dez anos, e já começava às
cinco horas da manhã e ia até às cinco horas da tarde. Nessa idade eu não
estudava porque não tinha como, naquele tempo era mais ruim para as coisas,
assim... de colégio, as pessoas preferiram até trabalhar para ajudar os pais do
que estudar.
Severino Trabalhador do Sisal, 26 anos: Com dez a doze anos, mais ou
menos uns dez anos, no motor no sisal. Ajudava colocar palha, ela colocava eu
estendia. Aí ela botava a boneca no arame e eu já ia desamarrando e eu
estendia.
Severino Agricultor, 46 anos: com sete anos mais ou menos!
Severino Músico, 28 anos: Eu comecei a trabalhar com dezesseis anos né, que
foi... na verdade a minha vida começou a ter sentido a partir do momento que
eu entrei na escola, que foi com a volta de catorze a quinze anos que eu entrei
na escola, então daí para frente foi que eu comecei a conhecer pessoas, e as
portas foram se abrindo eu perdi o medo de andar, perdi o medo de sair de casa.
Então, a minha vida hoje se eu olhar para trás foi a escola que começou a
desenvolver, foi as portas que abriram.
Severina Homem/Mulher Cabelereiro, 24 anos: Eu comecei a trabalhar com
15 anos e meio eu estava começando a lavar cabelo no lavatório.

111

Severina Mulher Trans Garçonete, 24 anos: Com quinze anos de idade.

Nas narrações dos sujeitos acima podemos constatar que eles iniciaram no mundo
do trabalho ainda na infância, período em que inclusive deveriam ter seus direitos à
infância assegurados; todavia, não lhes foram permitidos a oportunidade de ser criança,
brincar, estudar e se divertir. Tiveram que aprender a trabalhar desde cedo nas duras
tarefas da cadeia produtiva do sisal, acostumar-se com a dor dos furos nas mãos dos
espinhos da folha sisal, da palma, do mandacaru, dos cortes com a faca, dos cuidados com
as cobras e os cascavéis, acostumar-se com a coceira da fibra quando seca, do traquejo
com o “jeguinho” que carrega as folhas e fibras, trabalhar duro para ascender na empresa
e chegar ao auge da profissão, ser um cevador.
Esses sujeitos desde cedo receberam de oficio de seus pais o dom de trabalhar e
cultivar a terra seca, o dom de labutar com o agave, que nesta região tem sido passado de
geração para geração, pois possivelmente os pais aprenderam com os avós, pois herdaram
de seus pais, também lavradores do sisal.
Severino Motorista: Com 13 anos de idade. O meu primeiro trabalho eu
comecei a trabalhar de ajudante de serralheiro, aí não tava ganhando bem e
também tem vez que o homem dono da serralheria não pagava o suficiente que
eu tinha direito a receber, aí foi quando arrumei um trabalho no motor com um
tio meu, é motor de sisal. Aí comecei a estender fibra, depois fui botar palha,
depois mudei, outro rapaz saiu eu fui ser o resideiro, aí por aí vai.
Severina Auxiliar, 37 anos: Oito anos. Trabalhava com reciclagem. A gente
acordava às cinco horas, porque tinha que esperar chegar o carro do lixo né, do
lixão, para pegar toda a reciclagem consegui juntar uma boa quantidade que
era para juntar. Depois ia para casa, tomar banho, tomava café e ia para
batedeira catar bucha e depois a gente estudava, sempre à tarde nunca estudava
pela manhã, depois do almoço a gente ia para o colégio.

Temos aqui o trabalho e sua visão nefasta sob a ótica capitalista, que maltrata e
exclui. Crianças em situações precárias e adversas precisaram vender sua força de
trabalho para terem um pouco do que comer.
Os cuidados com a família vão além das questões afetivas e envolvem também a
questão financeira. Não podemos condicionar a riqueza como certeza de felicidade
familiar, mas a sociedade moderna atribui grande importância ao acúmulo de capitais.
Por compartilhar com os valores capitalistas as pessoas sonham em ter boas condições de
vida, bens materiais, poder viajar, consumir e possuir produtos diversos. Todos estes
desejos estão diretamente associados à ocupação que a pessoa exerce na sociedade, sua
profissão, o seu trabalho.
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Mesmo as pessoas que não trilhem o caminho da família, dificilmente poderão
fugir do mundo do trabalho. O trabalho tornou-se uma atividade vital e indispensável para
os seres humanos, pois está entrelaçada com a necessidade natural para a sua
sobrevivência e a de seus familiares. Como afirma Arendt (2001, p. 9):
O trabalho é considerado aqui como sendo aí atividade que corresponde ao
processo biológico do corpo humano, cujo crescimento espontâneo,
metabolismo, e eventual declínio estão ligados as necessidades vitais
produzidas pelo trabalho para alimentar o processo da vida. A condição
humana do trabalho é a própria vida.

Influenciada pelo mundo do capital nossa sociedade atribui muito valor ao
trabalho, atrelando-o como sinônimo de sucesso e felicidade, mas segundo cantava
Belchior (1979) em trecho da música (“Pequeno perfil de um cidadão Urbano”), o eu
poético na música vê que o trabalhador “Era feito aquela gente honesta, boa e comovida,
que caminha para a morte pensando em vencer na vida. Era feito aquela gente honesta,
boa e comovida. Que tem no fim da tarde a sensação da missão cumprida”, onde o autor
critica o trabalho moderno e as suas condições que são impostas aos trabalhadores, que
concentram quase todo o seu tempo a trabalhar para “vencer na vida”, mas na verdade
não podem desfrutar dela, uma condição que produz uma contradição, pois as pessoas
deixam de trabalhar para viver “sobreviver” e passam a viver apenas para trabalhar.
Mesmo na modernidade com a precarização das condições do trabalho, ele ainda
é visto como uma das formas do homem atuar e relacionar-se com o mundo, porém para
que ele esteja apto para o trabalho é necessário que obtenha certo acervo cultural que é
adquirido no ambiente em que ele está inserido. Todavia, nem todas as pessoas
conseguem chegar à idade adulta com aspirações de oportunidade no mundo do trabalho
que lhe permita atuar no mercado de trabalho, sendo necessário buscar tal qualificação
ou mesmo aprimorá-la na fase adulta. E para auxiliá-las neste processo, muitos buscam a
escola, mais precisamente a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Desta forma, quando
falamos de EJA, não podemos dissociá-las do mundo do trabalho, afinal muitos
estudantes buscam adentrar na escola, por meio desta modalidade, visando uma
qualificação ou requalificação para o mercado de trabalho.
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3.4. Volta aos estudos: o recomeçar.

O trabalho é apontado como os principais motivos de abandono escolar, pois em
regiões tão carentes, a necessidade de sobrevivência é maior que a necessidade de
frequentar as aulas. Nos estudos, e em diversas pesquisas que indicam o motivo para não
permanência dos estudos, apontam que os educandos não encontraram na escola um
currículo que se aproxime da realidade do mundo do trabalho, e em especial a falta de
políticas públicas que garantam e efetivem a sua permanência na escola forçando-os a
abandonar os estudos. De acordo com Paiva (2006, p. 16) “mais tarde, esses jovens
retornam, via EJA, convictos da falta que faz a escolaridade em suas vidas, acreditando
que a negativa em postos de trabalho e lugares de emprego se associa exclusivamente à
baixa escolaridade.”
Contudo, esta pesquisa vem apresentar não apenas as causas da não permanência
escolar, mas para além dela, não poderia deixar de apresentar, ademais, uma contribuição
para o retorno dos sujeitos ao ambiente escolar.
Ao serem questionados sobre qual motivo que os levaram a interromper os estudos
no passado, foram apresentadas as seguintes respostas relacionadas ao trabalho:

Severino Agricultor, 46 anos: O motivo foi o ganho que tava pouco aqui, aí
teve uma oportunidade de vida lá fora no estado de Minas Gerais, aí eu
conversei com meus pais e minha mãe...aí eu me mandei para lá, a procura de
algo melhor.
Severino cevador, 38 anos: Porque a dificuldade era muita e eu precisava
trabalhar, e aí também eu tive que viajar, aí já saiu daqui novo, eu viajei para
Feira de Santana para trabalhar, e passei lá.... não lembro bem não, mais passei
uns dez anos. Eu trabalhava lá numa selaria, e eu trabalhava muito viajando,
pegando mercadoria e indo buscar.
Severino Músico, 28 anos: Bom... eu comecei... é... viajar né e eu não tava
conseguindo conciliar a escola com as viagens, porque as minhas viagens.
Geralmente eu saía nas quartas-feiras e eu só retornava para casa na terça, então
comecei a perder muita aula e não consegui conciliar.

A maioria dos estudantes atribuem ao trabalho o motivo principal para a não
permanência escolar na infância e adolescência, nos casos acima, a necessidade de uma
atividade remunerada, segundo Oliveira (2012, p. 05), “os motivos para o abandono
escolar podem ser ilustrados a partir do momento em que o aluno deixa a escola para
trabalhar”, esses sujeitos tiveram que migrar para outros municípios, em função da
escassez ou precariedade do trabalho em nossa região, para conseguirem ocupar uma vaga
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no mercado de trabalho. Conciliar trabalho e estudo, cuidar dos afazeres da casa em um
município que não é o seu de origem pode dificultar a permanência escolar, já que
provavelmente não possuem uma rede de amizades que pudesse facilitar sua interação
com a escola, como no exemplo de Severino Jogador, ao conciliar a vida de jogador
profissional de futebol, que necessita de uma rotina dura de treinamentos, concentração
com agenda de jogos em dias diferentes da semana, viagens para outras cidade, estados
nacionais e inclusive para o exterior como ele nos conta a seguir.
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: Eu fiquei os vinte anos que fiquei
como profissional eu fiquei uns vinte anos sem estudar, eu parei com dezessete
anos e retornei esse ano, por pedido de minha esposa que ela pediu para voltar
a estudar para o mercado de trabalho, que sem estudo ninguém consegue nada,
então já que eu tinha a formação de jogador profissional, que a carreira também
é curta, parei de jogar profissionalmente, mas a vida de trabalhador, para Diogo
continua então a idade como jogador acabou, mas a idade como trabalhador
pode estar seguindo. Então foi justamente para isso, para estudar e ter um
emprego digno trabalhar de forma que eu possa dizer assim, onde a idade de
né, mas basicamente foi estudar para entrar no mercado de trabalho.

As experiências ensinam, e o ensino deve aprender a promover a inserção da
sabedoria do senso comum no cotidiano escolarizado. Os estudantes da EJA têm uma
relação muito forte com o mundo do trabalho, e suas experiências também estão ligadas
à trajetória escolar. Ainda sobre a relação trabalho e formação:
Severina Mulher Trans Garçonete, 24 anos: Parei, quatro vezes, e foi no
início do ano passado por causa do trabalho. Eu estudava de manhã no Luís
Eduardo, aí foi no tempo que o cara me chamou para trabalhar num restaurante.
Aí foi na onde eu fui largando mais os estudos aí eu parei, aí voltei ele ano.
Severina Homem/Mulher Cabelereiro, 24 anos: Eu só parei três anos foi
porque por causa do trabalho mesmo, mas dois anos foi por causa da doença,
mas um dos anos eu digo a você foi por sentir vontade de mesmo. Acho que é
o momento mais atribulado, sabe? Eu acho que foi no momento mais
atribulado, e depois de um tempo que eu passei aí fiquei e voltei.

Ao buscar a escolarização, os jovens criam expectativas para entrarem no contexto
de capacitação com aspirações de oportunidade no mundo do trabalho, uma formação
tradicional tecnicista. Estes muitas vezes buscam na escola uma educação que possa
qualificá-los com o objetivo principal de vender sua força de trabalho para o mercado,
principalmente em momentos de crise ao qual enfrentamos, seja no trabalho, seja na
escola.
Severino Gari, 30 anos: Para trabalhar. Porque tinha vez que a gente chegar
aqui em casa, dia de domingo mesmo pra pedir dinheiro a meu pai, a minha
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mãe, não tinha para dar o dinheiro aí para a gente, a gente todo mundo...outras
pessoas saia com dinheiro e a gente ficava assim sem querer sair e não podia
sair porque não tinha dinheiro no bolso. Meu pai e minha mãe também naquele
tempo não tinham trabalho direito, não era todo dia que achava trabalho, meu
pai trabalhava de pedreiro, não é todo dia que ele achar um dia de pedreiro e
minha mãe também não tinha também, que antes ela começou a trabalhava em
motor também. Ela não ia deixar de botar as coisas dentro de casa para nós
comer para dar dinheiro para a gente sair domingo ponto aí a gente ficava
sempre dentro de casa.
Severino Trabalhador do Sisal, 26 anos: Passei um bocado de tempo resolvi
voltar para escola esse ano atrasado. Eu passei bem quinze anos sem estudar.

O trabalho é princípio educativo, e precisa ser entendido na EJA como matriz
formativa, pois passa a compreender diretamente as relações entre educação e mundo do
trabalho, as dimensões ontológicas e históricas do trabalho, o caráter humanizador e
desumanizador no trabalho no trabalho e na sociedade capitalista.
Outra parte dos estudantes mencionou a falta de interesse nos estudos, na época
da adolescência com um causa da não permanência escolar.
Severina Auxiliar, 37 anos: Então parar, parar mesmo? Eu estudei até os
catorze anos normal, depois eu fui parei, parar de não ir mais com dezesseis
ela foi os dois anos ainda insistindo fazendo aceleração e não chegava a
concluir daí eu parei. Voltei agora com trinta e sete anos. Eu acho que eu era
meio cabeça voada, eu não tinha interesse de estudar. Eu preferia trabalhar e
eu achava assim eu trabalhava, eu me mantinha e não precisava estudar,
entendeu? O trabalho para mim era mais importante do que eu estudo, só
trabalhando eu achava que não precisava mais estudar.
Severina Trabalhadora Doméstica, 27 anos: Na verdade foi porque eu quis
mesmo, não tava assim dando um valor ideal, aí eu preferi abrir mão não foi
por causa de nada não. Eu parei de estudar com dezesseis anos, eu fiquei mais
de oito anos sem estudar porque eu só vim estudar agora com vinte e seis anos.
Severina Mãe de Família Desempregada, 26 anos: Eu não tinha interesse
pelos estudos, eu não gostava de estudar eu parei com catorze e voltei agora.

As narrativas desses estudantes mostram a falta de interesse pela escola e pelos
conteúdos trabalhados nela. Chegando ao período da adolescência, na faixa dos quatorze
aos dezessete anos, esse desinteresse aliado à necessidade de trabalhar contribui para que
muitos estudantes abandonem os estudos.
Os motivos apresentados apontam necessidade do trabalho como o principal
motivador da não permanência escolar, em especial a dificuldade de conciliar as tarefas
escolares com as obrigações do mundo do trabalho. Outro fator mencionado foi o
desinteresse pelos estudos enquanto jovens. Neste aspecto, talvez até a própria sociedade
influencie no sentimento de culpa dos sujeitos pela falta de interesse escolar, pois os
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mesmos não foram ensinados a refletir, por exemplo, sobre as suas condições precárias
das escolas, sobre a falta das políticas públicas que facilitam o acesso e a permanência
desses sujeitos nas escolas, ou dura realidade para aqueles que necessitem trabalhar para
sobreviver ainda na infância e juventude.
Para refletir a respeito da necessidade dos estudantes conciliarem trabalho e os
estudos, foi questionado sobre as vantagens e desvantagens de trabalhar, estudar, e
quando casados ou pais e mães, cuidarem da família. Veja:
Severino Músico, 28 anos: Bom, é a conciliação de trabalho e escola, que é
um pouco complicado. A gente sabe que a EJA é a noite, né...aqui na nossa
escola, mas ainda tem a grande complicação que é conciliar o trabalho com a
escola, horários que às vezes você trabalha um dia mais do que o outro no sol
quente, por exemplo, e a gente chega cansado e olha assim para o caminho da
escola, né...e pensa aí não ir, mas a gente bota na balança e ver que acaba
vencendo o cansaço. Na verdade a dificuldade sempre vai haver em qualquer
situação, né...a família você tenta conciliar um pouquinho do trabalho com a
família, um pouquinho da sua escola, a gente sabe que entra na escola por volta
de 05h:30min. e sai e sai por volta das 22h:00 horas, então é um tempo que
você acaba fugindo ali da sua rotina do dia a dia, E é um pouco difícil, mas é
como eu falei no início né, não existe pódio sem obstáculos.
Severino Agricultor, 46 anos: Aí é nem diz né..., a dificuldade, pra a gente
que trabalha pelo dia é muito cansativo para chegar na escola e ficar até a noite.
Aí fica meio difícil pra nós. Mas o ao contrário de vida, não há outra sugestão
né, tem que fazer como se diz, estudar pra ver se chega lá. Tem, tem dificuldade
sim, todos tem né...e assim, tem se não fosse meu trabalho, eu mesmo não vou
lhe mentir não né...porque a EJA assim, para mim tá sendo bom, não vou lhe
mentir não, né ..., mas se eu não tivesse trabalho eu faria tudo, a aprendizagem
para mim seria melhor, para fazer uma série só...para mim no meu ponto de
vista ia ser mais atrasado, mas para mim seria melhor, seria mais ótima ou
aprendizado... puxado, tudo junto ao mesmo tempo é puxado. É difícil.

Com a carga horária extensa para quem trabalha e estuda, contudo, por objetivar
melhorias de ida e de melhores trabalhos, muitos estudantes enfrentam a carga horária
dupla de trabalho e estudo, e até mesmo o próprio mercado de trabalho, ao qual a escola
está a serviço, já que a escola direcionada para o mercado transmite a ideia de que a
escolarização “capacitação ou a qualificação” é sinônimo de “salvação” e vai
proporcionar o ingresso imediato deste estudante/ trabalhador (a). Não podemos esquecer
que tal proposta salvadora já foi utilizada pelo modelo de escola em nosso país, mas
precisamente na Educação Básica. Sobre tais políticas Arroyo (2019, p. 13) alerta:
É interessante constatar que as políticas caminham na direção de transferir para
a Educação Profissional e Tecnológica, para o domínio das ciências e das
tecnologias as esperanças tradicionalmente depositadas na Educação Básica:
educação de qualidade para todos e estará garantido o desenvolvimento
econômico, social, político, cultural; estarão garantidas a igualdade, a
superação as desigualdades de classe, raça, gênero, região; será eliminada
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a pobreza (52 milhões, 49% negros), a violência, as injustiças... Promessas
repetidas tão críveis quanto um sonho bom.

A grande questão é saber: será que a escola está preparada para receber estes
estudantes trabalhadores da EJA? Pois, mesmo havendo leis que prometem ofertar vagas
para este público, a sua presença na escola é bem recente. A EJA como modalidade se
fortaleceu legalmente no final dos anos 90 com a LDB 9394/96 e no início dos anos 2000
com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos.
Ainda sobre os desafios do trabalho e estudo os entrevistados responderam:
Severina Maria Artesã, 41 anos: Desafio porque o que a gente precisa hoje
mesmo a estudar, ter como hoje a escola é boa oferece muitas oportunidades a
gente querer e correr atrás. Porque hoje a gente que tem filho hoje, que tem
família, a gente falta muito, falta por uma doença tem que faltar, mas é assim.
Mas sobre isso é bom estudar eu gosto. Eu acho que tudo tem que ter
organização, e ter seu tempinho tem que ter um tempinho para estudar, um
tempinho para família, um tempinho para tudo aí a gente consegue.
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: No meu caso, não tenho dificuldade,
eu faço meu trabalho como te falei, na APAE, pela manhã tem uma tarde livre
aí às vezes, eu faço minha atividade física, eu faço as tarefas que os professores
passam para a noite, então assim na minha forma, eu não vejo. Antes eu tenho
mais dificuldade do que hoje, então para mim tá sendo uma experiência
maravilhosa que eu vou estudar para terminar meus estudos e seguir minha
vida.
Severino Gari, 30 anos: É complicado essa aí viu (risos...) Por que a pessoa
tem que trabalhar, estudar e cuidar da família a pessoa tem que ser guerreiro,
porque não é todos que faz isso não viu.

Para conseguir concluir sua trajetória escolar, os estudantes precisam fazer um
esforço e estabelecer prioridades para se organizarem, pois necessitam cumprir sua
jornada diária, seja no trabalho, seja nas tarefas domiciliares e cuidados com os filhos e
como mencionou Severino Gari precisa ser guerreiro.
Já Severina Auxiliar, que possui três filhas, argumenta que trabalha pela manhã,
estuda pela tarde, cuida das tarefas domesticas pela noite e ainda necessita auxiliar suas
filhas nas tarefas escolares.
Severina Auxiliar, 37 anos: Acho que a desvantagens né? Porque você fica
com pouco tempo para estudar, acaba tirando o pouco tempo que você tem
depois do trabalho poderia estar com os filhos você está na escola. Eu acho que
para mim essas são as desvantagens pouco tempo demais para estudar, eu
mesmo se tiver tarefa para casa eu não consigo fazer nenhuma, nenhuma
mesmo, eu tenho que fazer na escola ou em horário de trabalho quando eu
tenho um tempinho livre lá eu estou fazendo.
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No caso de Severina, ela faz as atividades nos momentos que está livre para
realizar as obrigações estudantis e dar conta dos estudos da EJA. Vemos aqui um exemplo
de força descomunal desta estudante para permanecer estudando e concluir sua trajetória
escolar.
Nos relatos é possível perceber a dificuldade dos sujeitos da EJA para permanecer
estudando em meio a tantas atribuições. Ainda, para ampliar a reflexão, foram
questionados quais os principais desafios que o estudante adulto tem para conseguir
concluir sua trajetória escolar nas classes de EJA. E as seguintes respostas foram
apresentadas:
Severino Músico, 28 anos: Bom, é a conciliação de trabalho e escola, que é
um pouco complicado. A gente sabe que a EJA é a noite, né...aqui na nossa
escola, mas ainda tem a grande complicação que é conciliar o trabalho com a
escola, horários que às vezes você trabalha um dia mais do que o outro no sol
quente, por exemplo, e a gente chega cansado e olha assim para o caminho da
escola, né...e pensa aí não ir, mas a gente bota na balança e ver que acaba
vencendo o cansaço.
Severino Agricultor, 46 anos: Aí é nem diz né..., a dificuldade, pra a gente
que trabalha pelo dia é muito cansativo para chegar na escola e ficar até a noite.
Aí fica meio difícil pra nós. Mas o ao contrário de vida, não há outra sugestão
né, tem que fazer como se diz, estudar pra ver se chega lá. Tem, tem dificuldade
sim, todos tem né...e assim, tem se não fosse meu trabalho, eu mesmo não vou
lhe mentir não né...porque a EJA assim, para mim tá sendo bom, não vou lhe
mentir não, né ..., mas se eu não tivesse trabalho eu faria tudo, a aprendizagem
para mim seria melhor.

A continuidade dos estudos e conclusão da trajetória escolar para os estudantes da
EJA está atrelada as condições de adequar os estudos com o mundo trabalho. Para a
maioria desses sujeitos o trabalho é fundamental para sua sobrevivência, logo precisam
priorizá-lo. As obrigações da escola são cumpridas depois das trabalhistas, já que podem
escolher faltar à escola devido ao cansaço, mas não ao trabalho pelo mesmo motivo.
Outros estudantes, além das questões ligadas ao trabalho, incluíram os cuidados e
responsabilidades para com a família, que necessitam abrir mão de ficarem com os filhos,
por exemplo, e conciliar os estudos com os afazeres domésticos e realmente conseguir
dar conta do trabalho, estudos, casa e família, pois sobrecarregam muito, principalmente
as mulheres.
Severina Auxiliar, 37 anos: No meu caso, eu acho que a maior dificuldade é
dividir meu tempo entre casa, filho e trabalho. No meu caso o maior desafio é
o tempo para mim é porque o resto eu tiro de letra.
Severina Trabalhadora Doméstica, 27 anos: A pessoa sabe lidar com a
rotina, Por que acaba que chega agora mesmo no final do ano a pessoa acaba
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ficando cansada, porque durante o dia tem que saber trabalhar como família,
fora trabalha na casa dos outros e ainda quando chega a noite a pessoa tem que
estar com bastante disposição para chegar à noite e falar: Eu tenho que ir, eu
tenho foco e eu tenho que focar e independente do cansaço ou não tem que ir
mesmo. Abrir mão de tudo, abrir mão de família de filho, de marido e vim para
escola. A maior dificuldade é essa você abre mão de cansaço de tudo para
persistir mesmo nos estudos.
Severina Mãe de Família Desempregada, 26 anos: O cansaço do dia a dia
do trabalho, a responsabilidade com filho envolve um pouquinho, mas eu diria
que não afeta tanto não.

O preconceito, neste caso sexual, também foi mencionado como grande desafio
para concluir a sua trajetória escolar, e talvez este seja dos mais difíceis para os estudantes
homossexuais. A não aceitação, os julgamentos, os olhares, as perseguições e muitas
vezes a dificuldade de estabelecer relações dificultam sua permanência na escola.
Severina Mulher Trans Garçonete, 24 anos: Assim as críticas né? Porque
tem pessoas que deixam a gente para baixo para chegar por causa da minha
escolha de sexualidade, e fala que é difícil ter trabalho para pessoas transexual,
aí tem horas que eu fico abatido eu acho assim, será que eu vou conseguir um
dia ter esse trabalho mesmo? Aí tem horas assim até eu tava começando a
trabalhar com uma pessoa, só que a pessoa depois me tirou e eu disse: Daquele
dia em diante eu vou desistir de tudo porque eu estou vendo que para mim não
vai ter jeito. Mas tem pessoas assim que me ajuda e que dá conselho. Na escola
tem a questão do banheiro, mas tem horas que eu entro assim com as meninas
e os meninos ficam chiando e tal, já tem vez até que eu parto para brigar, mas
eu vejo depois que aquilo não vale a pena, entendeu? Que muitas vezes é para
deixar para baixo é para sabe procurar sei lá.

Os desafios cotidianos para os homossexuais são muitos e a escola, que deveria
ser espaço de acolhimento, acaba reforçando esses preconceitos. Nesta pesquisa
observamos que o simples fato de utilizar o banheiro acabou gerando uma série de
conflitos entre estudantes, professores e a gestão escolar.
Severina Homem/Mulher Cabelereiro, 24 anos: Acho assim, uma mulher
deveria se sentir constrangida se a partir do momento que ela entrasse no
banheiro ela desse de cara com o homossexual e ele estivesse mijando com a
porta aberta para ela, eu acho que isso seria constrangedor porque ela não tem
obrigação nenhuma. Saber que tem outro sexo ali, ela pode até saber, agora ver
passar por aquilo ali não, eu acho que isso e é que é constranger. Agora de você
entrar fechar sua portinha e fazer seu xixi ali, porque não importa se você está
fazendo xixi no pé ou sentado ou se você está fazendo xixi, entendeu? O que
importa é que você é um ser humano que você entrou ali e vai fazer o que você
tem que fazer e vai sair, não vou soltar piada para ela não vou empurrar a porta
entendeu? O que ela está fazendo não me interessa, nem faz meu tipo, sabe? A
professora chegou pra mim e disse: Eu vou te pedir para você não ficar
entrando no banheiro das mulheres que chegaram para mim e disseram que
tavam se sentindo constrangida por você estar lá. Eu disse: Professora eu não
vou te dizer nada não, sabe é porque? Eu não vou perder minhas estribeiras,
principalmente com você. Mas só vou dizer uma coisa eu não vou fazer mais
coisas no banheiro. Eu tô mentindo? Semana passada minha colega disse
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assim: Bora amiga? Eu disse não vou não, bora amiga? Não, vou não. Bora
amiga? Aí ela me arrastou, aí eu fui no banheiro. Eu fiquei lá com medo
daquela professora de óculos que tem cabelo bem curtinho, ela que me falou e
a diretora também. Tipo no dia que eu discutir com uma menina a diretora não
me deu razão nenhuma, ela nem sabia que tinha acontecido. Ela não me deu
razão nenhuma. Ela só perguntou como é que tinham permitido esse tipo de
coisa na escola que é que Severino Severina está querendo ser? Mas não
perguntou o que aconteceu, ela não perguntou o que, que a menina me fez,
sendo que ela sabe que se eu tiver feito alguma coisa errada eu vou assumir
para ela, tanto que no dia que a gente foi conversar a gente chegou até a
discutir. Ela disse me respeita Severino Severina, e eu disse me respeite você.
Por que você não tá dando confiança de uma coisa que você nem esperou eu
falar sabe? Se eu fiz ou se eu não fiz? E o banheiro porque não acho, não acho
se eu disse a você que se o menino entrou no banheiro dos homens quem vai
se constranger é eles porque eles não tem amadurecimento, mas se ela for uma
mulher madura com certeza ela vai entrar vai passar mas fecha a portinha dela
vai fazer xixi dela e vai sair, independente dela ouvir uma piada ou não ela vai
levar ou revidar se ela quiser .

Nota-se que as escolas e muitos profissionais da educação em meio à modernidade
e acesso à informação, ainda não estão preparadas para dar conta de certas situações e
mediar alguns conflitos tomando decisões que reformam a ideia de exclusão escolar
daqueles que se apresentam diferentes da maioria, preferindo se livrar do problema em
detrimento de uma solução.
As instituições escolares recebem um público diverso, trajetórias de vida plurais,
cada uma com sua história, seu conhecimento e suas necessidades, pois a permanência
escolar perpassa experiências formativas dos indivíduos na escola. Logo, torna-se
necessário então a construção de uma escola que também tenha uma proposta pedagógica
e um currículo plural, multicultural, uma escola que consiga trabalhar diante de uma
diversidade de saberes e vivências dos estudantes, a sua diversidade. Gadotti (2000, p.
56) Aponta para uma educação multicultural.
A educação multicultural...procura formar criticamente os professores,
para que mudem suas atitudes diante dos alunos mais pobres e elaborem
estratégias instrucionais próprias para a educação das camadas
populares, procurando, antes de mais nada, compreendê-las na
totalidade de sua cultura e de sua visão de mundo.

Por outro lado, percebemos que muitos estudantes apoiam Severina
Homem/Mulher Cabelereiro, a superar seus desafios dentro da escola, a sua presença na
escola, na sala de aula, tem proporcionado experiências formativas para os colegas de
turma que os levam a refletir sobre a inclusão e a diversidade, a ponto de muitas mulheres

121

aceitar a sua presença no banheiro, sem problemas, ou defende-la diante das acusações
da funcionária da escola.
Em nossa sociedade, os seres humanos são preparados desde a infância para
assumir as responsabilidades na fase adulta, e claro que tais responsabilidades estão
relacionadas à trajetória de vida que ele percorreu. Portanto, assumir o papel de chefe de
família, seja homem ou mulher, é um caminho que poucos conseguem desviar. E a
responsabilidade de trabalhar durante o dia e ainda enfrentar uma segunda jornada de
estudo durante a noite é muito difícil. Como é possível perceber nas seguintes falas:
Severino Gari, 30 anos: A pessoa quando é adulta o que dificulta na minha
opinião, é o trabalho da pessoa. Durante o dia e a pessoa chegar do trabalho
cansado e à noite vai para escola.
Severino Trabalhador do Sisal, 26 anos: É difícil um pobre hoje para se
formar tem que ter muita paciência, porque ou tem que trabalhar ou tem que
estudar trabalho até meio-dia e estuda à tarde aí é muito cansativo é
complicado, aí tem que ter muita força de vontade.

Responder quais motivos que levam adultos que possuem um vínculo
empregatício, com família constituída, retomar os estudos e permanecer na escola, foi
uma das indagações propostas nesta pesquisa. Dessa forma, foi questionado aos
estudantes sobre o que os fazeram permanecer estudando. As seguintes respostas foram
apresentadas:
Severino Músico, 28 anos: O que me faz permanecer estudando na EJA é...eu
tenho uma proposta de vida né...então eu almejo por ela, eu quero concluir eu
vou com fé em Deus eu vou me formar né.... então é a única oportunidade que
ainda me resta é a EJA, né. Então eu tô agarrada a essa única oportunidade eu
tenho.
Severino Agricultor, 46 anos: O que faz eu permanecer estudando na EJA é
Porque, eu acho, no dizer, pra mim é uma grande felicidade tá me ensinando
as coisas que eu nunca tinha aprendido na vida, muitas coisas boas e tanto a
mim como meus colegas um bom exemplo esse curso de EJA.
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: Essa oportunidade de fazer e o EJA
de terminar meus estudos para realmente conseguir trabalhar, arranjar um
emprego e de seguir minha vida. Então teve essa oportunidade, tive essa
oportunidade de fazer o EJA, o EJA nos propõe, então tem que permanecer
que isso vai ajudar bastante os alunos.
Severina Mulher Trans Garçonete, 24 anos: É para ter um futuro melhor,
que vai me ajudar a crescer.
Severina Homem/Mulher Cabelereiro, 24 anos: A vontade de me sentir
realmente independente e me dizer assim não que o certificado toque para mim,
mas para o outro sim, entendeu. Só para poder ter na mão, não sei só para poder
especificar porque na mão eu já tenho o que eu quero fazer, não é que eu saiba
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eu preciso aprender mais, mas eu já tenho a noção do que eu quero pode ser eu
quero bulir com cabelo quero fazer colorimetria, quero aprender que cor é
essa? Que cor com essa o que dá? Que conhece o que é que ele vai dar amarelo
com vermelho, dá laranja, até porque o secundária é uma coisa difícil.

Os estudantes atribuem o desejo de concluir a sua trajetória escolar, fechar o ciclo
educacional, como fator determinante para sua permanência na escola. Muitos, inclusive,
almejam dar prosseguimento aos estudos após a conclusão do Ensino Médio, sendo que
estes sujeitos têm buscado na educação escolarizada produzir um saber e ampliar os seus
conhecimentos, e utilizar este aprendizado para tentar consegui uma profissão ou uma
vaga no mercado de trabalho.
Além da busca por conhecimentos e desejo de dar continuidade aos estudos, os
entrevistados atribuíram a sua permanência escolar à necessidade de proporcionar uma
qualidade na educação e orientação de seus filhos e poder auxiliá-los em suas tarefas
escolares, além de poderem ser vistos pelos seus filhos como exemplos.
Severino Gari, 30 anos: Eu queria aprender mais, da algo mais assim, alguma
coisa mais em minha vida, porque a pessoa hoje sem a leitura que nem falei a
pessoa não é ninguém, o que me fazia permanecer estudando era hoje para
crescer para quando meu filho me perguntasse alguma coisa de informação eu
saber se explicar direito para ele. Chegar em casa com a atividade painho, me
ensina isso aqui, eu saber explicar isso certinho para ele vê lá, mas não deu.
Severina Auxiliar, 37 anos: O desejo de ir mais além, de além fazer o quê eu
não fiz no passado, mas não por falta de oportunidade, mas por falta de
interesse mesmo ponto segmento de me informar quem sabe até fazer uma
faculdade? Né o que me faz ir adiante é isso. Ser o que eu não fui, um exemplo
melhor para minhas filhas, as três pequenas hoje, que voltando a estudar minha
filha hoje já me olha de outro jeito, de outro modo, que minha mãe tá
interessada né, tá estudando.
Severina Trabalhadora Doméstica, 27 anos: É como eu falei anterior, meu
filho ter orgulho em mim e realizar meus sonhos, experiência, sem os estudos
hoje a pessoa acaba aqui não é nada né? É bom a gente estudar para lá na frente
tem um emprego bom.

Muitos estudantes apontaram a importância do estudo para a formação humana,
como Severino Músico que sentiu a necessidade de aprender os conhecimentos escolares
que segundo ele são fundamentais para desenvolver o seu trabalho, estabelecer relações,
e para sua vida social, isto é, para se comunicar. Assim, sentiu a necessidade de retornar
a escola para dar continuidade aos estudos, que segundo Freire (1987) seja uma educação
libertadora que permita transmitir conhecimentos e valores aos educandos, pois os
espaços que Severino Músico ocupa para realizar o seu trabalho, tem na educação um
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atributo importantissimo e muito valorizado. Como podemos observadas nas seguintes
falas.
Severino Músico, 28 anos: Eu fiquei sete anos sem estudar, eu passei sete
anos sem voltar à escola...eu comecei...é...viajar né e eu não tava conseguindo
conciliar a escola com as viagens... Geralmente eu saía nas quartas-feiras e eu
só retornava para casa na terça, então comecei a perder muita aula e não
consegui conciliar....Aproveitei um pouco que eu dei uma parada com as
viagens, e decidi retomar porque vi que a gente não é nada né... a palavra certa
é a gente não consegue ser um alguém sem um estudo, né... de tudo que a gente
vai fazer hoje a gente precisa de saber alguma coisa da... de você ter alguma
coisa do seu estudo, então eu resolvi retomar né comecei retomar o ano passado
então ainda tô estudando.
que me motivou na verdade a retornar, foi que eu comecei a viajar muito e
passei por muita dificuldade, né ... em não ter a escola. A gente começa a se
relacionar com pessoas de um nível um pouco mais alto e a gente vê que
precisa ... que você tem que voltar um pouquinho atrás e parar, ou recomeçar
de onde você parou, né... Na verdade, então, a gente sabe que a escola hoje ela
acaba desenvolvendo uma função especial na vida da pessoa do ser humano.
Voltei em busca de conhecimento, em busca de aprender a me relacionar com
as pessoas melhor, né...em busca de você ter um inglês melhor e até um
português mais avançado, né... a gente sabe que o português acaba sendo uma
das matérias, das disciplinas do dia a dia, né ... a gente usa muito.
Severino Agricultor, 46 anos: Eu retornei na escola, porque eu pensei...eu já
não sou, no dizer ninguém, no manejo de vida no dizer da gente, eu penso
assim né....eu com a escola, pelo menos, eu vou aprender alguma coisa e vou
ser alguém. Lá na frente, vou voltar pra escola para estudar coisas boas.

Para Severino agricultor retornar à escola é mais uma oportunidade de recomeçar
a vida, para ele a sociedade não valoriza as pessoas que não concluíram os estudos, não
ter estudo os tornam invisíveis. Desta forma, ele busca na escola um novo aprendizado
para concluir sua escolaridade, e assim ter voz ativa, ser reconhecido e respeitado na sua
comunidade enquanto sujeito social, como ele afirma: “ser alguém”. Nesta etapa da vida
ele pode dedicar-se mais a escola e se permitir produzir conhecimento.
Alguns jovens mesmo tendo a oportunidade de estudo abandonam a escola muito
cedo em busca de outros caminhos, de uma realização pessoal imediata ou de um sonho
e quando não veem seus objetivos realizados, retornam, já adultos, para concluírem seu
percurso formativo escolar. Assim como aconteceu com Severino Jogador, que
abandonou os estudos em busca da profissionalização no futebol. Sobre o acesso ao
estudo e experiência enquanto jovem e quando jogador ele relata que:
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: Tive sim, tive a oportunidade aqui
em Valente, depois fui para Jacobina, quando meus pais se mudaram para lá
né, seguir a vida né, e dar continuidade ao estudo e de alguma forma por causa
do futebol, que eu queria seguir a carreira, infelizmente interrompi esses
estudos para ir jogar bola. na realidade não houve dificuldade, eu que criei a
própria dificuldade, por ter desistido em alguns momentos não ia para o colégio
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e falava para os meus pais que estavam indo e na verdade não ia ele não ia
então eu que criei a própria dificuldade para desistir dos estudos.
Eu fiquei os 20 anos que fiquei como profissional eu fiquei uns 20 anos sem
estudar, eu parei com 17 anos e retornei esse ano, por pedido de minha esposa
que ela pediu para voltar a estudar para o mercado de trabalho, que sem estudo
ninguém consegue nada, então já que eu tinha a formação de jogador
profissional, que a carreira também é curta, parei de jogar profissionalmente,
mas a vida de trabalhador, para eu continua, então a idade como jogador
acabou, mas a idade como trabalhador pode estar seguindo. Então foi
justamente para isso, para estudar e ter um emprego digno trabalhar de forma
que eu possa dizer assim, onde a idade de né, mas basicamente foi estudar para
entrar no mercado de trabalho.

Severino Jogador de Futebol conseguiu realizar seu sonho, que é desejado por
muitas pessoas, ser atleta de profissão, o Brasil conhecido mundialmente como país do
futebol, desperta em boa parte das crianças esse sonho de ser jogador profissional, porém,
esse sonho tinha um preço que era os estudos, principalmente no período anterior aos
anos 2000, assim muitos que buscaram ser jogadores de futebol tiveram que abdicar dos
estudos.
Para que Severino tornasse jogador de futebol foi necessário mudar de cidade
continuamente, e neste aspecto o entrevistado afirma que deveria ter realizado maior
esforço para concluir os estudos quando jovem e alega que teve oportunidades de terminar
os estudos, porém, é importante ressaltar, que naquele período os clubes de futebol não
criavam condições para a formação escolar destes jogadores e eles treinavam duro durante
o dia, pois para ser atleta profissional requer muita dedicação e abdicações, precisa
levantar cedo, realizar muitas atividades físicas, o que exigem muito esforço, além das
viagens para os participar dos jogos que ocorrem no meio de semana pela noite e aos
finais de semana, além das pressões por parte dos clubes eda comissão técnica por
desempenho em campo. De acordo com Mello (2010, p. 21).
Para exemplificar, o atleta que começa na categoria mirim aos 12 anos (idade
equivalente ao sexto ano escolar) se completasse o ensino médio aos 17 anos
(quando estaria no último ano da categoria sub-17) teria tido, uma carga horária
de 4.800 horas na escola contra 4.165 horas de treinamento no futebol, sem
contarmos os jogos nos finais de semana.

Neste caso, além das obrigações durante o dia, ele necessitava se deslocar a noite
de transporte coletivo, para escolas noturnas em outros bairros de Salvador - Ba, para
poder dar continuidade aos seus estudos pela noite, e quando era reconhecido por
torcedores dos times rivais do clube que estava defendendo, sofria ameaças de agressão
por parte dos outros estudantes. Portanto, analisando toda a conjuntura e o fato da carreira
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de jogador ser muito curta, dificilmente algum jogador continua em atividade após os 37
anos de idade, aliado ao fato de que a profissão de jogador de futebol não depender tanto
dos estudos contribuiu que ele optasse por abandonar a escola e priorizar a carreira de
jogador.
Contudo, após encerrar a carreira de jogador, a vida continua e ele necessitou
buscar outra formação que lhe permitisse sobreviver, e para ele consegui a nova profissão
concluir os estudos seria fundamental. Assim, trilhou o caminho da escola novamente, os
caminhos da EJA para completar a sua escolarização.
Os estudantes da EJA comumente associam a modalidade a uma oportunidade de
melhoria das condições de vida que segundo eles está ligada ao mercado de trabalho, na
concepção de muitos destes sujeitos, os conhecimentos adquiridos na EJA podem
possibilitar a sua entrada no mundo do trabalho ou uma profissão para atuarem no futuro.
Severina Homem/Mulher Cabelereiro, e mais jovem que Severino Jogador, mas tem
pensamento parecido, como podemos analisar em seu discurso:
Severina Homem/Mulher Cabelereiro, 24 anos: E a profissão, assim porque
me disseram que para mim fazer colorimetria eu tinha que ser formado e que
tem até faculdade para isso, e eu quero bulir com cabelo mesmo, eu quero
entender de cores, eu quero mexer no cabelo, eu quero mudar uma mulher,
entendeu? Vai servir até para mim mesmo, tipo porque eu não penso em ser
homem, eu pensei em ser uma mulher mesmo um dia, ela mesma, eu pensei:
Eu me sinto bem você vai ser essa daqui, eu me sinto bem sou aquela dali e me
sinto bem assim, mas ponto foi bom para mim por isso. A vontade de me tornar
o que eu quero. A vontade de me sentir realmente independente e me dizer
assim não que o certificado toque para mim, mas para o outro sim, entendeu.
Só para poder ter na mão, não sei só para poder especificar porque na mão eu
já tenho o que eu quero fazer, não é que eu saiba eu preciso aprender mais, mas
eu já tenho a noção do que eu quero pode ser eu quero bulir com cabelo, quero
fazer colorimetria, quero aprender que cor é essa.

Assim, podemos observar em suas narrativas os motivos de suas permanências e
a interligação do desejo de conclusão dos estudos para conseguir uma oportunidade no
mercado de trabalho. Para Severina Homem/Mulher Cabelereiro o conhecimento para
atuar na sua profissão, também pode ajuda-la na vida, em suas escolhas, auxiliar a definir
sexualidade, melhorar a sua aparência quando quiser se produzir vestida de mulher ou
quando optar por vestir-se de homem.
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3.5. O sonho não acabou...
A vida é um sonho
Irmão, a vida é um sonho
Não há mais nada a perguntar
Isso por trás do vento quebrado
Todo o medo de viver
Irmão, a vida é um sonho
Me ajude a sentir
Que meu amor pelos humildes
Não me deixa mentir
Milonga, a vida é um sonho
Os surdos ouvirão
Belchior (2012)
A vida é um sonho, e os sonhos nos estimula a viver e ir em busca de realizá-los.
Assim realizando uma reflexão sobre a trajetória escolar, como se propõe neste trabalho,
uma questão subjetiva importante não poderia ficar de fora. Dentro de nosso contexto, foi
relevante saber qual a visão destes sujeitos sobre a importância da educação
(escolarizada), e em especial quais sonhos alimentam e que os fizeram permanecer
frequentando a escola. E devido a intensidade e grande quantidade de questões pulsantes,
optei por reproduzir as narrativas quase que integralmente.
Dentre os diálogos da entrevista narrativa, foi possível destacar a visão sobre a
escola e a EJA, seus objetivos e sonhos que podem ser possibilitados com o estudo. Ao
serem questionados sobre a importância da educação escolar para formação humana,
destacaram-se algumas as falas a seguir.
Severino Música: na verdade a importância da escola para formação
humana...a educação ela faz parte de tudo na sua vida né na verdade, se você
tá...se você vai fazer uma conta hoje você precisa de uma matemática, se você
vai se pronunciar com alguém e ter uma conversa com alguém você precisa
devolver um bom português né... Então hoje na verdade a gente não consegue
mais viver sem uma boa educação. Sem uma educação de qualidade.
Severino Agricultor, 46 anos: A educação, eu acho uma maravilha
né...porque nós hoje, se chega um ponto de se formar e ser alguém na vida, eu
acho bom porque nós saiu do lugar sofrido, mas venceu na vida né...ser alguém.
Severino cevador, 38 anos: Para mim em primeiro lugar a gente ficar só na
escola quer sim para mim eu não gosto de estudar, mas assim eu acho muito
bonito a pessoa ter educação estudar.
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: Eu acho que sem os estudos a pessoa
é nada. O conhecimento ninguém tira de você, conhecimento leva para a vida,
toda hoje eu tenho a experiência de vida. Então tudo que eu vivi, tudo que eu
sei ninguém vai apagar. Não tem como, isso vai ficar guardado para mim ver
da vida toda, você pode ter um carro as pessoas podem roubar sua casa, mas o
estudo, o conhecimento você não vai perder nunca.
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Nos discursos dos entrevistados percebemos que sujeitos valorizam bastante a
educação e sua importância na atualidade, demostram também que no cotidiano, no
convívio diário e nas relações sociais, os conhecimentos adquiridos na escola facilitam a
realização de suas tarefas, além disso, segundo Severino Agricultor, aqueles que possuem
conhecimento são reconhecidos socialmente. Severino Jogador de Futebol coloca o
conhecimento com um bem intransferível, pois uma vez produzido pelo sujeito, ninguém
pode retira-lo. Para Dewey (1979, p. 83) “A educação não é a preparação para a vida, é
a própria vida [...]”, e esta valorização da escolarização para a vida é evidenciada em
todas as falas, assim como em:
Severina Homem/Mulher Cabelereiro, 24 anos: É que ela vai levar qualquer
lugar independente de qual lugar seja ela vai levar algum lugar. Sabe, eu nunca
acho que é demais ter educação. Você tem educação e a poder até demais não?
Ela sempre vai levar a algum lugar sempre uma coisa bem sabe ver alguma
coisa bem que você pode ser assim eu não preciso hoje, mas amanhã você pode
precisar sabe? Eu acho que a educação nunca independente de qualquer coisa
é futuro porque se você parar de estudar o que tá dando hoje não vai fazer
diferença agora porque pode não ser do seu interesse, mas com a evolução O
que vai acontecer amanhã o que você não pegou hoje vai te fazer falta. Eu acho
que a importância é que seja o futuro mesmo.
Severina Mulher Trans Garçonete, 24 anos: A importância é que pode ficar
tarde, porque nunca é tarde mais uma hora pode ficar tarde demais.
Severino Trabalhador do Sisal, 26 anos: Rapaz tem que ter educação. Porque
você tem que ajudar, tem que ter. Educação é tudo hoje em dia, respeitar todo
mundo para ser respeitado, e isso aí você vai aprender em casa e na escola
também.
Severina Auxiliar, 37 anos: Eu acho que para mim a educação é tudo, hoje
eu vejo por esse lado se você não tiver educação na formação humana você
não é ninguém, não é ninguém. Uma pessoa sem educação alguma, sem saber
ler, sem saber escrever chega onde? Em lugar nenhum vegeta, nem vive direito,
vegeta no meu modo de pensar é esse.
Severina Trabalhadora Doméstica, 27 anos: Ah! É muita coisa. Porque sem
educação hoje em dia o ser humano não é nada, tem que ter educação ao entrar
em um ambiente, tem que ter uma educação tanto para entrar como para sair,
no caso, tem que ter educação para chegar no lugar em saber conversar. Então
para mim é muita coisa, sem educação o ser humano não vai para frente, para
a sociedade ele não é nada. Então a educação faz muita diferença.
Severina Mãe de Família Desempregada, 26 anos: Tudo, sem educação não
ter futuro. Ela tem muita importância desde criança, adulto, escola, trabalho no
dia a dia do ser humano, respeito e educação transformam vidas.

Podemos observar nas narrativas dos estudantes que existe uma unanimidade
quando se trata da educação, todos apontam que a educação é primordial na vida das
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pessoas e a sua conquista traz diversos benefícios que ajudam o ser humano a se
desenvolver, evoluir. Reconhecem que a educação torna-se cada vez mais importante para
o convívio em sociedade e para a vida moderna, e devida a tamanha importância que
estimula eles a retornarem a escola para estudar.
Como observamos a os sujeitos da pesquisa valorizam a educação, tornou-se
importante saber a sua avaliação sobre a educação ofertada na EJA e como visualizam a
modalidade com uma oportunidade de acesso à educação. As questões mais relevantes
demostram que:
Severino Música: Eu vejo...eu vejo o seguinte, eu vejo uma ótima
oportunidade, vejo que foi um projeto que foi bem elaborado, nem foi bem foi
bem feito esse projeto porque acabou voltando as pessoas que a gente sabe que
temos professores que se formou no EJA, temos poeta aqui mesmo na nossa
região né que estudou e hoje faz direito, então vejo pessoas indo longe através
do EJA. Então foi uma coisa que aconteceu de grande importância para aqueles
que teve a sua vida escolar interrompida por alguma forma por algum motivo.
Severino Agricultor, 46 anos: Eu vejo a EJA, como dizia o Severino uma
coisa bem elaborada, no dizer eu mesmo estava escondido, e se não existisse a
EJA eu estava atrasado muito mais atrasado.
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: Então, eles têm essa oportunidade de
estudar, estamos tendo essa oportunidade estudar, de estudar de terminar os
estudos. É como te falei, eu vejo muitos alunos desinteressados, muitos com
dificuldade ainda de saber coisas básicas de conta, coisas básicas de geografia,
de história, mais por eles mesmos de não se esforçar para ter esse
conhecimento. Os professores passam, dão de bandeja para eles e eles mesmo
faltam muito interesse para ele aprender, acho muito, muito mesmo na sala de
aula, muitos alunos interessados, muitos alunos estão aqui por estar a verdade
é essa.
Severina Mulher Trans Garçonete, 24 anos: A importância é que pode ficar
tarde, porque nunca é tarde mais uma hora pode ficar tarde demais.
Severina Homem/Mulher Cabelereiro, 24 anos: Uma porta aberta porque
assim tem pessoas de 30 a 40 anos, ver agora que adoraria estudar vivo sabe e
se não tiver oportunidade depois do EJA, inclusive no Luís Eduardo, na Cecília
agora para a gente mudou para cá, O que você mais vê são pessoas que são
mais velhas do que a gente e muito mais interessadas do que nós, entendeu?
Eu acho que foi porta aberta com as pessoas mais velhas sabe para a gente no
nosso caso é homossexualismo porque em tudo você tem que acelerar mais se
você tiver que fazer o que você tiver que fazer para você acelerar você vai ter
que acelerar, porque se você ficar para trás você será só mais um gayzinho.
Então assim, mas no caso do EJA para mim colaborou as pessoas mais velhas,
idosos por aí ponto porque eu acho que abriu portas para eles muitas portas.
Inclusive eu tava assistindo o Fantástico e uma mulher de 90 passou em
advocacia e não sei se foi em juíza que ela se formou, 90 anos.
Severino Gari, 30 anos: É complicado, eu nem tenho palavras para descrever
assim, mas eu acho que é minha opinião a pessoa tem que ser muito guerreiro.
Tem que ser muito forte para conseguir voltar a estudar. Porque nesse mundo
de hoje que a gente veve 100%, 90% das pessoas não querem estudar e 10%
estuda. Então é uma oportunidade de uma pessoa, um adulto voltar a estudar é
porque tem alguma coisa ou ele quer refazer alguma coisa na vida dele.
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Severina Auxiliar, 37 anos: Eu vejo como uma chance de melhorias, né? E
vejo como um trabalho que foi desenvolvido pelos governadores como uma
nova chance ou esperança de vida, de crescer de desenvolver alguma coisa,
uma profissão. Eu vejo isso como, eu vou dizer assim, uma chance de você
chegar lá adiante, ver aonde você chegar ali, pegar encarar e chegar lá adiante,
uma chance que você não teve no passado e está tendo agora, no meu ponto de
vista. E agora como é que eu explico isso melhor?
Severina Trabalhadora Doméstica, 27 anos: Não, eu vejo assim um modo
de a gente concluir aquilo que a gente deixou lá atrás, então assim, eu vejo que
tá sendo uma oportunidade para a gente estudar e para gente concluir os
estudos, só basta a gente correr atrás, né? Porque a oportunidade está aí só
basta à gente correr atrás, não são todos que tem, mas muitos queriam ter uma
oportunidade de chegar e poder estudar ter conhecimento e nós hoje tá tendo
essa oportunidade.
Severina Mãe de Família Desempregada, 26 anos: Muito bom me ajuda
bastante, principalmente para a gente trabalhar durante o dia ter essa
oportunidade não precisa abrir mão para estudar e tá me ajudando bastante.

Nos relatos dos estudantes podemos observar que existe uma valorização muito
grande por parte dos sujeitos pela modalidade da EJA, uma vez que os mesmos a vêm,
como uma grande oportunidade para retomar seus estudos e prosseguir em sua trajetória
escolar, a fim de conseguir alcançar seus objetivos também fora do espaço escolar.
Dando continuidade às entrevistas foi realizada uma pergunta muito relevante: o
que os fazem permanecer estudando na EJA? Eles apontaram que:
Severino Gari, 30 anos: Eu queria, como é que diz? Eu queria aprender mais,
da algo mais assim, alguma coisa mais em minha vida, porque a pessoa hoje
sem a leitura que nem falei a pessoa não é ninguém, o que me fazia permanecer
estudando era hoje para crescer para quando meu filho me perguntasse alguma
coisa de informação eu saber se explicar direito para ele. Chegar em casa com
a atividade painho, me ensina isso aqui, eu saber explicar isso certinho para ele
vê lá, mas não deu.
Severina Auxiliar, 37 anos: O desejo de ir mais além, de além fazer o quê eu
não fiz no passado, mas não por falta de oportunidade, mas por falta de
interesse mesmo ponto segmento de me informar quem sabe até fazer uma
faculdade? Né o que me faz ir adiante é isso. Ser o que eu não fui um exemplo
melhor para minhas filhas as três pequenas hoje, que voltando a estudar minha
filha hoje já me olha de outro jeito de outro modo que minha mãe tá interessada
né, tá estudando.
Severina Trabalhadora Doméstica, 27 anos: É como eu falei anterior, meu
filho ter orgulho em mim e realizar meus sonhos, experiência, sem os estudos
hoje a pessoa acaba aqui não é nada né? É bom a gente estudar para lá na frente
tem um emprego bom.

O desejo de alguns sujeitos da EJA de permanecer estudando está relacionado a
questões familiares, a necessidade de auxiliar os filhos na educação escolar, de estudar
com eles, poder responder de forma satisfatória as indagações que os mesmos trazem a
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respeito do conhecimento de mundo. Agora na condição de pais e mães eles esperam que
o retorno aos estudos sirva de exemplo para que as crianças estudem e concluam sua
trajetória escolar, assim como eles estão fazendo na idade adulta. Talvez a experiência
dos filhos em vivenciar os esforços de seus pais estimule-os na valorização da educação
escolar.
Outro fator destacado nas narrativas atribui a permanência, a realização pessoal
ou busca de conhecimentos, como podemos analisar nos depoimentos abaixo:
Severino Músico, 28 anos: O que me faz permanecer estudando na EJA é...eu
tenho uma proposta de vida né...então eu almejo por ela, eu quero concluir eu
vou com fé em Deus eu vou me informar né....então é a única oportunidade
que ainda me resta é a EJA, né. Então eu tô agarrada a essa única oportunidade
eu tenho.
Severino Agricultor, 46 anos: O que faz eu permanecer estudando na EJA é
Porque, eu acho, no dizer, pra mim é uma grande felicidade tá me ensinando
as coisas que eu nunca tinha aprendido na vida, muitas coisas boas e tanto a
mim como meus colegas um bom exemplo esse curso de EJA.
Severina Mulher Trans Garçonete, 24 anos: É para ter um futuro melhor,
que vai me ajudar a crescer.

Fatores como a busca por novas profissões, por uma melhor qualificação no
mercado de trabalho e até a continuidade dos estudos após a conclusão do Ensino Médio
em uma Universidade ou curso técnico, foram citados como estímulos para os sujeito
permanecer estudando e ir em busca de realizar os seus sonhos.
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: Um recomeço, né? Tinha um tempo
que eu estudava e não consegui concluir, então tem que essa oportunidade de
fazer e o EJA de terminar meus estudos para realmente conseguir trabalhar,
arranjar um emprego e de seguir minha vida. Então teve essa oportunidade,
tive essa oportunidade de fazer o EJA, o EJA nos propõe, então tem que
permanecer que isso vai dar bastante os alunos.
Severina Homem/Mulher Cabelereiro, 24 anos: A vontade de me tornar o
que eu quero. A vontade de me sentir realmente independente e me dizer assim
não que o certificado toque para mim, mas para o outro sim, entendeu. Só para
poder ter na mão, não sei só para poder especificar porque na mão eu já tenho
o que eu quero fazer, não é que eu saiba eu preciso aprender mais, mas eu já
tenho a noção do que eu quero pode ser eu quero bolinho com cabelo quero
fazer colorimetria, quero aprender que cor é essa? Que cor com essa o que dá?
Que conhece o que é que ele vai dar amarelo com vermelho, dá laranja, até
porque o secundária é uma coisa difícil.

Ao serem questionados sobre os aspectos que poderiam ser melhorados na
Educação de Jovens e Adultos para atender aos estudantes que são trabalhadores, ou até
mesmo servir de atrativo para outros estudantes, eles apontaram as seguintes questões:
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Severino Músico, 28 anos: Bom, como em todos os projetos em todo um
contexto em geral pode-se melhorar em alguma coisa, mas eu não tenho hoje
o que reclamar dela não, entendeu?
Severino Trabalhador do Sisal, 26 anos: Rapaz da forma que tá está bom, eu
acho assim que eu estudei até um tempo atrás, e eu estudei e tava bom, os
professores tudo bem com desenvoltura, normal, eu acho que não precisa
melhorar em nada.

Dois estudantes disseram que a escola e a EJA não necessitam de modificações,
que o modelo vigente é adequado e atende as necessidades dos estudantes. Dois outros
estudantes apontaram que a inserção de cursos profissionalizantes pode ajudá-los na vida
prática, pois quando finalizassem os estudos já teriam uma profissão que lhes permitiriam
atuar no mercado de trabalho ou curso que facilitaria sua vida cotidiana ou até ganhar
algum dinheiro prestando serviços, como explanou Severina Homem/Mulher
Cabelereiro, 24 anos:
Severina Homem/Mulher Cabelereiro, 24 anos: Cursos, muitos cursos.
Porque assim teve uma vez Eduardo que teve um curso de manicure e
maquiagem, de como fazer brigadeiro, porque até então para mim, brigadeiro
era leite condensado e Nescau, só quando eu vi ela botar metade de um creme
de leite na escola mesmo eu disse: Gente, Pera aí, não é só leite condensado e
Nescau não. Aí eu fiz, eu passei uma semana de manicure e não me adaptei e
sai aí que eu faço minha unha, minha unha eu pinto e desenho, faça o que eu
quiser na minha unha, só que eu tenho medo de ferir a sua, eu não tenho aquela
certeza, eu tenho medo de ferir, mas para eu aprender a fazer sozinha eu
aprendi lá. Maquiagem, maquiagem também eu digo a você eu não sei
maquiar, mas se eu for sair na rua eu vou sair feminina aí você tirar todas essa
expressão aqui de lá, mas.
Severina Auxiliar, 37 anos: Sim, por exemplo, estudante do EJA com idade
mais avançada já poderia sair com uma profissão da sala de aula percursos não
só ter as disciplinas que tem, mas cursos tipo bordado, culinária, essas coisas
para as pessoas já saíram dali preparados para ter uma profissão já na mão.
Porque já não tem mais tanto tempo, o tempo que tem tá estudando quando sair
vai ainda correr atrás de fazer algo e talvez nem consiga. Então acho que
deveria ter uma preparação, não só no ensino fundamental, médio, mas deveria
ter uma preparação com isso com cursos as pessoas já saírem sabendo que
fazer.

Porém, a maioria dos entrevistados ao serem questionados a respeito das
melhorias mencionaram problemas relacionados aos estudantes mais jovens, relato que
se confirma com a fenômeno de juvenilização que é recorrente nas classes de EJA no
município de Valente. Os entrevistados atribuem a falta de maturidade e compromisso
destes estudantes para a educação escolar e inclusive apontam como solução aumentar a
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idade mínima para estudar e separar as turmas por faixa etária, para que os adultos não
sejam “incomodados”.
Severina Trabalhadora Doméstica, 27 anos: Não até aí não vejo nada, graças
a Deus, a escola tem muito a oferecer. Na verdade, são os alunos que não fazem
por onde, lá muitos brigam, muitos fazem chacota, fica dando risada do que a
professora traz, do que a direção da escola traz, aí já é motivo de ficar chiando,
motivo de tirar a concentração. Então assim, a escola tá, a direção tá trazendo,
uma coisa assim de oportunidade, de conhecimento da gente se interagir, mas
na verdade os alunos que botam tudo por água abaixo.
Severina Auxiliar, 37 anos: Assim, hoje estudando na sala de aula eu não vejo
problemas, mas eu vejo que poderia ter uma seleção não colocar alunos tão
jovens junto com alunos mais velhos por que acaba atrapalhando, a cabeça de
um adolescente de dezesseis anos que tá ali atrasado não vai chegar nem perto
de uma cabeça de uma senhora quarenta como tem minha sala. Eles são mais
dispersos, a gente tem mais interesse por ter mais necessidades, menos tempo
para estudar, ter menos tempo para correr atrás por que logo chega a velhice
né? E eles por serem jovens não têm tanto interesse e acaba atrapalhando um
pouco. Então eu acho que deveria ter uma seleção, por idade se você tem de
vinte e tantos, você vai estar nessa sala, vocês que têm menos vou estudar na
outra, sabe? Para mim o único problema é só esse no mais está tudo bem.
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: Eu vejo o esforço dos professores no
dia-a-dia, quando vem acho tudo que eles podem dar de melhor e eles
conseguem dar. Eu acho que falta mesmo o aluno querer, querer buscar o
conhecimento, buscar o conhecimento querer buscar entendimento das
coisas, mas eu vejo mesmo professores que se esforçam bastante para que isso
aconteça e infelizmente a gente vê poucos alunos querer buscar os
conhecimentos, querer buscar terminar os estudos. É acho que é mais parte do
aluno do que ele professor.

Nas narrativas dos entrevistados percebemos as diferenças em relação aos
estudantes adolescentes e dos adultos, que denunciam um conflito intergeracional entre
estes sujeitos, segundo os entrevistados, os mais jovens não aproveitam os momentos na
escola para estudar, fazem barulho, não levam a educação a sério, ações que atrapalham
o andamento das aulas. Além disso, e alguns dos entrevistados não compreendem os
motivos destes estudantes tão jovens, que não tem ocupações durante o dia optarem por
estudar a noite. Para Moura (2018, p. 30) “essa juvenilização muitas vezes incomoda,
pois os jovens se comportam e se inserem em práticas diferentes daquelas que adultos e
idosos conhecem ou se inserem.”
Já os adultos que chegaram à maturidade buscam focar nos estudos e aproveitar
as oportunidades de adquirir conhecimento no espaço escolar, além disso, reconhecem os
esforços da gestão e dos professores, e afirmam que o corpo docente tem se empenhado
para ofertar um educação de qualidade.
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Temos neste encontro intergeracional uma oportunidade para a escola promover
as trocas de experiências de vida e aprendizagem entre os estudantes como sugere
Mannheim, (1993, p. 216) os estudantes “participem dos mesmos acontecimentos, dos
mesmos conteúdos de vida”, pois mesmo dessas queixas, percebemos ao longo das
entrevistas nesta pesquisa que as mulheres afirmam interagir com estes jovens
conversando, aconselhando, orientando-os no sentido de melhorar o comportamento e
valorizar os momentos na escola enquanto são jovens.
Outra questão interessante foi apontada por Severino Gari diz respeito aos
conteúdos e disciplinas ofertadas no currículo escolar da EJA, que para ela não leva em
consideração o saber necessário para os trabalhadores utilizarem no dia-a-dia como
podemos analisar em seu discurso:
Severino Gari, 30 anos: Não, assim como é que diz? Os jovens estudam dez
matérias ou é doze, em termos da escola dá uma oportunidade a um adulto, eu
acho assim, que ela tinha que diminuir as matérias porque não é todo adulto
que sabe falar inglês, não é todo adulto que sabia falar uma geografia, uma
ciências. Aí assim, um português, uma matemática, sei lá, uma história, um
adulto sabe contar uma história, agora o inglês, uma física, essas outras
matérias que tem, um adulto no mundo não vai e não tem capacidade de fazer
umas provas dessa.

Para Severino Gari a quantidade de disciplinas é um fator complicador para os
estudantes, em sua visão, o conhecimento sobre algumas disciplinas não se adequa a vida
e prática do estudante trabalhador. Aqui está, sem dúvida, o distanciamento do fazer
pedagógico nas turmas de EJA com o saber da experiência feito, o que eles já sabem,
como sabem, e como esses saberes podem ser tomados como ponto de partida para o
processo de ensino-aprendizagem. Segundo Haddad e Di Pierro (2000) torna-se
necessário reconhecer a realidade dos sujeitos da EJA para a formulação de propostas
curriculares que enriqueçam e estimulem a aprendizagem dos jovens e adultos. Portanto,
é importante que o currículo da EJA contemple conteúdos que valorizem o conhecimento
desses estudantes.
A última pergunta diz respeito às expectativas dos estudantes em relação ao
futuro, aos sonhos que podem ser alcançados com auxílio dos estudos. Sobre o sonho
Freire (2001, p. 14) afirma:
A existência humana é que permite, portanto, denúncia e anúncio, indignação
e amor, conflito e consenso, diálogo ou sua negação com a verticalidade de
poder. Grandeza ética se antagonizando com as mazelas antiéticas. É
exatamente a partir dessas contradições que nascem os sonhos coletivamente
sonhados, que temos as possibilidades de superação das condições de vida.
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Mesmo diante de tantas lutas, dificuldades e trabalho árduo, a volta a escola
permite aos sujeitos da EJA sonhar com possibilidades de mudanças que venham através
da educação, desta forma, ao serem questionados a respeito dos sonhos que almejam
realizar através da escolarização destacamos as seguintes respostas:
Severino Agricultor, 46 anos: Eu vim buscar melhoria na minha vida, e onde
eu quero chegar na minha vida, e a minha...a minha felicidade vai ser enquanto
ele me formar em arte, o meu sonho de vida é a arte: pintura, desenho. E isso
eu quero chegar lá me formar pra isso.
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: Tenho, eu quero terminar meus
estudos e permanecer estudando é para mim vai ser um motivo de honra e de
luta, e do que eu fiz no passado. Seria assim, fechar um ciclo terminando meus
estudos. Tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi vai ser fechado com a conclusão
do EJA. Sim, sim, eu tenho, eu tenho esse pensamento. Já conversei meus com
meus familiares, então quando tiver essa oportunidade de fechar os estudos,
então eu penso sim em fazer uma educação física, que uma parte que eu gosto.
Então eu vou pensar sim em fazer uma faculdade educação física.
Severina Mulher Trans Garçonete, 24 anos: Meu sonho mesmo é me
informar para enfermagem, então eu creio que os estudos do EJA vai me
proporcionar um futuro.

Severino Agricultor afirma que seu sonho é a arte, a produção cultural do campo
e do sertão se expressa nas mais diversas linguagens artísticas, e o trabalho no campo
também esta ligada a arte, a arte de fazer brotar a vida, de dar continuidade ao ciclo da
vida, da produção dos alimentos, portanto o sujeito do campo é mais que a terra. Neste
sentido, a educação que ele busca deve ser omnilateral como diz Frigotto (2018 p. 267)
“todos os lados ou dimensões”, que o permita ser produtor cultural, ser livre, já que ele
faz parte da produção de arte nos campos agrícolas e que também possam usufruir das
diversas outras formas de se fazer arte no campo educativo.
Severino Jogador de Futebol também poder ser inserido neste processo, passou a
vida moldando o seu corpo, fortalecendo-o, para utilizar o corpo como instrumento de
trabalho, sua experiência com atividades físicas, preparação física, fisiologia, anatomia,
alimentação, sabe bem condicionar o corpo humano, prepará-lo para competições de alto
nível, bem como aperfeiçoa-lo para as atividades cotidianas, aprendeu tudo na prática
cotidiana, que Freire (2000) chama de o saber de experiência do feito, pois desde criança
está inserido no mundo do futebol, foi atleta profissional, seu pai e seus tios foram atletas
profissionais, assim ele deseja cursar Educação Física e poder aliar a teoria a sua prática
ao longo da vida. Frigotto (2018 p. 267) reforça:
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O desenvolvimento que se expressa em cada ser humano não advém de uma
essência humana abstrata, mas é um processo no qual o ser se constitui
socialmente, por meio do trabalho; é uma individualidade – e,
consequentemente, uma subjetividade – que se constrói, portanto, dentro de
determinadas condições histórico-sociais.

Para Severina Mulher Trans Garçonete sonha ser enfermeira e como seus colegas
deposita suas esperanças na educação e assim trilha esse caminho frequentando as aulas
nas classes de EJA. Pois, a conclusão dos estudos está entre os sonhos a serem realizados,
por esses sujeitos. Contudo, há também àqueles que creem que alguns sonhos de sua
juventude já não podem ser alcançados como os de Severino Gari, que acredita não ter
mais idade para que se concretize, mas mesmo assim permanece estudando.
Severino Gari, que aponta que: “Sonho, sonho, sonho mesmo eu tinha, mas
hoje não tenho mais não. Eu queria ser caminhoneiro, mas hoje acho que não
dá certo mais não por causa da idade ‘risos’”.
Severina Homem/Mulher Cabelereiro, 24 anos: Para ir para os Estados
Unidos pela porque depois que eu fizer isso aí que eu começo a trabalhar
mesmo com cabelo então diga eu quero realizar o meu primeiro sonho,
entendeu? Que o meu primeiro sonho é dança aquilo que eu gosto dançar
aquilo que eu gosto. Tu já assistiu Millenium12? Já ouviu falar sobre o
Millenium companhia de dança nos Estados Unidos? Eu preciso ir para lá, tipo
assim para ler para lá eu preciso dessa super bem, para começar eu preciso
fazer aula disso e para fazer aula disso eu preciso de dinheiro ponto eu preciso
trabalhar em alguma coisa até chegar lá, entendeu? Eu sei que bailarino eu não
vou ser nunca mais, sabe? Acho que meu corpo não tem mais estrutura para
isso, mas as danças que eu quero dançar aquelas ali o meu corpo tem estrutura,
sabe? Mas o meu próximo sonho é só esse aí só ir para lá, para Millenium.
Severina Auxiliar, 37 anos: Com certeza tem uma profissão melhor, tem um
salário melhor, né outro ter uma vida mais estável que só com educação que
eu vou conseguir isso, só estudando eu vou conseguir.

Há também sonhos mais ousado como os de Severina Homem/Mulher
Cabelereiro, que deseja tornar-se dançarino (a) e compor uma grande companhia de dança
nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que reconhece que para realiza-lo precisa estudar,
se aperfeiçoar no trabalho, ganhar dinheiro e assim concretizar seu sonho. Ela também
tem sonhos mais simples, que através dos estudos possa conseguir uma profissão, com
um bom salário e poder ter uma vida digna.

12

Millennium Dance Complex: É uma academia de dança com estúdio, localizado no NOHO Arts District
de Los Angeles, em Hollywood (EUA), fundado em 1992 é considerada uma das maiores escolas de dança
do mundo e oferecem aulas diárias de dança jazz, hip-hop, sapateado e dança contemporânea.
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Notamos que para realizar os sonhos, estes estudantes sabem que primeiro é
precisam concluir a escolarização, os sonhos perpassam pelos estudos e eles carregam
consigo a ideia de que a educação é chave para conseguir seus objetivos na vida e talvez
por estes motivos que fazem sacrifícios e permanecem estudando. Nos discursos destes
sujeitos transcendem o fato de que existe neles um sentimento de incompletude, mas
também a consciência que só através da educação e a conclusão dos estudos que este
sentimento será devidamente preenchido.
Outra questão importante mencionada está no fato de que as entrevistadas
mulheres que são mães estenderem a concretização de seus sonhos a seus familiares,
como observamos nas narrativas abaixo:
Severina Trabalhadora Doméstica, 27 anos: Um dos meus sonhos é tirar
minha mãe de casa de família, deixa ela...dá uma oportunidade de ter o
descanso dela. Um dos outros sonhos é um sonho de pequena é ser policial
(risos) e muitos outros sonhos.
Severina Mãe de Família Desempregada, 26 anos: Um trabalho melhor uma
vida mais tranquilas oportunidades até para família.

As entrevistadas apontam melhores oportunidades para a qualidade de vida
familiar. Os seres humanos são motivados pelos seus sonhos e nossa sociedade ainda
vende uma ideia de que a escola ou a conclusão dos estudos é fator determinante para
realizar tais desejos. Freire (1991, p. 126) reforça sobre a realização dos sonhos e das
transformações através da educação.
Você, eu, um sem-número de educadores sabemos todos que a educação não é
a chave das transformações do mundo, mas sabemos também que as mudanças
do mundo são um quefazer educativo em si mesmas. Sabemos que a educação
não pode tudo, mas pode alguma coisa. Sua força reside exatamente na sua
fraqueza. Cabe a nós pôr sua força a serviço de nossos sonhos.

Os sujeitos da EJA também são movidos pelos sonhos que idealizam quando
criança, e nutrem ao longo da vida. A nossa trajetória de vida é direcionada a estas
realizações e vivemos muito em função disso. Realizar sonhos simples como concluir a
trajetória escolar, um curso superior, tornar-se motorista, enfermeiro, cabeleireiro,
bailarino, melhorar o salário, ajudar a mãe. E de sonhos maiores, às vezes, quase
impossíveis de realizar, mas os sujeitos da EJA são persistentes e mesmo com estes
sonhos adormecidos em um passado recente ou longínquo, em um determinado momento,
ele ressurge, e justamente quando retomam os caminhos da escola, e aos estudos, vêm a
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possibilidade de suas realizações, e assim os sonhos ressurgem, pois educação crítica é
capaz de libertar as pessoas, de modificá-las, de possibilitar mudar a sua condição e
transformar sonho em realidade.
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4 CAMINHOS DA EJA: CONSIDERAÇÕES
TRAJETÓRIAS FORMATIVAS ESCOLARES
TERRITÓRIO DE IDENTIDADE DO SISAL

FINAIS SOBRE
DOS ADULTOS

AS
DO

As histórias de vida dos sujeitos da Educação de Jovens e Adultos demonstram
grande diversidade e pluralidade presente na modalidade. Trata-se de narrativas de vida
que muitas vezes não são contadas por vergonha, timidez, falta de oportunidade ou até
mesmo de diálogos com os estudantes na escola e que se faz presente nas classes de EJA,
modalidade de ensino que foi e é historicamente marginalizada, tida pela comunidade
escolar, por vezes, como fadada ao fracasso, falácias que escondem uma realidade de
precariedade e falta de investimentos por parte do poder público.
Deste modo, ouvir os sujeitos promove a reflexão do papel da modalidade frente
a necessidade de reparo histórico a uma população vulnerável, que outrora, eram
invisíveis na escola ou reprovados inúmeras vezes, muitos deles forçado pela
circunstâncias da vida a escolher entre estudar ou buscar sua sobrevivência, sendo
vencido pela necessidade de matar a sua fome e de seus familiares. São sujeitos que vêm
na EJA o último fio de esperança enquanto cidadão de terem reconhecimento, prestígio
social, crescimento pessoal ou profissional, melhoria de vida e realização de sonhos.
Os sujeitos adultos desta pesquisa em sua maioria foram excluídos da escola
durante sua infância por não conseguirem acessa-la, por falta de oferta do estado, ou
impossibilitados de nela permanecer devido tantas responsabilidades e afazeres (trabalho
e ajuda na subsistência familiar), que culminaram no abandono da escolarização, e agora
viram na EJA uma oportunidade retomar os estudos para fechar uma lacuna.
Assim, a EJA vem possibilitar a tão sonhada conclusão escolar a esses sujeitos
que ainda persistem e permanecem estudando, mesmo que diante da adversidade que
vivenciam fora e dentro do espaço escolar. O estudante trabalhador, jovem adulto, é muito
mais do que se faz perceber em quatro horas diárias num ambiente escolar, deste modo,
contar suas histórias, perceber seu percurso de vida e suas trajetórias formativas
possibilitou alcançar o objetivo principal desta dissertação, que foi conhecer as
experiências contadas sob o ângulo do percurso de formação ao longo da vida,
evidenciando as práticas formativas inerentes ao itinerário escolar dos estudantes
trabalhadores, e isso se faz necessário e urgente.
Durante as audições nas entrevistas narrativas oportunizou-se ouvir a voz dos
sujeitos, depoimentos que levantaram uma diversidade enorme de questões sociais, todas
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pertinentes, relevantes e fortes. Para cumprir os objetivos da pesquisa elegemos do
repertório apenas quatro categorias para análise, questões fundantes para a reflexão das
trajetórias formativas dos estudantes da EJA do município de Valente, são elas: A vida
escolar infância; as relações de trabalho com a formação escolar; o retorno escolar; e, os
sonhos que fazem permanecer na EJA. As vozes que foram retratadas aqui, e
categorizadas, exemplificaram um povo forte, que não desiste e persiste na realização de
um objetivo formativo com a escolarização.
O sujeito da Educação de Jovens e Adultos do Território do Sisal, em especial o
adulto, teve uma trajetória escolar truncada, com ligação direta ou indireta com o mundo
do trabalho, e em sua maioria com o trabalho na lavoura do sisal e sem a oportunidade de
estudar. Panorama resultado de um sistema educacional que ao longo dos anos adotou
políticas públicas descontinuas e ineficazes, e que não garantiram o acesso nem
asseguraram a permanência dos mesmos.
Nesta feitura, procuramos identificar os desafios encontrados na experiência
formativa escolar do adulto na Educação de Jovens e Adultos, onde ficou evidenciado
que esses estudantes foram excluídos da educação escolarizada no período da infância e
adolescência, período marcado por dificuldades e esses tantos que desde cedo se
acostumaram a necessidade de não poder escolher entre o luxo de poder estudar e o viver
na labuta para garantir as necessidades básicas da família de sustento. Lutar pela
sobrevivência, vencer os preconceitos, as discriminações, libertar-se da submissão
imposta pela sociedade quando se nasce mulher e/ou do preconceito quando se nasce
homem e se descobre mulher, percorrer longas distâncias procurando os caminhos da
escola, sujeitos que vivem uma vida Severina, que repetem, em especial no sertão, a
labuta diária os seus pares em especial, nos campos de sisal ou no beneficiamento de sua
fibra.
Os sujeitos desta pesquisa foram estudantes trabalhadores, de classes menos
favorecidas, da cidade e do campo, desempregados, jovens adultos como na maioria das
outras classes de EJA formada por mulheres, negros ou descendentes, homossexuais.
Sujeitos com dificuldades de aprendizagem que enfrentaram e ainda enfrentam
dificuldades para permanecer na escola e concluir sua trajetória escolar, pois, agora mais
do que nunca necessitam de trabalhar para sobreviver e sustentar sua família. Estudantes
que na fase adulta necessitam conciliar sua permanência escolar com a rotina de trabalho,
família, afazeres domésticos, lazer e vida social, procuraram vencer o cansaço no final do
dia para tentar buscar conhecimento, se arriscando por novos caminhos, os da escola, os
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caminhos da EJA. E nas salas de aula, eles tentaram retomar os estudos para melhorar a
qualidade de vida, auxiliar os filhos nos estudos, incentivá-los, ir atrás dos sonhos
adormecidos, e/ou almejando novos sonhos.
Quando analisamos as experiências de vida destes estudantes, percebemos que já
na infância, período em que deveriam ser mais protegidos e com direitos assegurados por
lei, eles encontraram diversos obstáculos para permanecer estudando, tendo que se
adapta-se a necessidade de momento, tendo que abdicar do estudo. Sendo que, a não
permanência escolar ocorreu por diversos fatores como necessidade de trabalhar,
problemas familiares, migração, preconceito e discriminação.
É importante salientar também que nesta modalidade há alguns estudantes que não
tem interesse, apresentam descaso, principalmente pelos mais jovens, exemplos de
situações que contribuíram para o mau desempenho e atraso escolar. Trazendo a mesa a
necessidade de se refletir sobre as causas deste desinteresse. Será que a escola está sendo
atrativa? A escola está preparada para receber esses sujeitos? Ela é pensada como um
espaço para receber esses sujeitos? Os professores trabalham de forma adequada e estão
recebendo uma formação específica para à modalidade? Essas são questões relevantes a
serem analisadas em pesquisas posteriores.
Nesta pesquisa também se fez necessário caracterizar a trajetória de vida dos
estudantes trabalhadores a partir de constatações nas recorrências nos comportamentos,
nas atitudes, nas valorizações, e, na maneira de cada um gerir a própria vida escolar,
isso devido ao público diverso e plural que recebem, e são muitas trajetórias de vida se
cruzam e entrelaçam, cada uma com sua história, suas experiências, seu conhecimento e
suas necessidades, tornando-se de fundamental importância seu conhecimento para
possibilitar uma recepção adequada a partir de suas necessidades e anseios dentro do
ambiente escolar.
A permanência na escola é marcada por experiências formativas dos indivíduos,
logo, faz-se necessário a construção de um ambiente escolar que tenha uma proposta
pedagógica e currículo plural, uma escola que consiga trabalhar diante de uma diversidade
de saberes e vivências dos estudantes, respeitando suas identidades. Dessa maneira,
considerar a experiência de vida, os seus conhecimentos práticos, seja do sujeito que vive,
trabalha no campo e possuem uma ligação muito forte com meio rural, na labuta com a
terra, na produção de alimento, no cuidar e na criação dos animais, ou dos que vivem e
trabalham na cidade, operários, autônomos, prestadores de serviço e desempregados,
proporcionará uma grande relação de pertencimento.
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As experiências de vida que esses sujeitos proporcionou uma riqueza de
conhecimento inimaginável, muitas destes sem formação escolar são “doutores” na área
que atuam, seja na previsão do tempo, na medicina preventiva, os saberes populares de
identificação de água subterrânea, saberes agrícolas, em agronomia. Portanto, esse
conhecimento adquirido nas experiências interpessoal e com o trabalho podem enriquecer
sua formação escolar.
O cotidiano da sala de aula, aqueles que tiveram experiências evocam suas
memórias para melhor aprender, a exemplo dos que tiveram a oportunidade de viajar,
esses tem facilidade em geografia, pois quando falam destes lugares na sala de aula as
lembranças ativam a memória sobre determinada localidade, suas conversas com pessoas
de regiões diferentes.
Toda essa gama de conhecimentos é importante e deve ser explorada na sala de
aula. As experiências ensinam, portanto o ensino deve aprender a promover a inserção da
sabedoria do senso comum no cotidiano escolarizado.
Outro objetivo proposto na pesquisa buscou relacionar as trajetórias de vida dos
estudantes trabalhadores com as experiências formativas escolares na EJA, para
promover o pertencimento e a valorização pessoal já que o trabalho é uma fonte de
conhecimento importante para esses sujeitos e proporciona experiências incríveis. através
dele o ser humano se desenvolve e se expressa segundo Arendt (2001), no sentido da
“ação” da pluralidade de forma coletiva entre os homens que habitam o mundo.
Sendo o trabalho princípio educativo na modalidade de ensino da EJA, cabe a
escola ofertar uma educação omnilateral que leve os estudantes a refletir a respeito das
relações entre educação e mundo do trabalho, em um contexto humanizado que
desenvolvimento as potencialidades do ser humano. Neste sentido a escola associada ao
trabalho para os estudantes será uma forma de aperfeiçoamento de si próprio e do
trabalho, o trabalho como produção para a vida.
Os sujeitos apresentados, são aqui considerados como os filhos do Sisal, já que
em sua maioria, o ofício de labutar com o sisal persiste por gerações na família. Eles
herdaram e aperfeiçoaram os saberes geracionais de trabalhar e cultivar a terra seca, de
labutar com o agave, que sustenta diversas famílias nesta região. Trabalho esse que se
tornou fundamental para a sociedade, pois estabelece a clara relação do homem em
relação ao meio ambiente, à natureza, em um processo de constantes transformações na
natureza e a si mesmo.
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Diante de tudo, este trabalho, considera o mundo atual e sua complexidade na
modernidade, baseado na tríade educação, escola e mundo do trabalho, onde torna-se
indispensável valorizar as experiências de vida e visão de mundo dos sujeitos
trabalhadores da EJA, e deve estar na base de qualquer currículo que se proponha a
colaborar para o desenvolvimento e evolução humana.
Em relação aos adultos sujeitos desta pesquisa, desde ao mais simples, que
viveram toda sua vida no campo, aos que não viram outras cidades ou estados; aqueles
que viajaram pelo país; ou conheceram outros países, residiram no exterior com uma vida
mais sofisticada e com certos recursos financeiros; ou aqueles que foram vítimas de
preconceitos e descriminações; São tantas histórias de vida, caminhos percorridos, vidas
entrelaçadas, mas que permitiu compreender que todos esses caminhos levaram à escola,
mais precisamente a EJA. Não importa o que eles realizaram na vida, tiveram a
necessidade de retornar à escola. Não dá para ficar sem escola, e essa lacuna precisava
ser preenchida, seja por necessidade de trabalho, realização pessoal, busca por uma
profissão melhor, ajudar os filhos nas tarefas e educação escolar. Cedo ou tarde, os
caminhos levam à escola.
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APÊNDICE

APÊNDICE A- CARTA DE ANUÊNCIA

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DEDC - CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E
CONTEMPORANEIDADE – PPGEduC

CARTA DE ANUÊNCIA
Declaramos para os devidos fins, que aceitaremos o pesquisador Paulo José
Pereira dos Santos, para desenvolver o seu projeto de pesquisa "As trajetórias de vida e
as experiências formativas escolares dos sujeitos adultos do campo: caminhos da EJA no
Território de Identidade do Sisal", que está sob a orientação do (a) Prof. Dr. Eduardo José
Fernandes Nunes, que tem como objetivo conhecer as experiências contadas sob o ângulo
do percurso de formação ao longo da vida, evidenciando as práticas formativas inerentes
ao itinerário escolar dos estudantes trabalhadores do campo no município de Valente.
A aceitação está condicionada ao cumprimento do (a) pesquisador (a) aos
requisitos da Resolução 196/96 e suas complementares, comprometendo-se a utilizar os
dados e materiais coletados, exclusivamente para os fins da pesquisa.

Valente, em ____ de _________ de 2019.

_____________________________________________________
Secretária Municipal de Educação
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APÊNDICE B TERMO LIVRE DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO
PARA PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DEDC - CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E
CONTEMPORANEIDADE – PPGEduC

TERMO LIVRE DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO PARA
PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA

Prezado (a) senhor (a),
Na condição de pesquisador do Grupo de Pesquisa Teoria Social e Projeto Político
Pedagógico – TSPPP e do O Observatório de Educação de Jovens e Adultos do Território
de Identidade do Sisal - OBEJA- Sisal, vinculados a UNEB, eu, Paulo José Pereira dos
Santos, encontro-me, no momento, realizando a pesquisa de Mestrado denominada "As
trajetórias de vida e as experiências formativas escolares dos sujeitos adultos do campo:
caminhos da EJA no Território de Identidade do Sisal" cujo foco central da investigação
é conhecer as experiências contadas sob o ângulo do percurso de formação ao longo da
vida, evidenciando as práticas formativas inerentes ao itinerário escolar dos estudantes
trabalhadores do campo no município de Valente.
Para tanto, necessito de sua colaboração, enquanto Estudante da EJA do
Município de Valente, no sentido do fornecimento de informações relativas ao percurso
de formação ao longo da vida. As entrevistas serão “gravadas”, posteriormente
“transcritas”, e/ou os questionários serão “respondidos”, posteriormente “tabulados” e
após o seu uso para a pesquisa, seu destino final será o de compor a Dissertação de
Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade PPGEduC, sediado na DEDC-I na UNEB em Salvador - BA.
Asseguro que a sua participação é totalmente voluntária, garantindo-lhe a total
liberdade de participar ou não desta pesquisa. Informo, ainda, que o seu depoimento
permanecerá totalmente confidencial, caso não queira se identificar, esclarecendo que
neste caso o uso das informações fornecidas se dará de forma completamente anônima.
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Para sua tranquilidade e resguardo de direitos deixo à sua disposição o meu
endereço e da Secretaria Acadêmica do PPGEDUC, sediada na Universidade do Estado
da Bahia- UNEB, que pode ser contatado em caso de problemas ou para maiores
esclarecimentos referente a essa pesquisa.

Pesquisador Paulo José Pereira dos Santos,
Fone (75) – 981337827
E-mail: pjcazuza@gmail.com
Orientador da Pesquisa - Professor Dr. Eduardo José Fernandes Nunes
Universidade do Estado da Bahia - UNEB
Prédio de Pós-Graduação - 1º Andar - Programa de Pós-Graduação em Educação e
Contemporaneidade – PPGEduC.
Avenida Silveira Martins, 2555.
Cabula, Salvador, Bahia, Brasil - CEP.: 41.195-001
E-mail: eduardojosf2@gmail.com ou obejauneb@gmail.com
Telefone da Coordenação do PPGEDUC: (71) – 31172404

Eu, ______________________________________________________, li e entendi as
informações fornecidas pelo pesquisador e sinto-me esclarecido para participar da
pesquisa

_________________________________________
(Original assinado pelo entrevistado)
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APÊNDICE C - QUESTÕES NORTEADORAS DA ENTREVISTA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DEDC - CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E
CONTEMPORANEIDADE – PPGEduC

1. O senhor teve a oportunidade de estudar na sua infância ou quando mais jovem? Qual
a sua trajetória escolar? (Teve acesso a escola? Como fazia par estudar?) Como era a
escola naquela época e quais eram as principais dificuldades para você estudar?
2. Por quanto tempo parou de estudar, porque o senhor decidiu parar?
3. Seus familiares, pai e mãe, tiveram acesso à educação escolar?
4. Com quantos anos o senhor começou a trabalhar? Como era essa rotina de trabalhar e
frequentar a escola?
5. Comente sua relação com o trabalho no campo ou com o sisal? Como o senhor vê a
importância do sisal para a região?
6. Qual a relação do trabalho e a sua trajetória de vida? Em que eu trabalho ajudou na sua
formação de vida?
7- Por qual motivo que você decidiu retornar aos estudos para dar sequência a sua
trajetória escolar na EJA?
8- Tem diferença entre educação do campo e da cidade? Qual é essa diferença?

9- Quais os principais desafios para os estudantes adultos para a formação escolar?

10- Quais são as vantagens e desvantagens do estudante trabalhador em conciliar trabalho
estudar, e cuidar da família?

12- Quais os principais desafios que um estudante adulto tem para conseguir concluir sua
trajetória escolar na EJA?
13- O que faz você permanecer na EJA? O que faz você permanecer estudando?
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14- Qual a importância da educação para formação humana e de vida dos estudantes da
EJA?
15- Como você vê a EJA enquanto a oportunidade de acesso à educação para os jovens e
adultos?
16- Em sua opinião os professores da EJA eles fazem associação dos conhecimentos dos
estudantes, ou seja, da sua trajetória de vida com o conteúdo que é dado em sala de aula?
17- Você acha que a escola e a EJA podem melhorar em quais aspectos para atender a
vocês estudantes trabalhadores?
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APÊNDICE D – TRANSCRIÇÃO ESTUDANTE 1
SEVERINO MÚSICO, 28 ANOS:

Deficiente visual e empresário, filho de trabalhadores do sisal.
Entrevistador: O senhor teve oportunidade de estudar na sua infância e
adolescência?
Severino Músico, 28 anos: Na verdade não! Pois, devido um pouco da minha
deficiência né, a gente sabe, que...a gente tinha uma grande dificuldade questão de acesso,
locomoção, até de uma pessoa para vir para a escola comigo. Então eu acabei que não
tive a oportunidade de ir para escola junto com...na minha infância, né?..., junto com as
crianças da minha idade.
Entrevistador: E o senhor pode especificar qual é a sua deficiência?
Severino Músico, 28 anos: Bom, eu sou portador de uma deficiência visual, o
qual eu só tenho em torno de 14 a 15% da visão, e isso é considerado como perca total,
é...a minha deficiência eu Porto Desde quando nasci né, já nasci com ela na verdade, e
sempre eu lutei né, para vencê-la ou então conviver e aprender a conviver com ela.
Entrevistador: Bem, eu tenho uma deficiência visual no olho esquerdo, o meu
olho esquerdo ele não tem profundidade eu tenho Vista lateral e a profundidade cerca de
10% da Visão esquerda.
Entrevistador: E no caso do senhor (estudante 1) o senhor começou a estudar
com quantos anos?
Severino Músico, 28 anos: Nesse caso eu comecei a partir dos quinze anos, foi
quando surgiu a oportunidade de vigorar, né...algumas leis né...que aceitou a ter um aluno
ouvinte na escola. Foi quando eu entrei e participei de um provão né...fiz a quarta série e
fiz um provão da 1ª, 2ª e 3ª série. Aí a partir daí estudei a 4ª série normal e já vim para 5ª
série, numa escola maior. Que foi a CECOV.
Entrevistador: O senhor pode contar um pouco da sua trajetória da sua vida
escolar de lá até aqui? Se puder destacar quais as dificuldades e também quais os aspectos
positivos nesses anos da vida escolar?
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Severino Músico, 28 anos: Na vida escolar, você sabe né... a gente que quer a
gente sempre consegue né. E existe às dificuldades como em qualquer segmento que você
escolha. As minhas maiores dificuldade era a questão da inclusão né, de uma certa forma,
e um pouco da locomoção, aí assim que eu consegui a inclusão já existia a locomoção né,
já existia carro, foi por volta de 2008 para 2009. Então as coisas foram melhorando, e só
assim eu tomei gosto na verdade que até então eu não sabia o que era uma escola, eu não
tive acesso, então eu senti a falta de querer estudar e aprender na verdade, porque todo
mundo falava que escola era bom né, que a criança sempre comenta quando chega em
casa, então eu via aquilo e ficava de uma certa forma um pouco machucado, magoado
com aquilo ali, porque eu nunca tinha tido a oportunidade de ver e de ir numa escola. Em
uma escola existe muitos momentos, muitos pontos positivos na escola, numa aula, um
professor preparar aquela aula para você com todo carinho e a gente chegar e entender
aquela aula que o professor explica, então esse é um dos pontos positivos que eu vejo
hoje numa vida colegial certo.
Entrevistador: O senhor começou a trabalhar com quantos anos?
Severino Músico, 28 anos: Eu comecei a trabalhar com 16 anos né, que foi...na
verdade a minha vida começou a ter sentido a partir do momento que eu entrei na escola,
que foi com a volta de 14 a 15 anos que eu entrei na escola, então daí para frente foi que
eu comecei a conhecer pessoas, e as portas foram se abrindo eu perdi o medo de andar,
perdi o medo de sair de casa. Então, a minha vida hoje se eu olhar para trás foi a escola
que começou a desenvolver, foi as portas que abriram.
Entrevistador: Qual foi a sua primeira atividade econômica?
Severino Músico, 28 anos: Bom, a minha primeira atividade econômica foi
trabalhar de músico né, que eu fiz parte de uma banda e comecei a trabalhar com a música.
Entrevistador: E qual a sua função na banda?
Severino Músico, 28 anos: Hoje eu exerço uma função de produtor, tecladista e
produtor musical, atualmente.
Entrevistador: Você iniciou em que função?
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Severino Músico, 28 anos: Iniciei sendo só o tecladista né, mas logo do tempo
aprendizagem eu já sou o produtor musical da empresa.
Entrevistador: Como você conseguiu através da dos empecilhos que a vida lhe
trouxe a tocar o teclado?
Severino Músico, 28 anos: Bom, comecei no início tomando aula né...de música
e o teclado foi o instrumento que eu mais me identifiquei, então comecei a estudar a fundo
ele, e a música como a gente fala, a gente nunca aprende, e cada dia um novo...é um novo
dia, um novo aprendizado, mas costumo dizer que a dificuldade não existe para quem
quer.
Entrevistador: No caso de seus familiares algum deles tem vínculo com o sisal?
Severino Músico, 28 anos: Todos dois trabalham na zona rural hoje trabalham,
hoje na verdade no momento não estão trabalhando, pois já estão com a idade mais
avançada, mas me criaram com o lucro e a renda do Sisal.
Entrevistador: Qual a função que eles desempenhavam na cadeia produtiva do
sisal?
Severino Músico, 28 anos: Meu pai era digamos o cevador né, que a gente chama,
o desfibrador de sisal e minha mãe era a estendera da fibra.
Entrevistador: Você teve alguma experiência na largura decisão?
Severino Músico, 28 anos: Bom...um pouco, por partes, porque eu sempre ali tal,
mas minha mãe não deixava ter muito contato.
Entrevistador: Os seus pais tiveram acesso à educação?
Severino Músico, 28 anos: Um pouco né, na verdade a minha mãe foi mais longe
um pouco, estudou até a quinta série e meu pai só fez até a terceira, meu pai não lê, não
aprendeu quase nada e minha mãe sabe ler escrever um pouquinho, mas coisa bem pouca.
Entrevistador: Para você qual a importância do trabalho na sua trajetória de
vida?
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Severino Músico, 28 anos: Bom, eu acho que os princípios vêm da Família né.
E, se você tiver um bom princípio você vai ser um homem de bom respaldo, então desde
o início meus pais sempre me ensinou que o trabalho ele é tudo, né...então a gente sabe
que para você ter uma renda financeira você tem que desempenhar um bom trabalho.
Então sempre que você tiver alguma oportunidade, você tem que se apegar nela.
Entrevistador: Para você qual a importância do sisal?
Severino Músico, 28 anos: Bom a gente vive hoje na região de sisaleira né? Então
o próprio nome já diz tudo. A gente sabe que como em outras regiões, a gente sabe que
aqui a gente vive do Sisal, então a gente costuma chamar o nosso Ouro Branco, a gente
sabe que o sisal aqui é o nosso tudo, que a economia gera através do Sisal e o pai de
família precisa dele. Sabemos também que a seca assola muita nossa região, então sempre
que tá no período chuvoso a gente sabe que economia é mais, mas acontece muitas das
vezes que os planos não é concluído por causa da falta de chuva.
Entrevistador: Quanto tempo ficou sem estudar? Você interrompeu os estudos
depois que iniciou com quinze anos?
Severino Músico, 28 anos: Passeio, eu fiquei sete anos sem estudar, eu passei
sete anos sem voltar à escola.
Entrevistador: Qual o motivo de você ter abandonado os estudos?
Severino Músico, 28 anos: Bom...eu comecei...é...viajar né e eu não tava
conseguindo conciliar a escola com as viagens, porque as minhas viagens. Geralmente eu
saía nas quartas-feiras e eu só retornava para casa na terça, então comecei a perder muita
aula e não consegui conciliar.
Entrevistador: Porque o senhor decidiu retomar?
Severino Músico, 28 anos: Bom...aproveitei um pouco que eu dei uma parada
com as viagens, e decidi retomar porque vi que a gente não é nada né...a palavra certa é a
gente não consegue ser um alguém sem um estudo, né...de tudo que a gente vai fazer hoje
a gente precisa de saber alguma coisa da...de você ter alguma coisa do seu estudo, então
eu resolvi retomar né comecei retomar o ano passado então ainda tô estudando.
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Entrevistador: Severino, o que te motivou a retornar pra escola?
Severino Músico, 28 anos: Bom, o que me motivou na verdade a retornar, foi
que eu comecei a viajar muito e passei por muita dificuldade, né...em não ter a escola. A
gente começa a se relacionar com pessoas de um nível um pouco mais alto e a gente vê
que precisa...que você tem que voltar um pouquinho atrás e parar, ou recomeçar de onde
você parou,

né... Na verdade, então, a gente sabe que a escola hoje ela acaba

desenvolvendo uma função especial na vida da pessoa do ser humano.
Entrevistador: Então no caso você voltou para a escola em busca de
conhecimento?
Severino Músico, 28 anos: Voltei em busca de conhecimento, em busca de
aprender a me relacionar com as pessoas melhor, né...em busca de você ter um inglês
melhor e até um português mais avançado, né...a gente sabe que o português acaba sendo
uma das matérias, das disciplinas do dia a dia, né...a gente usa muito.
Entrevistador: Você acha que a sua trajetória de vida enquanto estudante
trabalhador também ela tem relação com a formação escolar aqui na EJA?
Severino Músico, 28 anos: Tem sim, a gente...a gente sabe que a formação....a
gente sabe que a formação de uma pessoa, de sua formação de vida acaba sendo através
do que você acaba vivendo, se você se relaciona com pessoas boas com certeza sua vida
vai ser uma vida melhor né, então uma EJA hoje diz respeito na minha vida pessoal
de relacionamento, por que a gente acaba trabalhando com pessoas e desenvolvendo o
seu dia a dia melhor.
Entrevistador:

Quais

são

os

principais

desafios

para

o

estudante

adulto/trabalhador conseguir a formação escolar?
Severino Músico, 28 anos: Bom, é a conciliação de trabalho e escola, que é um
pouco complicado. A gente sabe que a EJA é a noite, né...aqui na nossa escola, mas ainda
tem a grande complicação que é conciliar o trabalho com a escola, horários que às vezes
você trabalha um dia mais do que o outro no sol quente, por exemplo, e a gente chega
cansado e olha assim para o caminho da escola, né...e pensa aí não ir, mas a gente bota
na balança e ver que acaba vencendo o cansaço.
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Entrevistador: Quais as dificuldades para conciliar os estudos com trabalhar e os
cuidados com a família?
Severino Músico, 28 anos: Na verdade a dificuldade sempre vai haver em
qualquer situação, né...a família você tenta conciliar um pouquinho do trabalho com a
família, um pouquinho da sua escola, a gente sabe que entra na escola por volta de
05h:30min. e sai e sai por volta das 22h:00 horas, então é um tempo que você acaba
fugindo ali da sua rotina do dia a dia, E é um pouco difícil, mas é como eu falei no início
né, não existe pódio sem obstáculos.
Entrevistador: Qual é a importância da educação escolar para formação humana?
Severino Músico, 28 anos: Na verdade a importância da escola para formação
humana.... a educação ela faz parte de tudo na sua vida né na verdade, se você tá...se você
vai fazer uma conta hoje você precisa de uma matemática, se você vai se pronunciar com
alguém e ter uma conversa com alguém você precisa de devolver um bom português né...
Então hoje na verdade a gente não consegue mais viver sem uma boa educação. Sem uma
educação de qualidade.
Severino Músico, 28 anos: Como você vê a EJA para os adultos enquanto por
possibilidade de acesso à educação?
Entrevistador: Eu vejo... eu vejo o seguinte, eu vejo uma ótima oportunidade,
vejo que foi um projeto que foi bem elaborado, nem foi bem foi bem feito esse projeto
porque acabou voltando as pessoas que a gente sabe que temos professores que se formou
no EJA, temos poeta aqui mesmo na nossa região né que estudou e hoje faz direito, então
vejo pessoas indo longe através do EJA. Então foi uma coisa que aconteceu de grande
importância para aqueles que teve a sua vida escolar interrompida por alguma forma por
algum motivo.
Entrevistador: Em quais aspectos a escola ou a EJA pode melhorar em que ela
poderia melhorar?
Severino Músico, 28 anos: Bom, como em todos os projetos em todo um contexto
em geral pode-se melhorar em alguma coisa, mas eu não tenho hoje o que reclamar dela
não, entendeu?
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Severino Músico, 28 anos: Eu acho que se for em um contexto geral eu não tenho
que reclamar do EJA.
Entrevistador: Você acha que existe diferença entre a educação que é proposta
no campo daqui é feita na cidade?
Severino Músico, 28 anos: Eu vejo...eu não vi até mesmo porque o sistema de
educação é praticamente o mesmo né...a gente sabe que as duas série né como é uma que
a gente pula alguns conteúdos pula algumas coisinhas ali, mas quem quer aprender ele
vai buscar né, se ele viu que a disciplina que ele tá querendo aprender não chegou ao
ponto, ele tem como ir buscar, e eu não vejo uma grande diferença não. É eu ainda sou
aquela pessoa que, possa ser o único, mas eu ainda sou contra essa questão de educação
Urbana com educação Rural, eu acho que são os mesmos professores, então vai ser
aplicada da mesma forma.
Entrevistador: Severino, o que te faz permanecer estudando na EJA?
Severino Músico, 28 anos: O que me faz permanecer estudando na EJA é...eu
tenho uma proposta de vida né...então eu almejo por ela, eu quero concluir eu vou com fé
em Deus eu vou me informar né.... então é a única oportunidade que ainda me resta é a
EJA, né. Então eu tô agarrada a essa única oportunidade eu tenho.
Entrevistador: O que você veio buscar na EJA? O que você almeja?
Severino Músico, 28 anos: Eu vim buscar o que eu deixei atrás né, o
conhecimento que eu não adquirir...não adquirir no decorrer da minha vida né, e o que
eu almejo na EJA é a busca de conhecimento, é conhecer mais e mais, é estudar, é
concluir e ter o orgulho de dizer que hoje eu sou um homem formado, uma pessoa
formada , como todos na minha na minha idade se formaram muito antes.
Entrevistador: Eu queria agradecer de coração, entrevista foi muito boa, muito
boa mesmo. Mas Severino eu queria que você me falasse desse aplicativo que você usa e
facilita seu aprendizado na escola.
Severino Músico, 28 anos: É assim aquela questão né, hoje com a tecnologia
aumentando a cada dia, hoje eu tenho uma auxiliar né, junto comigo, que a gente chama
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cuidadora e tenho um aplicativo no computador né...que eu ando com notebook 24 horas
e ele me acompanha na escola que acontece...todos os textos que são passados na sala eu
digito nesse computador e existe um aplicativo que chama leitor de tela e ele vai ler todo
o que tiver digitado na tela. Então foi uma tecnologia muito boa que apareceu para gente,
surgiu para gente deficiente visuais né...e é uma tecnologia que para mim hoje é meus
olhos! Né...hoje em tudo a gente consegue ler, até uma imagem a gente já consegue a
apontar a câmera de um aparelho celular e ele descrever o que tem ali naquela imagem,
então a tecnologia me ajuda demais.
Entrevistador: Foi você que desenvolveu esse aplicativo?
Severino Músico, 28 anos: Não esse aplicativo não fui eu que desenvolvi, ele foi
desenvolvido de início no Rio de Janeiro, mas ele foi aprimorado nos outros países né...
a gente sabe que um dos primeiros aplicativos foi DOS VOX, e logo em seguida veio o
outro leitor de tela que o NVDA, então é um aplicativo que veio chegar para gente dar
condição menos né...no interior veio chegar um pouco atrasado, mas já existia nos países
de primeiro mundo um pouco antes. (colocar na parte de conhecimento do senso comum)
Entrevistador: Muito obrigado!
Severino Músico, 28 anos: E Aí gostou.
Entrevistador: Muito, e você tem uma concordância uma desenvoltura na fala
muito grande.
Severino Músico, 28 anos: Na verdade eu morei pouco aqui, eu comecei a viajar
com quatorze anos e eu viajei muito poxa, eu conheço quase todos os estados do país,
entendeu? Eu hoje conheço quase todos, acho que se tiver uns dois ou três aí que eu não
conheço. Entendeu, então assim, você se relaciona com muita gente, e eu voltei para
escola como eu te falei poxa. Hoje às vezes, quando a banda vai viajar para passar 15
dias, eu sou obrigado a botar uma pessoa para ir para não perder a aula. Eu tomei essa
decisão, entendeu? Eu vi a necessidade, então foi uma necessidade que ela começou a
bater na minha porta, eu achei...eu nunca achei... depois que...na verdade a gente quando
é mais novo nosso pensamento é o que é tentar o estudo para ganhar dinheiro e tal. Mas,
no meu caso eu não voltei para escola por causa de dinheiro, para arrumar um trabalho,
porque no meu trabalho, de uma certa forma, eu não precisaria da escola, Mas a gente vai
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se relacionando com os meios diferentes, então acontece...eu já um dos maiores motivos
foi entrevista em TV né...que a gente poxa é complicado você de cara com não sei quantas
câmeras, e acaba...aí tem que melhorar, então a única solução é estudar de volta.
Entrevistador: Você é um exemplo que a escola não é a detentora do saber, a
escola é mais uma ferramenta, é mais um facilitador. Eu vejo você muito como um irmão
que eu tenho que estudou até a quinta série e quem conversa com ele vê que ele tem nível
superior. E você viajou, e aproveitou as coisas que lhe fez crescer como pessoa e ser
cultural. Porque nos lugares que você andou, principalmente na posição que você está, é
claro que aparece mais coisas ruins do que boa.
Severino Músico, 28 anos: E além do mais a deficiência acaba atrapalhando né,
atrapalhando um pouquinho né, que a gente sempre depende de tudo pra tudo, né... Então
eu tento viu, não vou te mentir, quando eu vim, quando eu vim te pedir uma ajuda é
porque eu não conseguir, eu gosto de pedir.
Entrevistador: Eu sei como é um pouco claro, né? A deficiência que eu tenho no
olho esquerdo...
Severino Músico, 28 anos: E perdeu como rapaz?
Entrevistador: Quando eu era criança, assim... sou filho de uma família pobre
né, eu já havia percebido esse problema desde dos dez, onze e doze anos né. A pesar de
ter uma visão esquerda defeituosa a visão direita é muito boa. Então isso não limitou a
fazer as coisas diárias. Ai quando eu consegui ter acesso ao oftalmologista com dezoito e
dezenove anos o quadro já era irreversível. Ai eu usei óculos muito tempo, até que um
dia eu fui num oftalmologista em São Paulo e ele disse ó velho se você quiser usar óculos
você usa, senão não vai mudar nada em sua vida, porque eu tinha um gral muito grande
em um e no outro nenhum.
Severino Músico, 28 anos: Eu fui o seguinte, minha mãe foi muito esperta, ela
percebeu com um ano de idade ela que jogava os brinquedos, bicho. Ela me dava os
brinquedos na mão eu brincava na hora que o brinquedo corria ou uma coisa eu ficava
procurando e aí já era.

164

Aí ela percebeu, aí levou e o médico e ele disse que não, que era muito novo, que
não tinha como, e mandou voltar com dois anos. Aí eu tive que viajar para Salvador e
eles enrolando, enrolou minha mãe até eu com cinco anos, aí ficou nessa...eu usei óculos
até acho que uns dez anos, mais ou menos, usava óculos. Mas aí eu parei de usar porque
o médico em Santa Luz, um médico daqui um leigo praticamente virou para minha mãe
e disse que tanto fazia como tanto fez. E eu nunca soube, e nunca sabia da minha real
situação. Aí quando foi agora em 2016 eu acho, eu arrumei uma amizade com o pessoal
dos Estados Unidos, eu conheci o cara e ele disse que tinha uma médica tal, que vinha...ela
vem no país uma vez por mês e é sorteado o estado que ela vai ir. Aí coube de sorte que
nesse mês ia ser sorteado...já tinha sido sorteado e ia ser Feira de Santana, aí na Clínica
de dona Normeide lá de Feira, aí eu disse rapaz...aí a consulta minha pedra, só a consulta
com ela era três mil, certo...só a consulta ela tinha uma interprete, se você ver aí eu disse
pô...eu botei na cabeça se eu vou? Eu vou sim! Em termo financeiro eu tava digamos bem
né...Eu disse eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou ter a certeza do que realmente eu tenho.
Essa mulher que disse que ela era a top das top, é professora faz não sei quantas
faculdades...beleza vou eu daqui para lá, agendei a consulta, agendada um mês antes paga
e ainda tem aquela própria burocracia. Chegou lá ela...eu fui parece que o quinto mais ou
menos, aí mandou eu não sei quantos exames lá ela disse que só vai voltar aqui umas
19h:00min horas. Eu passei o dia todo fazendo exames que ela passou, tudo pago dentro
da própria clínica e tal, até contraste eu usei. Cheguei lá com os exames tudo aí ela inglês
né...e a interprete conversando comigo, ela conversar com ela, aí ela não foi lá nos
exames, fez uns teste lá, aí ela falou a interprete que falou pra mim: “é duro de te dizer,
você veio, preencheu a ficha” porque você preenche uma fichinha, tá..., antes da consulta
preencher uma fichinha com o que eu queria saber e tal , e ela disse “volte pra sua casa
não gaste mais um real, você não tem solução, a não ser que você faça um transplante de
córnea, que aqui no seu pais não é tão seguro”. Então, se eu fosse você, ainda falou a
interprete “se eu fosse você eu não faria, continuava com seus 15% de visão”, aí eu voltei,
e eu gastei nesse dia...acho que neste dia uns oito mil reais. Ela disse que falou que tinha
possibilidade de fazer nos Estados Unidos, mas que teria que carimbar passaporte, não
sei o que, era muita burocracia. Ai assim o caro fica abalado na hora, porque o cara sempre
fica...como ela era a tal das tals. Também ela descreveu todas as doenças, eu tenho o
relatório até hoje. Eu tenho num olho astigmatismo, eu tenho catarata congênita e tem
uma córnea um pouquinho fora de lugar é muito problema. Aí desse dia para cá para falar
a verdade desisti...ela disse praticamente isso: sua vida é boa como está, se eu fosse você
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não faria, porque poderia ficar são, mas tinha uma grande chance de piorar. Então se eu
consigo lhe enxergar um pouco eu fico com medo de perder esse restinho, E vim...fui
trabalhar, fui viver minha vida como era antes.
Entrevistador: No meu caso é parecido é irreversível, eu não posso trabalhar com
maquina pesada, porque eu não tenho a profundidade, eu posso colocar acidentalmente
minha mão dentro da máquina sem perceber.
Severino Músico, 28 anos: Assim a gente que a gente vê, na verdade é assim, a
burocracia é muito grande em cima da gente. É o governo não dá uma boa assistência,
assim, eu mesmo hoje sabe, a minha vontade é morar São Paulo entendeu, porque a lá
tem muita lei estadual, preserva mais a gente, leis estaduais, não é federais não, leis
federais não. Eu tenho muitos amigos deficiente que mora em São Paulo, e estão bem lá
Paulo, por toda empresa contrata, continua para o seguinte, aqui se você for contratado aí
não é por causa disso, aqui quando que uma Prefeitura vai contratar um deficiente visual?
Aonde? Aqui na Bahia, nunca.
Entrevistador: A minha irmã também desenvolveu a doença, eu tenho visão
monocular e ela também. Ela passou num hospital grande, com chamada de currículo,
agora ela fez na seleção e largou a profissão de pedagoga. E aí descobriu largou a
produção aí já chamaram ela para TAM, chamada no Itaú. Você já procurou saber seus
direitos.
Severino Músico, 28 anos: Aqui nem adianta, agora você rapaz acredita que
quando eu vou no banco, as vezes fórum, acredita que eu fico eu tenho prazer de ficar lá
como uma pessoa normal. Sabe porquê? Porque as pessoas são ignorantes aqui, assim pô,
tu é doido? Eu acho que eu vou chegar lá e ir para a fila de prioridade para ele dizer “ei
volte”, aí eu prefiro ficar lá. Assim...agora assim, nos outros estados que eu já fui, por
exemplo, eu passei dois meses em Brasília, lá as coisas diferente demais pô, aí as coisas
anda, lá quando você chega com acompanhante todo mundo já vê, se você tá com
alguém... na verdade a educação do povo é outra né? Para dizer Santa Catarina, Brasília
o nível Educacional é outro. Na verdade, eu fui para trabalhar a noite, né eu trabalho com
Bonde do Vaqueiro, na verdade fui eu quem fundei, graças a Deus.
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Esse rapaz falou aqui, o pessoal daqui mesmo, falou um pouco diferente da minha,
não sei se perceberam a vida dele é um pouco diferente da minha, por quê? Porque eu
consegui viajar, entendeu? Se eu não viajo, se eu continuo, eu era simplesmente um filho
que meu pai me dava o que comer até hoje, entendeu? Aí trabalhava para sobreviver, mas
assim com a minha...com meu dom musical foi que eu consegui viajar. A vida assim, se
você for analisar é a rotina da vida daqui. A minha até que não. Mas é de toda a escola.
Olha eu estou no EMITEC, é assim, se você não passar tem a recuperação, se você
não passar na recuperação da outra prova para você fazer se você não passar nessa
segunda você vai para o conselho, você tem que passar de todo jeito, eu sou mais feliz eu
perdi aqui, eu não tive essa capacidade e tem que estudar de novo. Tem que passar de
todo jeito, eu vejo assim, o sistema da educação um pouco empurrada, de ter que passar,
se ter que passar então passa logo.
Entrevistador: Quando a escola começa a trabalhar a questão do conteúdo porque
a como você tem agora a quantidade de jogos. Todo mundo tem um smartphone bom,
mas não pode usar celular na escola, já começa errado por aí.
Severino Músico, 28 anos: Eu acho, que, por exemplo, sabe o que eu defendo
hoje, por exemplo, ali na minha sala tem uma Smart, né, não seria um computador pra
gente fazer uma pesquisa, eu defendo a tecnologia escolar, e eu sou exemplo da tecnologia
escolar, sem a tecnologia eu não conseguiria estudar, quando eu estou com uma dúvida
num conteúdo, eu vou lá na internet e baixo o conteúdo, leio e já chego na escola sabendo,
e se brincar, não estou falando mal, mas as vezes até mais informado que o professor,
porque ele não teve tempo, ou não quis, ou não é da área... então.
Entrevistador: Nós tentamos fazer isso, mas assim há muitas críticas também,
porque...por exemplo...eu conversava com uma avó e a filha aqui nesse tempo é educação
vem de muito mal porque eu não tenho tempo dela lá ela fez uma crítica da palmada na
outra coisa não acreditam no meu trabalho dizendo que estava se não gostar muito tempo
fora de sala Eu tô te trabalhando com comprimento com as crianças, como é que eu vou
ensinar os centímetros das Crianças? Com piloto de quadro branco? Então aí nós fomos
para fazer as medidas é aquele ônibus ali tem quantos metros? O menino: tem 40! Ele não
tem noção nenhuma do tamanho do metro. Na verdade eles mediram lateral e frente, o
ônibus, ele é uma figura geométrica quadrilátero, que tem os lados iguais mas com dois
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opostos, então você tem que fazer o cálculo de três formas para chegar e aí nós vamos ver
a distância da rua para saber ônibus de lá entendeu? Então assim é uma questão que você
mata rapidinho, mas se eu for para o quadro para ficar ali explicando e escrevendo.
Severino Músico, 28 anos: Eles dizem que aprendeu, mas na pratica não sabem.
Vem cá nesse e caso naquela pergunta que você fez se há diferença da educação Rural
para Urbano? Eu falei o meu ponto de vista, eu defendo, como é que eu vou dizer que é
educação Urbana, hoje é diferente da Rural, se eu tô com os mesmos professores, para eu
ter uma educação diferente eu teria que contar com outros professores. Bom, se Paulo
ensina só lá na urbana ele se formou urbana, ele é o cara, só ensina lá. E aqui nada só os
pobrezinhos, aqui não aqui é os professores que não conseguiram se informar então posso
dizer que é educação é a mesma, não, ela é mesmo é a mesma educação, porém às vezes
passadas de forma diferente, porque varia muito do professor que tá aplicando aquela
disciplina na sala. (Urbano e rural)
Entrevistador: O que ocorre é que a ideia de Educação do Campo ela seja mais
educação diferenciada. Por que os sujeitos do Campo não são os mesmos sujeitos da
cidade cada um tem suas demandas, por exemplo, a formação do sujeito do da cidade e
suas funções que seja uma formação voltada para o mercado de trabalho diferente já com
o curau do campo deverá ser a respectiva uma coisa que sujeitos do campo de tecnologia
para permanecer da mesma forma fica como você me dar o currículo dele ao mesmo.
Severino Músico, 28 anos: Acaba não mudando é complicado e o sistema de
educação brasileira, é assim viu a gente precisa dele, depende dele, mas eu discordo de
algumas coisas. É que eu não tô aqui, mas aqui no EJA, os livros as coisas...o professor
assim, o aluno faz por merecer, o professor dá o livro o aluno não traz, ai o professor não
dá o livro mais, por que a secretaria proíbe dá mais o livro né, você deve passar por essa
situação sempre.
Entrevistador: Muito obrigado!
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APÊNDICE E – TRANSCRIÇÃO ESTUDANTE 2
SEVERINO AGRICULTOR, 46 ANOS:
Trabalhador de Sisal, filho de trabalhadores do Sisal, mãe analfabeta e pai com
pouco estudo.
Entrevistador: O senhor teve oportunidade de estudar na época da sua infância e
adolescência?
Severino Agricultor, 46 anos: Tive pra mim eu tive uma infância muito boa. O
que eu tenho hoje e o pouco que eu aprendi eu agradeço as minhas professoras. Que foi
um exemplo de vida. Mas, foi corrido um pouco, mas deu pra batalhar até hoje onde eu
tô chegando.
Entrevistador: O senhor pode contar um pouco da sua trajetória escolar, dessa
época da sua infância que o senhor estudou sem desistir? Essa primeira fase que o senhor
estudou como foi? Como era a escola?
Severino Agricultor, 46 anos: A escola era assim...as coisas boas da escola é que
nós chegávamos tudo molecote no dizer. Chegava cedo, ficava brincando, aquilo para
mim era uma alegria. Ali era um tempo bom, que não nunca vai voltar atrás, eram umas
coisas assim de menino mesmo, assim que era só para ir para escola, era bom até demais.
Entrevistador: O senhor gostava da escola?
Severino Agricultor Eu gostava bastante, e o que eu aprendi na infância até hoje
eu tenho.
Entrevistador: O senhor estudou até que série nessa fase?
Severino Agricultor Até a quinta série.
Entrevistador: Quais eram as dificuldades de estudar nesse período?

Severino Agricultor, 46 anos: As dificuldades nesse período foi do terceiro ano
em diante, pois meus pais sempre gostavam de roça né, aí para vim tinha que vir a pé ou
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esperar uma carona de carroça para chegar até aqui. Era o que achei mais difícil nessa
época.
Entrevistador: O senhor começou a trabalhar com quantos anos?
Severino Agricultor, 46 anos: Com sete anos mais ou menos!
Entrevistador: O senhor trabalhava qual atividade?
Severino Agricultor, 46 anos: No motor de sisal.
Entrevistador: O senhor desempenhava qual função no motor de sisal?
Severino Agricultor, 46 anos: A primeira função que eu tive era a era só
carregar fibra no jumento. Era a minha função pro meu pai, que eu tinha que fazer de todo
jeito era aquela função, para ajudar eles. Enquanto eu tava fazendo essa função ele tá
fazendo as outras.
Entrevistador: O senhor trabalhava mais ou menos quanto tempo nesse período
que o senhor estudava? Quantas horas?
Severino Agricultor, 46 anos: Eu trabalhava só o período até meio-dia, à tarde
eu vinha esperar o carro lá ou o que for, o carro não a carroça ou algum, quem tivesse
num transporte para dar uma força para nós chegar até aqui.
Entrevistador: Os familiares do senhor, seu pai e sua mãe, eles tiveram acesso à
educação, a escola.
Severino Agricultor, 46 anos: Não, nunca teve.
Entrevistador: Sabe ler e escrever
Severino Agricultor, 46 anos: O meu um pouco, faz umas continhas, mas minha
mãe nada.
Entrevistador: Qual a sua profissão que o senhor ocupa hoje, sua profissão?
Severino Agricultor, 46 anos: Lavrador.
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Entrevistador: O senhor trabalha só com sisal ou outras culturas?
Severino Agricultor, 46 anos: Com o sisal e outras partes.
Entrevistador: E sua família trabalha no sisal?
Severino Agricultor, 46 anos: Todas foi gerada no sisal.
Entrevistador: Qual a relação do trabalho com a sua trajetória de vida do trabalho
para a sua formação para a vida do Senhor?
Severino Agricultor, 46 anos: A relação com a trajetória de vida foi muito difícil.
Entrevistador: Qual a importância do trabalho para a sua formação e trajetória
do senhor?
Severino Agricultor, 46 anos: Ah! foi bom à relação, boa evoluiu muito a minha
vida. Se não fosse o sisal, hoje...hoje eu não era ninguém, no dizer de antigamente, nos
anos atrás, o máximo que a gente ganhava era trinta e oito ou quarenta reais, e hoje não,
dá para ganhar uma quantia a mais e eu agradeço a Deus por isso, né.
Entrevistador: Qual o valor médio de semana no sisal, uma base.
Severino Agricultor, 46 anos: Uns R$120,00 ou R$150,00.
Entrevistador: O senhor gosta de trabalhar na lavoura do sisal?
Severino Agricultor, 46 anos: Bastante.
Entrevistador: Como o senhor vê a importância do sisal para a região?
Severino Agricultor, 46 anos: A importância do sisal é bem evoluída. O sisal
hoje está dando uma renda boa, no dizer está evoluindo um pouco. Agora até que não que
tá sem chuva, cai mais um pouco, mas dá para se manter.
Entrevistador: Quanto tempo mais ou menos sem estudar?
Severino Agricultor, 46 anos: Oito anos.
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Entrevistador: Qual foi o motivo que fez com o senhor...o senhor desistiu dos
estudos.
Severino Agricultor, 46 anos: O motivo foi o ganho que tava pouco aqui, aí teve
uma oportunidade de vida lá fora no estado de Minas Gerais, aí eu conversei com meus
pais e minha mãe...aí eu me mandei para lá, a procura de algo melhor.
Entrevistador: E o senhor passou quanto tempo lá?
Severino Agricultor, 46 anos: Dez anos.
Entrevistador: O senhor trabalhava em que?
Severino Agricultor, 46 anos: Na lavoura de café.
Entrevistador: E como era a rotina de trabalho lá?
Severino Agricultor, 46 anos: A rotina de trabalho era uma rotina manejada, no
dizer baiano. Para mim eu estava pensando que era coisa boa, uma coisa de primeira, mas
não é tudo que pensei.
Entrevistador: E o que motivou o senhor retornar?
Severino Agricultor, 46 anos: O que me motivou foi mais as escolas, logo, logo
quando cheguei no estado de Minas, eu procurei um emprego sem ser na lavoura do café
e todos que eu ia e batia na porta tinha que ter o estudo. Aí eu botei na cabeça vou voltar
na minha terra e vou estudar, e qualquer ano eu volto pra traz de novo.
Entrevistador: Quando o senhor retornou para a escola, para a nossa região e
para a escola, o seu objetivo era um trabalho industrial ou o senhor tinha o objetivo de
desenvolver para a área rural do campo?
Severino Agricultor, 46 anos: Eu quando eu retornei eu disse: Vou estudar para
conseguir um trabalho melhor, eu queria um trabalho urbano.
Entrevistador: Você ainda tem esse pensamento de usar o que aprende na escola
para um trabalho urbano ou rural?
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Severino Agricultor, 46 anos: Rapaz no meu manejamento, no dizer qualquer
um dos dois serve o que eu aprender coisas boas na escola, pra quem eu puder passar seria
bom.
Entrevistador: No caso para sua propriedade.
Severino Agricultor, 46 anos: Na minha propriedade era bom né?
Entrevistador: Então, qual o motivo do senhor retornar à escola?
Severino Agricultor, 46 anos: Eu retornei na escola, porque eu pensei....eu já não
sou, no dizer ninguém, no manejo de vida no dizer da gente, eu penso assim né....eu com
a escola, pelo menos, eu vou aprender alguma coisa e vou ser alguém. Lá na frente, vou
voltar pra escola para estudar coisas boas.
Entrevistador: O Senhor de acordo com sua vivencia aqui na escola a sua
trajetória de vida o que você aprendeu na vida ele é utilizado? Esse conhecimento de vida
é usado aqui na escola no processo?
Severino Agricultor, 46 anos: Usa bastante, muito esse conhecimento...a minha
Professora, eu no dizer eu não sabia um nada, no dizer eu ia para escola e voltava para
trás aí as professoras sempre me incentivava, e dizia: Severino, não é assim, vamos?! E
hoje eu agradeço a elas por até chegar até aqui na EJA, hoje se eu sei um pouquinho, ou
alguma coisinha primeiramente agradeço a elas.
Entrevistador: Para o senhor quais são os principais desafios ou dificuldades que
o senhor enquanto estudante, trabalhador e adulto encontra para conseguir essa formação
escolar, que a gente chama do se formar?
Severino Agricultor, 46 anos: Aí é nem diz né..., a dificuldade, pra a gente que
trabalha pelo dia é muito cansativo para chegar na escola e ficar até a noite. Aí fica meio
difícil pra nós. Mas o ao contrário de vida, não há outra sugestão né, tem que fazer como
se diz, estudar pra ver se chega lá.
Entrevistador: O senhor acha que há mais alguma dificuldade que o senhor
enfrenta para conseguir avançar nos estudos?
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Severino Agricultor, 46 anos: Tem, tem dificuldade sim, todos tem né?...e assim,
tem se não fosse meu trabalho, eu mesmo não vou lhe mentir não né...porque a EJA assim,
para mim tá sendo bom, não vou lhe mentir não, né ..., mas se eu não tivesse trabalho eu
faria tudo, a aprendizagem para mim seria melhor, para fazer uma série só...para mim no
meu ponto de vista ia ser mais atrasado, mas para mim seria melhor, seria mais ótima ou
aprendizado.
Entrevistador: O senhor acha que há vantagens ou desvantagens em juntar estudo
trabalho e cuidar da família?
Severino Agricultor, 46 anos: Né não...puxado, tudo junto ao mesmo tempo é
puxado. É difícil.
Entrevistador: Como é que se faz para dar conta?
Severino Agricultor, 46 anos: Na verdade, eu acordo quatro horas, faço minhas
obrigações, aí vou para o meu trabalho, chego cansado, tomo meu banho, venho para
escola, chego da escola 10h:30min, quando chego em casa vou fazer outras atividades,
cuidar, botar um de comer pro porco, uma coisa, no decorrer do dia não dá para fazer isso,
aí a mente fica cansativa, por isso que eu acho meio difícil, mas dá para levar.
Entrevistador: O senhor mora sozinho?
Severino Agricultor, 46 anos: Não, moro com meu pai e minha mãe.
Entrevistador: Qual é a importância da educação escolar para a formação da
pessoa humana?
Severino Agricultor, 46 anos: A educação, eu acho uma maravilha, né?...porque
nós hoje, se chega um ponto de se formar e ser alguém na vida, eu acho bom porque nós
saiu do lugar sofrido, mas venceu na vida né...ser alguém.
Entrevistador: Como o senhor vê a EJA para os adultos ter uma oportunidade de
acesso?
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Severino Agricultor, 46 anos: Eu vejo a EJA, como dizia o Severino uma coisa
bem elaborada, no dizer eu mesmo estava escondido, e se não existisse a EJA eu estava
atrasado, muito mais atrasado.
Entrevistador: O que é que a escola ou a EJA pode melhorar? Ou em que ela
deve melhorar?
Severino Agricultor, 46 anos: Eu não tenho nada melhoras nem pioras pra mim
tá excelente.
Entrevistador: O senhor acha que tem diferença da proposta da zona rural da que
é proposta da zona urbana?
Severino Agricultor, 46 anos: Não, nenhuma.
Entrevistador: O que faz o senhor permanecer estudando na EJA?
Severino Agricultor, 46 anos: O que faz eu permanecer estudando na EJA é
porque, eu acho, no dizer, pra mim é uma grande felicidade tá me ensinando as coisas
que eu nunca tinha aprendido na vida, muitas coisas boas e tanto a mim como meus
colegas um bom exemplo esse curso de EJA.
Entrevistador: O que o senhor veio buscar?
Severino Agricultor, 46 anos: Eu vim buscar melhoria na minha vida, e onde eu
quero chegar na minha vida, e a minha...a minha felicidade vai ser enquanto ele me
informar em arte, o meu sonho de vida é a arte: pintura, desenho. E isso eu quero chegar
lá me formar pra isso.
Entrevistador: Muito obrigado!
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APÊNDICE F – TRANSCRIÇÃO ESTUDANTE 3
SEVERINA MARIA ARTESÃ
Mãe, dona de casa, artesã e filha de dono de motor de sisal.

Entrevistador: A senhora teve a oportunidade de estudar quando nova?

Severina Maria Artesã, 41 anos: Tive, mas foi muito difícil porque meu pai,
como eu já falei, meu mudava muito tinha lugar que não tinha escola, aí ficava se estudar
e tinha que parar, mas quando eu tinha oportunidade eu estudava.

Entrevistador: O pai da senhora trabalhava em que?

Severina Maria Artesã, 41 anos: Trabalhava em motor, ele tinha motor, era dono
de motor de sisal.

Entrevistador: Como é a rotina do trabalhador do Sisal?

Severina Maria Artesã, 41 anos: É, era uma rotina muito cansativa, mas era o
que tinha no momento. Eu nunca trabalhei no sisal, só fazia acompanhar meu pai, pois eu
era pequena e estava sempre vendo com era acompanhando meus irmãos, mas nunca
trabalhei não.

Entrevistador: A senhora conhece o processo de produção do sisal?

Severina Maria Artesã, 41 anos: Conheço meu pai, tinha em casa, né? Não tinha
como não conhecer.

Entrevistador: Como era a vida de vocês?

Severina Maria Artesã, 41 anos: Uma vida boa, no tempo era tudo quarto de
roça, dava né, pra sustentar a família de boa, meus irmãos era muito, trabalhava tudo ali,
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não precisava trazer ninguém de fora pra tomar conta do trabalho. Então era uma vida
boa.

Entrevistador: Como foi a sua trajetória escolar? Antes de a senhora desistir dos
estudos contar um pouco como foi a sua vida na escola?

Severina Maria Artesã, 41 anos: É isso mesmo, comecei a estudar e não tinha
carro pra estudar e ia de pé, não tinha escola mesmo, era casa de um vizinho que deu uma
garagem, a gente estudava lá e os professores naquele tempo, não eram formado como
tem professor hoje, o que sabia mais do que o outro ensinava. O que tem hoje e não tinha
e nossos filhos foi alfabetizado hoje e a gente não foi.

Entrevistador: A senhora estudou até que série?

Severina Maria Artesã, 41 anos: Na roça foi até a quinta e hoje eu estou na sexta.

Entrevistador: Seus familiares tiveram acesso à escola, no caso seus pais?

Severina Maria Artesã, 41 anos: Meu pai e minha mãe teve, meus irmãos só um
que mora em São Paulo, hoje que é formado.

Entrevistador: O seu pai estudou até que serie?

Severina Maria Artesã, 41 anos: Até a quinta.

Entrevistador: Qual a relação do trabalho a senhora pode falar um pouquinho
sobre o trabalho na sua vida?

Severina Maria Artesã, 41 anos: Trabalho, não trabalhei, porque era mais nova
e nunca precisei trabalhar. Eu casei fiquei um tempo sem trabalhar. Eu sempre fazia assim
artesanato, tem um grupo no povoado de Alagoinha mesmo, que era Elizete esse povo
tudo mesmo e botava a barraca em feira, o meu trabalho sempre foi esse e até hoje eu
sempre faço é o que eu gosto de fazer.
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Entrevistador: Depois dessa experiência com o artesanato a senhora trabalhou
em mais alguma coisa?

Severina Maria Artesã, 41 anos: Trabalhava em casa, cuidava de filho, cuidava
de marido, eu tive três filhos.
Entrevistador: Qual a importância do sisal para o nosso território?

A importância é o que tem no momento é ele. Era o ganho que o povo vivia era o
sisal hoje não tem muito porque morreu com a seca muito, mas é importante meus irmãos
trabalham nisso até hoje veve então é importante.

Entrevistador: Por quanto tempo a senhora ficou sem estudar?

Severina Maria Artesã, 41 anos: Uns 23 anos.

Entrevistador: Nesses 23 anos a senhora tentou voltar a estudar?

Severina Maria Artesã, 41 anos: Eu tentei, mas desistir?

Entrevistador: Por qual motivo a senhora desistiu?

Severina Maria Artesã, 41 anos: Tá lá morava na roça no povoado de Alagoinha
e era difícil passar o carro, passava a tarde chegava tarde cansei. Risos

Entrevistador: Qual motivo da senhora retornar os estudos?

Severina Maria Artesã, 41 anos: Porque eu me senti ainda jovem, tinha um
sonho a realizar. Eu sei que hoje o estudo é tudo na vida da gente e si a gente não estudar
não vai para canto nenhum. Meus filhos falava: vai, vai estudar também, aí eu voltei para
escola e tem um sonho de continuar me informar e ser uma enfermeira ainda com fé em
Deus.
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Entrevistador: O que a senhora aprendi aqui na Educação de Jovens e Adultos
tem relação com a sua vida enquanto estudante trabalhadora?

Severina Maria Artesã, 41 anos: Em algumas coisas na sala tem em outras na
minha vida não.

Entrevistador: Quais são os principais desafios que os estudantes adultos têm
para conseguir estudar?

Severina Maria Artesã, 41 anos: Desafio porque o que a gente precisa hoje
mesmo a estudar, ter como hoje a escola é boa oferece muitas oportunidades a gente
querer e correr atrás.

Entrevistador: O que a senhora acha que dificulta ou que é um empecilho para
permanecer estudando?

Severina Maria Artesã, 41 anos: Porque hoje a gente que tem filho hoje que tem
família a gente falta muito falta de uma doença tem que faltar, mas é assim. Mas sobre
isso é bom estudar eu gosto.

Entrevistador: Além desse problema em relação aos filhos a senhora ver mais
alguma coisa que às vezes pode atrapalhar os estudos?

Severina Maria Artesã, 41 anos: Não, os colegas que é zuadento, mas a gente
releva porque quem quer corre atrás.

Entrevistador: Quais são as vantagens e desvantagens que a senhora acha que
existe para conciliar os estudos, o trabalho e cuidar da família?

Severina Maria Artesã, 41 anos: Eu acho que tudo tem que ter organização, e
ter seu tempinho. Tem que ter um tempinho para estudar, um tempinho para família, um
tempinho para tudo aí a gente consegue.
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APÊNDICE G – TRANSCRIÇÃO ESTUDANTE 4
SEVERINO CEVADOR, 38 ANOS:
Ex-trabalhor do sisal, desistente, pai de família e autônomo (dono de lava- jato)

Entrevistador: O Senhor teve a oportunidade de estudar?
Severino Cevador, 38 anos: No início muito não, assim eu já vim ter já...e tinha,
mas tinha condições de estudar por causa dos trabalhos, tinha que trabalhar pra ficar sem
estudar na verdade.
Entrevistador: O senhor pode contar como foi a sua trajetória escolar? A sua vida
escolar desde o início nessas idas e vindas?
Severino Cevador, 38 anos: É que tinha vez que eu tinha que deixar de estudar
pra ir trabalhar, aí você vai estudar a noite que você trabalha o dia normalmente você está
cansado e não quer estudar.
Entrevistador: Como foi a sua trajetória escolar? O senhor estudou até que série?
Como era a escola?
Severino Cevador, 38 anos: Eu estudei até oitava e assim não era muito bom de
escola não, ficava mais no trabalho do que estudando, ficava trabalhando e não gostava
de... preferia o trabalho do que a escola, na verdade.
Entrevistador: O que o senhor não gostava na escola?
Severino Cevador, 38 anos: Não, normalmente eu não gostava de estudar. Nunca
fui não gostar de estudar e quando eu ia para escola não prestava muita atenção, essa coisa
aí e incomodava os professores aí preferia logo não ir.
Entrevistador: Havia algo que o senhor gostava na escola?
Severino Cevador, 38 anos: Tinha sim, só na hora de amizade, na hora de bater
um papo, umas coisas assim eu gostava, mas de estudar, não! Nunca gostei de estudar
não.
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Entrevistador: Como era nessa época o acesso à escola? Quais as dificuldades
que o senhor tinha para estudar naquela época?
Severino Cevador, 38 anos: Não, Naquela época que eu estudava não tinha muita
dificuldade não, era a dificuldade ele ia trabalhar, mas não tinha muita dificuldade não e
também eu morei aqui. Esse tempo tinha escola nunca tive dificuldade não.
Entrevistador: Nessa época o senhor estudava e trabalhava?
Severino Cevador, 38 anos: Sim, no sisal já.
Entrevistador: Qual era sua função na cadeia produtiva do sisal?
Severino Cevador, 38 anos: Eu botava palha, que é chamado botador.
Entrevistador: Qual era a jornada de trabalho?
Severino Cevador, 38 anos: O dia todo.
Entrevistador: Começava mais ou menos que horas?
Severino Cevador, 38 anos: Pegava de cinco horas e parava cinco, quatro da
tarde.
Entrevistador: O senhor começou a trabalhar no sisal com quantos anos?
Severino Cevador, 38 anos: Comecei novinho, comecei novinho, com dez anos,
e já começava às cinco horas da manhã e ia até às cinco horas da tarde. Nessa idade eu
não estudava porque não tinha como, naquele tempo era mais ruim para as coisas, assim...
de colégio, as pessoas preferiram até trabalhar para ajudar os pais do que estudar.
Entrevistador: No caso seu Severino, os seus familiares tiveram oportunidade de
ir para escola estudar?
Severino Cevador, 38 anos: Minha mãe não, meu pai sim. Meu pai eu não sei
até que série estudou não, mas não estudou muito não, viu! Aí minha mãe não estudou
não. Minha mãe não sabe nem assinar o nome dela até hoje.
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Entrevistador: Como é que o senhor relaciona o trabalho a sua vida escolar como
é trabalhar e estudar.
Severino Cevador, 38 anos: Antes eu trabalhava durante o dia e à noite eu ia para
escola, eu não estudei muito, porque, assim...sempre eu começava a estudar de dia, eu ia
trabalhar assim à tarde, então eu ia estudar de manhã, aí eu pegava ia começar a estudar
uns dias e eu sempre....e eu desistia, eu sempre desistia.
Entrevistador: O senhor poderia falar sobre a função que você desempenhava e
sobre a importância do sisal para a sua vida?
Severino Cevador, 38 anos: Rapaz, o negócio aqui ajudava a gente para a gente
sobreviver, a gente se mantinha disso do trabalho. E o que tinha para sobreviver era mais
o sisal, como até hoje, né! É mais o sisal. E assim, eu ia cedo, saia de casa cedo chegava,
cedo para poder pegar palha para cortar, para depois botar, era o que eu fazia e tinha vezes
também que eu ia residar, quando precisava assim que o resideiro não ia eu revidava
também, eu trabalhei com mais ou menos uns dez anos e hoje eu trabalho para mim
mesmo, eu tenho um lava-jato hoje, e às vezes eu planto, assim terra eu não tenho, mas
eu planto na terra de meu pai.
Entrevistador: Quais as dificuldades para estudar hoje?
Severino Cevador, 38 anos: E assim hoje a dificuldade é que tem que estudar à
noite e a noite já tá cansado de trabalhar o dia todo. E assim a dificuldade é que tem que
estudar à noite né, e à noite muita gente tá cansado, e assim o sisal cansa muito, né! O
trabalho exige muito da pessoa e no sisal tanto o homem quanto a mulher faz a mesma
função. Assim a mesma coisa que não faz outro faz, mas assim normalmente é mais a
mulher que faz a função de cortar.
Entrevistador: Como é que vocês fazem a respeito da alimentação?
Severino Cevador, 38 anos: A gente faz por lá mesmo, a gente faz um fogo de
lenha lá mesma perto do motor, e de vez em quando eu fico olhando. E quando fazia come
é lá mesmo. Então se usar uma vasilha, panela, e usa litro para fazer o café. No caso litro
de óleo, litro de óleo até hoje ainda usa o litro ainda.
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Entrevistador: Há quantos anos o senhor ficou sem estudar?
Severino Cevador, 38 anos: Eu parei de estudar com quantos anos? Na verdade,
eu sempre começava, parar quase todo ano, nunca, nunca ficava sem. Acho que parei em
2008, foi quando parei de estudar no Luís Eduardo, eu parei 2008 e depois só voltei o ano
passado. Uns 10 anos por que eu voltei em 2018.
Entrevistador: E por que você parou de estudar?
Severino Cevador, 38 anos: Porque a dificuldade era muita e eu precisava
trabalhar, e aí também eu tive que viajar, aí já saiu daqui novo, eu viajei para Feira de
Santana para trabalhar, e passei lá...não lembro bem não, mais passei uns 10 anos. Eu
trabalhava lá numa serraria, e eu trabalhava muito viajando, pegando mercadoria e indo
buscar.
Entrevistador: O que lhe motivou a voltar a estudar, a voltar para EJA?
Severino Cevador, 38 anos: Porque assim minha esposa, ficava me incentivando,
mas eu fui e com poucos dias eu desisti novamente.
Esposa de Severino Cevador, 38 anos: Que eu falei no primeiro ano aí eu
comecei no CEEP, aí só que era de manhã, aí eu estava vendo muita dificuldade daqui
para ir para o CEP de manhã, tem que pegar dois ônibus, com filho pequeno, dona de
casa, e o curso que eu queria não tinha de tarde, só tinha pela manhã que era agropecuária,
o técnico. Mas eu não quero estudar aqui não, porque eu quero fazer o curso de
agropecuária ou zootecnia.
Aí eu iniciei a noite agora ecologia, mas eu não fiquei né, não porque eu não quero
não, mas o que eu comecei a fazer lá era dois anos era o Proeja, mas eu não gostei de
agroecologia não eu não me identifiquei não, aí eu pensei: se o ano que vem abrir
zootecnia ou agropecuária a tarde ou a noite eu me matriculo, eu faço! Mas, pra ele eu
falo direto: - vai estudar! Porque eu vejo que a gente não vai...eu vejo que quem tem
faculdade não tem onde trabalhar, mas rapaz, não tem nada a ver, a gente estuda, porque
eu mesmo eu gosto de estudar, eu gosto de estudar. Aí eu falo estuda ele eu não tenho
paciência. E hoje na escola tem a qualitativa tem gente que não gosta de estudar, mas tem
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a qualitativa, aí já tenho cinco pontos da qualitativa, aí já faz um trabalho já vêm os pontos
não precisa tá fazendo só a prova, por que a pessoa trabalha né.
Eu falei assim; tá bom não custa nada você estudar, pega ali umas horinhas, que
assim começa 06h30min e vai até às 09h00min. horas e poucas e depois tá em casa e ele
falou que não tem paciência, não gosta e pronto. E eu falo: eu mesmo eu gosto! Eu vou
estudar, vou me formar, nem que seja quando eu tiver velhinha com oitenta anos, mesmo
quando avó dizer assim, já concluiu? E eu já!
Eu mesmo quando iniciei a noite tinha uma senhora com sessenta e cinco anos e
os meninos ficou dando risada, quando ela entrou olha uma colega já velha não sei o quê,
e só tinha tudo mulher e duas homens e essa velha e aí assim quando foi a entrevista na
sala para se conhecer ela falou assim: - muita gente critica pela idade né avançada, mas
hoje eu estou aqui pela vontade de estudar, enquanto tem muita gente que é novo, que
tem oportunidade e joga fora, e eu, como eu não tive oportunidade, eu quero concluir
agora eu quero concluir agora e bater no meu peito e dizer que eu me formei, eu concluí
eu criei meus filhos tudo, hoje já avó tenho vontade de concluir.
Entrevistador: Você acha que tem relação dos conteúdos que você estuda na
escola com relação à vida.
Severino Cevador, 38 anos: Como eu estudei pouca coisa é desistir logo nem
deu para perceber, assim como eu desisti logo não deu para prestar muita atenção.
Entrevistador: Quais os principais desafios que o estudante adulto tem conta para
se formar na escola.
Severino Cevador, 38 anos: Assim, eu acho assim, para quem quer não tem muita
dificuldade não, o problema é que eu nunca gostei muito, bem...mas quem quer corre
atrás e eu nunca fui muito de gostar de estudar. Tem uns que não consegue mesmo e
outros é força de vontade mesmo. Eu não gosto de estudar mesmo. Eu mesmo não tenho
força de vontade mesmo, não gosto.
Entrevistador: Quais as vantagens e desvantagens que o estudante trabalhador
tem que lidar de trabalhador-estudante tem para dar conta de estudar e trabalhar?
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Severino Cevador, 38 anos: A vontade! É que assim, quem tem força de vontade
vai conseguir, como assim eu mesmo que não tenho força de vontade, não gosto de
estudar mesmo, não tem jeito.
Entrevistador: Qual a importância de estudar para a formação humana.
Severino Cevador, 38 anos: Para mim em primeiro lugar a gente ficar só na
escola quer sim para mim eu não gosto de estudar, mas assim eu acho muito bonito a
pessoa ter educação estudar.
Entrevistador: Em que escola poderia melhorar para atrair esses estudantes ou
segura esses estudantes?
Severino Cevador, 38 anos: Mais rapaz assim eu nem sei viu dizer.
Esposa de Severino Cevador, 38 anos: Eu acho que assim, se mudar para quatro
aulas, assim eu que estudei no CEEP, lá é quatro, e assim não fica uma coisa cansativa,
pra quem tem muito tempo sem estudar, que não tem costume, que tem muito tempo sem
estudar, tipo a pessoa entra 06h:30min. e vai até 09h:00min. ou 10h:00 horas, isso é
cansativo, cansa a mente, e ele já está cansado do estresse do sai a dia do trabalho, e se
fosse reduzir para quatro aulas, seria o suficiente para a pessoa estudar. Porque assim é
instigante cansativo. Eu acho que se, por exemplo, colocasse quatro aulas ele ia ter tempo
de dormir, relaxar mais, descansar. Porque assim a pessoa tem de acordar 05h:00min.
hora e trabalha até 05h:00min. ou 05h:30min. para tomar banho e ir pra escola, isso se
morar aqui e se morar longe? Imagina só! Ai assim ele quer, mas o horário desmotiva,
porque assim o último horário...isso que eu falo, se começou 06h:30min nem precisa
intervalo.
Severino Cevador, 38 anos: E assim eu tomei raiva de escola porque,
principalmente aqui, que uma vez eu estudava, e uma vez a própria diretora me julgou de
uma coisa que eu não era, e aí eu guardei. Ela falou que eu era usuário de droga, e assim
eu nunca usei droga na minha vida! Isso já tem mais de 15 anos. Na verdade foi o tempo
que eu mais estava querendo estudar, que eu já estava aprendendo quase tudo, ai
aconteceu o seguinte; um menino jogou uma cadeira e a menina disse que foi eu, e
realmente não foi eu, e eu fui e falei um bocado de coisa a menina e a menina foi falara a
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diretora, ela era parente da diretora, ai ela a não sei o que é que ele é usuário de droga, e
eu nunca usei. Ai depois desse dia, já não gostava muito, mas aí não fui mais.
Esposa de Severino Cevador, 38 anos: Nem beber ele bebe.
Entrevistador: O senhor acha que tem diferença entre o estudo do campo e
trabalho na cidade?
Severino Cevador, 38 anos: É diferente, eu acho que as pessoas da cidade é mais
desenrolada assim faz tudo, até para o lado do trabalho.
Entrevistador: Porque você foi estudar em na sede do município, em Valente?
Severino Cevador, 38 anos: Rapaz foi por causa de uns amigos meu, que ia
estudar em Valente, e falou vamos estudar em Valente, que lá é melhor. Aí eu falei não
vou para lá já tinha começado as aulas até mais uns quinze dias as meninas chegou aqui
eu vou estudar em Valente, e eu também vou. Aí chega lá foi matricular aí também aqui
já teve isso e já não gostava de estudar, e como lá não conheço ninguém, e aí eu fui
ficando. Sim eu estudei e aí quando eu tava estudando a mulher chegou, depois já tava
estudando eu estudava certinho, aí tinha uns meninos de Valente, também a gente ficava
brincando no intervalo, aí a diretora separou botou separado, na sala dividiu pronto, aí eu
disse me deixa com os meninos que eu tenho amizade com eles, aí a diretora falou: não!
Por isso mesmo eu vou deixar aqui e a gente separou.
Entrevistador: O senhor acha que estudar na rua o senhor gostou, desenvolveu
bem?
Severino Cevador, 38 anos: Eu gostei, eu desenvolvi bem, tava gostando de tudo
só não foi melhor porque eu desisti, foi melhor assim no ano todo, foi porque lá eu
consegui estudar melhor do que aqui, assim transforma minha vida muito né porque lá eu
encontrei a mulher, eu casei e tive uma filha que eu tenho muito orgulho.
Entrevistador: Obrigado.
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APÊNDICE H – TRANSCRIÇÃO ESTUDANTE 5
SEVERINO JOGADOR DE FUTEBOL
Pai, chefe família, ex-jogador profissional de futebol, oficineiro esportivo da APAE,
neto de dono de batedeira de sisal e filho de trabalhador de batedeira de sisal.

Entrevistador: Severino Jogador você teve oportunidade de estudar na infância
e adolescência?
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: Tive sim, tive a oportunidade aqui em
Valente, depois fui para Jacobina, quando meus pais se mudaram para lá né, seguir a vida
né, e dar continuidade ao estudo e de alguma forma por causa do futebol, que eu queria
seguir a carreira, infelizmente interrompi esses estudos para ir jogar bola.
Entrevistador: Qual a sua trajetória escolar? Você estudou até que série? Qual o
motivo de sua desistência?
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: No período foi quando eu tinha até 17
anos que o fiquei estudando no primeiro grau, que antes era a sexta série, quando eu parei
de estudar para ter ido para ir embora para viajar para jogar.
Entrevistador: Quais as dificuldades de estudar na sua época?
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: Não, na realidade não houve dificuldade,
eu que criei a própria dificuldade, por ter desistido em alguns momentos não ia para o
colégio e falava para os meus pais que estavam indo e na verdade não ia, ele não ia então
eu que criei a própria dificuldade para desistir dos estudos.
Entrevistador: No caso, você chegou ainda jovem as categorias de base né, do
Bahia e lá no Bahia não oferecia escola do qual era o impedimento?
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: Oferecia eles até disponibilizavam o
transporte tudo para a gente ir para o colégio, só que com os treinos pela manhã e pela
tarde tinha dias que a gente chegava muito cansado, e a própria desculpa disso de não ter
ido terminar, de não ter ido para o colégio, mas eles davam sim, davam o estudo, dava
toda todo suporte para que o atleta, os jovens, pudesse terminar os estudos.
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Entrevistador: No caso, as escolas eram externas ainda né isso parece que agora
mudaram o sistema?
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: Agora mudaram já tem a escola já dentro
do próprio clube.
Entrevistador: Os seus familiares, os seus pais, tiveram acesso à educação?
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: Tiveram meus pais, minha mãe né, foi
professora. Meu pai foi até aluno dela, quando estava estudando. Eles tiveram toda a
educação e todos os estudos possíveis para terminar, para se formar e conseguiram seguir
a trajetória deles né.
Entrevistador: Seu pai conseguiu concluir os estudos?
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: Conseguiu, concluir e também seguiu a
carreira de jogador e eu tive o exemplo dentro de casa e infelizmente não seguir.
Entrevistador: Qual a relação tem o trabalho ou o seu trabalho na sua trajetória
escolar?
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: Teve no início como frisei, pela forma
de jogar, cansaço, eu mesmo não querer ir para terminar os estudos e virou um habito,
né? Quando você tem esse hábito de preguiça, na verdade, não deu para terminar. E aí
hoje conseguindo aí é.... trabalhar pela manhã estudar à noite posso ir aí terminar meus
estudos como já era para ter feito antes.
Entrevistador: Em relação ao trabalho e sua história de vida. Qual a relação que
você pode fazer assim, o que o trabalho lhe proporcionou?
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: De muito conhecimento, no dia a dia,
conversando com pessoas convivendo com ela, viajando, vários lugares, então de certa
forma na geografia você vê capitais, vê lugares. Você vai trabalhando todos os aspectos,
que forma que se torna também um estudo. É que Graças a Deus eu consegui algumas
formações, de me expressar de escrever, então de certa, forma isso ajudou também na
minha formação, mas é claro que não tinha um diploma de estudante, não tenho diploma
de certificado de alguma coisa, mas já deu tempo para conseguir essas coisas.
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Severino Jogador de Futebol, 39 anos: No caso, minha profissão toda a vida foi
a de futebol e hoje faço parte do trabalho social na APAE, onde eu dou aula lá de esporte
pela manhã, sendo oficineiro da APAE.
Entrevistador: Você foi jogado profissional durante quanto tempo?
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: Fui jogador profissional durante vinte anos na
carreira, foram vinte anos dedicado, vinte anos aprendendo também, com viagens e com
pessoas, cada parte da vida, cada ano ensinam algo para mim.
Entrevistador: Quais os clubes que você jogou profissionalmente?
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: Comecei no Vitória com dezessete anos, quando
tiver oportunidade de sair de Jacobina, passei pelo o Sport de Recife, pelo Porto de
Caruaru, aí tive a oportunidade de viajar para Suíça, onde eu passei seis meses jogando.
Retornei pera o Bahia, joguei pelo Campinense, Fluminense de Feira, Bahia de Feira, e
Pitanga, Vitória da Conquista foi meu último clube e também intermunicipal, que eu
sempre defendi as cores de Valente e até hoje a gente agradece tudo que teve na vida, na
carreira que com certeza foi uma carreira com muito trabalho, muito esforço e ficou o
legado aí para muitas pessoas.
Entrevistador: Qual a sua relação com o trabalho no campo ou com o sisal?
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: Não tive esse tipo de trabalho, mas meu avô
Nemésio muitas pessoas o conhecem teve a batedeira dele, né? E se não me engana foi a
primeira de Valente, então a relação só tive basicamente nisso, em às vezes lá meu pai
me levava lá, que meu pai trabalhava lá também na época, então me levava e eu ficava lá
brincando, naquele sisal todo, mas trabalho, trabalho realmente não cheguei a trabalhar
no sisal não.
Entrevistador: Severino você teve experiência em trabalhos voltados para o
campo em especial sisal?
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: Não, quem trabalhava nessas coisas de
plantação para dar alimento a ovelha essas coisas era minha avó. Um dia eu fui ajudar
minha vó e cortei meu dedo “risos”.
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Entrevistador: Qual a importância do Sisal para nossa região?
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: Eu vejo uma fonte de renda né, para várias
pessoas, várias famílias que se sustentam do sisal. Acho que numa região muito seca, sem
um sisal seria muito difícil à vida aqui em Valente e Deus sabe de todas as coisas né
colocou o sisal aqui nessa região, a região muito seca árida e o sisal consegue, de certa
forma, sobreviver a essas estações o ano inteiro. Então, acho que seria muito difícil se
não fosse o sisal é....para as famílias aqui na região.
Entrevistador: O que te motivou a retornar aos estudos?
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: Eu fiquei os vinte anos que fiquei como
profissional eu fiquei uns 20 anos sem estudar, eu parei com dezessete anos e retornei
esse ano, por pedido de minha esposa que ela pediu para voltar a estudar para o mercado
de trabalho, que sem estudo ninguém consegue nada, então já que eu tinha a formação de
jogador profissional, que a carreira também é curta, parei de jogar profissionalmente, mas
a vida de trabalhador, Severino Jogador continua então a idade como jogador acabou, mas
a idade como trabalhador pode estar seguindo. Então foi justamente para isso, para estudar
e ter um emprego digno trabalhar de forma que eu possa dizer assim, onde a idade de né,
mas basicamente foi estudar para entrar no mercado de trabalho.
Entrevistador: Esses seis meses na Suíça, como foram? Qual a visão que você tem dessa
estadia na Suíça?
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: A Suíça foi realmente um aprendizado
extraordinário, foi a minha melhor experiência que eu tive assim, como jogador, em
termos de ir para um lugar maravilhoso, as pessoas me tratou de forma igual sem
preconceito, e joguei os seis meses lá não tive nenhum incidente todos me trataram bem
fato e que quando terminou os seis meses de contrato as pessoas choraram que fizeram
festa e não queria que eu viesse embora porque na verdade era a terceira divisão da Suíça,
então eu não tinha visto de trabalho na época, não tinha União Europeia, tinha que ter o
visto de trabalho para trabalhar, e o trabalho que a gente tava fazendo era para em seis
meses outro time da primeira divisão ou segunda divisão contratar e a gente ficar por
definitivo. Então quando eu comecei a fazer muitos gols aparecia nas revistas e nos
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jornais, o pessoal descobriu, então tava eu e mais dois brasileiros e tivemos que ser
deportado.
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: Então a parte que a gente ficava era na parte
francesa, algumas palavras em francês a gente, o básico né, a gente aprendia, é a cultura
deles é muito diferente, mas foi um aprendizado muito, muito, muito bacana mesmo.
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: Porque na verdade, às vezes o que ocorre, e
quando você está numa situação dessa é que você tenha um trabalho complementar, né?
Para você ir tentar conseguir o visto.
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: Era três meses, passou aí depois passou mais
uns três meses, aí gente tem que ter o visto de trabalho.
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: Que você pode ficar três meses como turista.
Tem que ir na fronteira da França, ir lá e voltava para a Suíça. Mas corre o risco de você
ser deportado da França, aí é pior.
Entrevistador: Se fosse ali pelo menos próximo a Portugal poderia dar um pulo lá em
passar um tempo e retornar.
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: Muito, muito diferente. Tem a alimentação, tem
algumas coisas que comemos aqui, mas outras não, feijão não achava de jeito nenhum.
Então, em termos de trabalho, em termo de generosidade, em termos de respeito você
tinha lá o transporte público é facultativo, então tava com alguns jogadores que iam para
os jogos, que eles iam de carro, eles mesmos abasteciam o carro, viam o valor entravam
na loja e pagavam eles mesmo.
Entrevistador: A gente se assusta com isso, né?
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: Há nossa! Na primeira vez eu disse como isso
aí, tu é doido? O cara chegar botar ali a gasolina ver o preço chegar lá e pagar, ó deu X
aqui e pronto pagar. Era coisa que tem que assustar mesmo e eu via algum povo na rua
pedindo carona, pessoa e, e, e dando carona e os lugares que, que ia era, era...
Entrevistador: É assim mesmo todo mundo trabalho muito rico ou pobre?
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Severino Jogador de Futebol, 39 anos: Tem muitos jogadores é, a gente tinha 30
jogadores no elenco todos trabalhavam, só à tinha a treino a noite, porque todos
trabalhavam, não tinha assim, você não via, assim a assim nada de miséria, nada de outra
forma assim, uma experiência fantástica que eu tive na minha vida.
Entrevistador: O cara acaba tendo uma visão totalmente diferente do exterior,
todo mundo bem, o cara vive bem, mas ele acha que o trabalho é pouco na verdade eles
trabalham muito de manhã até de noite.
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: É domingo a domingo, domingo a
domingo.
Entrevistador: Não tem miséria porque o país é pequeno, o governo distribui
bem a questão do dinheiro, mas ninguém recebe do governo de graça.
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: Quando eu cheguei lá, eles foram pegar
a minha rescisão que foi do Vitória para a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), aí
eles ligaram na quinta-feira à tarde e a CBF já tava fechado, aí ligar sexta, ligar sábado,
ligaram no domingo. Ele disse: Não trabalha? Diogo brasileiro, não trabalha? A CBF tava
fechada na quinta-feira desde quatro horas da tarde, abriu na segunda-feira, aí eu fui
registrado na segunda-feira, quatro dias depois? Ele perguntou? Ele não trabalha não?
Entrevistador: Eu tive a oportunidade de ir à Argentina também e no Uruguai e
a educação e, é o transporte público que a gente pegava, um ônibus era cinquenta centavos
ia para qualquer canto de Buenos Aires. Lá você ia para qualquer canto, se quisesse pagar
pagava, senão.
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: Lá também tinha lugares que era
facultativo você fazer o pagamento do metrô, táxi você pegava rodava uma barbaridade
e pagava quinze reais.
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: Quando cheguei lá, o frio era muito,
muita neve, ficamos seis dias sem treinar e tivemos que fazer uma parte da pré-temporada,
em uma cidade italiana, chamada Lugano. Ficamos lá esse tempo todinho fazendo a prétemporada.
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Entrevistador: Esses seis meses na Europa vale muito mais do que na escola anos
de escola.
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: Você é doido o convívio com as pessoas,
você ia almoçava na casa das pessoas é, é iam uns dez aí cada um levar o seu prato,
ninguém fazer comida para todo mundo como brasileiro faz, aí levar o prato terminava
ali e cada um tinha uma função, um lavava o prato outro lavava as coisas, isso eles
mesmos.
Entrevistador: Isso é ideia de democracia e de igualdade, aqui as pessoas têm
uma ideia diferente democracia e igualdade diferente, é porque nós somos um dos países
mais ricos do mundo a gente, muitas vezes nessa miséria aí.
Entrevistador: Severino Jogador, você pode fazer um comentário sobre essa
relação? Se você vê relação entre a sua trajetória de vida como estudar trabalhador e os
conhecimentos que são aplicados aqui na EJA, na sala de aula no dia a dia, você acha que
tem relação?
Entrevistador: Aqui na Educação de Jovens e Adultos, na sala de aula, no dia a
dia. Você acha que tem relação?
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: Tem, tem relação eu particularmente
quando voltei a estudar agora, acho que assim, as lembranças ficam lá no cérebro, né?
Então cada atividade que você, que o professor passa, cada da coisa que você escuta uma
prova que você faz vem à mente, o que eu tinha estudado no passado, então assim eu vejo
que hoje eu fiz alguma coisa, boa, pelo menos aquela parte que eu tive como estudante,
como jogador, algumas coisas eu aprendi que é...provas hoje de geografia mesmo,
algumas atividades de geografia eu fiz fecho mais ou menos, algumas coisas então teve
sim, teve a relação com tudo que eu vivi, com tudo que eu tinha alguma coisa que eu
com tudo que tem estudada, com o tempo que eu tenho estudado, e hoje eu consigo ainda
fazer uma algumas coisas que já tava lá guardado no cérebro que do conhecimento que
eu tive na minha vida como estudante e na minha trajetória como jogador de futebol.
Entrevistador: Os professores no dia a dia, eles trabalham no caso, essas
experiências buscam junto com os conteúdos trabalhados experiências vividas e os
estudantes aproveitam isso?
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Severino Jogador de Futebol, 39 anos: Eu particularmente quando voltei a
estudar agora que assim ficam lá no cérebro né então cara atividade que você Professor
passa cara da coisa que você escuta uma prova que você faz vem à mente eu tinha
estudado no passado então, assim eu vejo que hoje eu fiz alguma coisa boa pelo menos
aquela parte que eu tive como estudar aqui como jogador algumas coisas aprender que
quer provas de geografia mesmo, algumas geografia eu fiz, vejo mais ou menos as coisas
então, teve, sim teve relação com tudo que eu com tudo que tem estudada com o tempo
que eu tenho estudado e hoje eu consigo ainda fazer uma algumas coisas que tava lá
guardado no cérebro que do conhecimento que eu tive na minha vida como estudante e
na minha trajetória como jogador de futebol.
Agora você acha que os professores no dia a dia eles trabalham no caso essas
experiências buscam junto com os conteúdos trabalhados experiências vividas?
Aproveitam, isso aproveita alguns professores fazem esse tipo de atividade agora
o que eu vejo muito: Ah! voltando à quando eu estudava que eu vejo muito hoje alguns
jovens daqui, que acho que eu sou mais velho da sala, provavelmente seja o mais velho
da sala, eu vejo descer alguns jogos da forma que eu era muito interessado muitos não
querer aprender então quando a pessoa faz esforço dele, mas realmente não presta não
quer fazer a parte dele
Entrevistador: Quais as vantagens e desvantagens dos estudantes em conciliar
trabalhar, cuidar da família e da conta dos estudos no dia-a-dia?
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: É eu particularmente, eu não vejo não
acompanho o dia a dia das pessoas. No meu caso, não tenho dificuldade, eu faço meu
trabalho como te falei, na APAE, pela manhã tem uma tarde livre aí às vezes eu faço
minha atividade física, eu faço as tarefas que os professores passam para a noite, então
assim na minha forma, eu não vejo. Antes eu tenho mais dificuldade do que hoje, então
para mim tá sendo uma experiência maravilhosa que eu vou estudar para terminar meus
estudos e seguir minha vida.
Entrevistador: Qual é a importância da educação escolar para formação humana?
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: Eu acho que sem os estudos a pessoa é
nada. O conhecimento ninguém tira de você, conhecimento leva para a vida, toda hoje eu
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tenho a experiência de vida. Então tudo que eu vivi, tudo que eu sei ninguém vai apagar.
Não tem como, isso vai ficar guardado para mim ver da vida toda, você pode ter um carro
as pessoas podem roubar sua casa, mas o estudo, o conhecimento você não vai perder
nunca.
Entrevistador: Como você vê a Educação de Jovens e Adultos enquanto
oportunidade de acesso à educação?
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: Então, eles têm essa oportunidade de
estudar, estamos tendo essa oportunidade de estudar, de estudar, de terminar os estudos.
É como te falei, eu vejo muitos alunos desinteressados, muitos com dificuldade ainda de
saber coisas básicas de conta, coisas básicas de geografia, de história, mais por eles
mesmos de não se esforçar para ter esse conhecimento. Os professores passam, dão de
bandeja para eles e eles mesmo faltam muito interesse para ele aprender, acho muito,
muito mesmo na sala de aula, muitos alunos interessados, muitos alunos estão aqui por
estar a verdade é essa.
Entrevistador: Em sua opinião, em que a EJA poderia melhorar? Assim para que
ela fosse um pouco mais interessante para os estudantes?
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: Eu vejo o esforço dos professores no diaa-dia, quando vem acho tudo que eles podem dar de melhor e eles conseguem dar. Eu
acho que falta mesmo o aluno querer, querer buscar o conhecimento,

buscar o

conhecimento querer buscar entendimento das coisas, mas eu vejo mesmo professores
que se esforçam bastante para que isso aconteça e infelizmente a gente vê poucos alunos
querer buscar os conhecimentos, querer buscar terminar os estudos. É acho que é mais
parte do aluno do que ele professor.
Entrevistador: Você acha que existe diferença entre a educação que é oferecida
no campo e a oferecida na cidade?
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: Não, não acho que não vejo muita
diferença. Os professores estão dando as aulas, tão dando acho que o melhor de cada,
pode ser zona rural ou na cidade, acho que tão dando da melhor forma. Acho que basta
mesmo o aluno mesmo quando quer o aluno pode estar em qualquer lugar ele consegue
sua formação.
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Entrevistador: O que faz permanecer estudando na EJA?
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: Um recomeço, né? Tinha um tempo que
eu estudava e não consegui concluir, então tem que essa oportunidade de fazer e o EJA
de terminar meus estudos para realmente conseguir trabalhar, arranjar um emprego e de
seguir minha vida. Então teve essa oportunidade, tive essa oportunidade de fazer o EJA, o
EJA nos propõe, então tem que permanecer, que isso vai dar bastante os alunos.
Entrevistador: Você ainda tem algum sonho ou idealiza alguma coisa que
vir através dessa ideal de permanecer estudando.
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: Tenho, eu quero terminar meus estudos
e permanecer estudando é para mim vai ser um motivo de honra e de luta, e do que eu fiz
no passado. Seria assim, fechar um ciclo terminando meus estudos. Tudo que eu vivi,
tudo que eu aprendi vai ser fechado com a conclusão do EJA.
Entrevistador: Você almeja, por exemplo, faculdade e depois?
Severino Jogador de Futebol, 39 anos: Sim, sim, eu tenho, eu tenho esse
pensamento. Já conversei meus com meus familiares, então quando tiver essa
oportunidade de fechar os estudos, então eu penso sim em fazer uma educação física, que
uma parte que eu gosto. Então eu vou pensar sim em fazer uma faculdade educação física.
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APÊNDICE I – TRANSCRIÇÃO ESTUDANTE 6

SEVERINA MULHER TRANS GARÇONETE
Homossexual, garçonete.
Entrevistador: Vamos começar a entrevista aqui. Com você e primeiro queria te
perguntar você teve oportunidade de estudar quando mais nova?
Severina Mulher Trans Garçonete, 24 anos: Tive.
Entrevistador: Você poderia contar sobre a sua trajetória escolar? Os problemas
que você enfrentou no período da infância?
Severina Mulher Trans Garçonete, 24 anos: Aos dez anos eu estudava numa
escola, assim de povoado, que eu morava no município de Santa Luz. O povoado que era
uma roça, aí nessa roça tinha uma rua pequena e ali tinha uma escola para criança pequena
também. Aí quando a gente chegava na escola não tinha muito aquele envolvimento com
meninos.
Severina Mulher Trans Garçonete, 24 anos: Os meninos me chamava para
jogar bola, aí eu dizia: rapaz eu não quero tá. Aí começava a crítica me chamar de
viadinho, que eu era isso e aquilo. Aí eu disse: Quando começaram a me chamar para
brincar tá uma brincadeira de boneca essas coisas, que ela levava antigamente boneca
para escola, aí a gente comentava brincar de boneca, aí daí onde os começou a perceber
foi surgindo às críticas, aí eu comecei já, sabe? A me sentir rejeitado, tipo assim, pela
sociedade, pelo julgamento e tudo mais. Daí foi passando o tempo, foi para outro
povoado, foi na quinta série já, aí já tava começando a ter um pouco de maturidade,
aí começava as críticas, eu passava todo mundo me apontava tal.
Severina Mulher Trans Garçonete, 24 anos: Tinha vez que eu chegava em casa
e eu chorava dizia: Ô minha mãe, não quero mais ir para escola, e assim um pouco
tamanho do início minha mãe não queria aceitar, entendeu? Mas ela sempre estava ali me
apoiando, nunca foi de sabe? Tá me julgando, mas ela não aceitava a minha opção sexual.
Aí quando aos onze anos a gente vem aqui para cidade de Valente e aí continua as mesmas
críticas, os mesmos descontentamentos, a minha família não aceitava e era a pior coisa.
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Aí pronto, só sei que a gente, aí vim prá cá comecei. Já fui também passei por um estupro,
também antigamente que eu prefiro não entrar em detalhes. Passei pelo um estupro,
também de um cara, e aí foi seguindo a vida, passando pelo um psicológico, pelo
psicólogo no caso desculpa, e aí tô aí na vida.
Entrevistador: Para você era um lugar bom ou um lugar ruim? Quais as
lembranças que você tem da escola?
Severina Mulher Trans Garçonete, 24 anos: Assim da escola eu só tenho
lembranças de...momentos ruins que eu passei, de tristezas de pessoas falando de
mim, eu chegava e tinha pessoas falando de mim, me olhava diferente aí eu já me sentia,
passei bastante momentos ruins, mas graças a Deus me deu força, e tal.
Entrevistador: Você trabalha?
Severina Mulher Trans Garçonete, 24 anos: Trabalhava em restaurante um ano
e dois meses parecem aí foi no início de outubro dia cinco aí eu me afastei
Entrevistador: Você começou a trabalhar com quantos anos?
Severina Mulher Trans Garçonete, 24 anos: Com quinze anos de idade.
Entrevistador: Com relação à escola você já perdeu algum ano já repetiu?
Severina Mulher Trans Garçonete, 24 anos: Eu repeti quatro anos na mesma
série, o 6º ano.
Entrevistador: Seus pais tiveram acesso à educação escolar?
Severina Mulher Trans Garçonete, 24 anos: Meu pai nem tanto ele faleceu em
2017, mas a minha mãe ela sempre me acompanhava.
Entrevistador: Sua mãe e seu pai estudaram até que série?
Severina Mulher Trans Garçonete, 24 anos: Ela é formada. Meu pai, não tenho
lembrança.
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Entrevistador: Qual a relação do trabalho e a sua vida escolar? Qual a
importância dele para a sua vida escolar e pessoal?
Severina Mulher Trans Garçonete, 24 anos: Não porque assim, é restaurante, e
meu sonho mesmo é estudar para fazer enfermagem, então eu trabalho ali por questão de
necessidade mesmo.
Entrevistador: Você vê o trabalho como algo importante e sua vida de alguma
forma?
Severina Mulher Trans Garçonete, 24 anos: Sim, para você se manter e não
ficar dependente da família.
Entrevistador: Você desistiu de estudar alguma vez?
Severina Mulher Trans Garçonete, 24 anos: Parei, quatro vezes, e foi no início do ano
passado por causa do trabalho. Eu estudava de manhã no Luis Eduardo, aí foi no tempo
que o cara me chamou para trabalhar num restaurante. Aí foi na onde eu fui largando mais
os estudos aí eu parei, aí voltei ele ano.
Entrevistador: Por que vocês decidiram retornar aos estudos na EJA?
Severina Mulher Trans Garçonete, 24 anos: Porque assim sei lá o que hoje tem
a vida tem a oferecer é os estudos, né? Por que os estudos através de estudos você
consegue um curso, uma faculdade, você se forma e aí vai seguindo a vida. Porque hoje
até minha mãe mesmo sempre me dá conselho porque quando eu tava sem estudar ela
disse olhe você estude minha vó também não estudou trabalhava antigamente, aquele
povo sabe? Me dava conselho, Severina Mulher Trans Garçonete, hoje eu não tenho um
trabalho bom, hoje eu não tenho condições boas, porque eu larguei meus estudos que
antigamente as coisas eram dificultadas, né? Mas ela sempre me dá conselho para voltar
a estudar, aí eu disse é vou voltar a estudar porque o estudo da tem futuro para dar.
Entrevistador: Quais os principais desafios enfrentados por você estudante da
EJA para concluir sua trajetória escolar?
Severina Mulher Trans Garçonete, 24 anos: Assim as críticas né? Porque tem
pessoas que deixam a gente para baixo para chegar por causa da minha escolha de
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sexualidade, e fala que é difícil ter trabalho para pessoas transexual, aí tem horas que eu
fico abatido eu acho assim, será que eu vou conseguir um dia ter esse trabalho mesmo?
Aí tem horas assim até eu tava começando a trabalhar com uma pessoa, só que a pessoa
depois me tirou e eu disse: Daquele dia em diante eu vou desistir de tudo porque eu estou
vendo que para mim não vai ter jeito. Mas tem pessoas assim que me ajuda e que dá
conselho.
Severina Mulher Trans Garçonete, 24 anos: Na escola tem a questão do
banheiro, mas tem horas que eu entro assim com as meninas e os meninos ficam chiando
e tal, já tem vez até que eu parto para brigar, mas eu vejo depois que aquilo não vale a
pena, entendeu? Que muitas vezes é para deixar para baixo é para sabe procurar sei lá
Entrevistador: Você usa banheiro masculino ou feminino?
Severina Mulher Trans Garçonete, 24 anos: Eu só uso feminino. Antigamente
antes eu começar a me travesti, por que meu sonho sempre foi ser uma mulher trans e
minha mãe não me aceita, não aceitava eu me vestir com mulher. Foi meu até que difícil
para minha família, para minha mãe até pensei em fugir de casa e tal, mas a acerca do
banheiro.
Entrevistador: Você se encaixa em que perfil de gênero?
Severina Mulher Trans Garçonete, 24 anos: Eu me vejo gênero feminino, uma
mulher trans.
Entrevistador: Você fez cirurgia?
Severina Mulher Trans Garçonete, 24 anos: Não, mulher trans assim no meu
ponto de vista características de maturidade, pensamento, jeito de agir, de falar, de
conversar verdade de andar, de trabalhar como mulher de agir como mulher. Assim nessa
questão de fazer cirurgia eu não importo não entendeu, mas é o meu jeito de agir, meu
pensamento meu psicológico tudo entendeu. É tudo que uma mulher entendeu? Não tem
nada de homem e é tanto também que até tentei mudar achando que a igreja ia me mudar
eu fui frequentar igreja três anos e eu digo aquele dali não tava sabe me encontrando
naquilo, aí depois que eu saí que eu comecei a fazer as coisas que eu gosto que eu fui me
identificando sabe? Me encontrando.
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Entrevistador: Como você vê a EJA enquanto a oportunidade de acesso à
educação para pessoas jovens e adultas?
Severina Mulher Trans Garçonete, 24 anos: A importância é que pode ficar
tarde, porque nunca é tarde mais uma hora pode ficar tarde demais.
Entrevistador: Você acha que há de diferença entre a educação ofertada no
campo e na cidade?
Severina Mulher Trans Garçonete, 24 anos: Acho que sim! Porque assim, no
campo é mais plantação é mais cultura é colhimento, né? Essas coisas né, no campo? E
assim, na cidade é mais trabalho assim para loja essas coisas.
Entrevistador: O que faz você permanecer na EJA? O que faz você permanecer
estudando?
Severina Mulher Trans Garçonete, 24 anos: É para ter um futuro melhor, que
vai me ajudar a crescer.
Entrevistador: E você tem mais algum sonho atrelado à continuidade dos estudos?
Severina Mulher Trans Garçonete, 24 anos: Meu sonho mesmo é me formar para
enfermagem, então eu creio que os estudos do EJA vai me proporcionar um futuro.
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APÊNDICE J – TRANSCRIÇÃO ESTUDANTE 7
SEVERINA HOMEM/MULHER CABELEREIRO, 24 ANOS:
Homossexual, mora sozinho, cabeleireiro.

Entrevistador: Você teve oportunidade de estudar quando era mais nova?
Severina Homem/Mulher Cabelereiro, 24 anos: Tive, desde nova, que eu fui
para escola. Foi até legal para mim, só que o único lugar que não foi legal para mim
quando eu fui para escola foi aqui em Valente. Foi o único lugar que era tanto na escola,
quanto no bairro que eu morava, é tanto que eu não gosto do lugar que eu morava, não
me sinto bem indo para lá não. Era ruim porque eu passava na rua e eles diziam: Tá
passando a Barbie, não sai do armário, boneca. Tipo, até hoje eu vejo essas pessoas e eu
não consigo nem falar com elas, inclusive eu acabei, vamos supor, que me fechando, eu
me fechei para outras pessoas inclusive para aquelas pessoas daquele lugar, mas foi o
único lugar que só foi ruim para mim, só foi isso. As dificuldades? Normal todo mundo
tem, mas não foi muita coisa não. A única coisa que aconteceu comigo de preconceituoso
mesmo foi aqui, que eu não vou lá mesmo não. Tipo até lá no Pantanal eu não gosto de ir
não tipo minha avó mora lá, mas eu evito o máximo ir lá por que eles foram pessoas muito
ruins, sabe? Eles me machucaram muito, de verdade, porque eu morava em Salvador era
muito maior e as pessoas eram dessa forma, não perdia o tempo observando o que você
é, ia ser ou deixar de ser, se você pintou a unha, se você saiu na rua, se você fumar um
cigarro, porque você tá fazendo isso. Parece que é uma coisa fora do normal. Aqui tudo
que você faz é fora do normal, para as pessoas daqui é tudo que você faz a fora do normal.
Cara! Eu fico passado com as pessoas daqui porque elas descem assim, se eles passaram
na praça tiver um bêbado eles vão falar bêbado e não vou ajudar ele, entendeu? Agora se
eu estou passando com a minha unha pintada uma roupa feminina eu sendo homem, elas
vão falar da unha pintada até o jeito como o meu cabelo tiver. A única coisa que me
incomoda é só isso, e outra que eu evito muito eu digo a você que eu saí de casa? Ela sabe
que sou eu ia sair de casa B? Eu não saio de casa pelo medo de encarar outro, não é o
medo, e, e, eu não tenho cacife ou paciência sabe. Eu optei só por me entocar um pouco,
não que eu seja uma pessoa que eu não queria sair, eu quero sair, mas às vezes não convém
o lugar entendeu? Eu fico mais em casa. Quando a família aceitar? Nunca é tanto que eu
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não falo com nenhum deles, sabe? Não tenho convívio com eles nenhum, se eu como ou
se eu não como, eles não tão nem aí. Não tenho convívio algum.
Entrevistador: Quais são as lembranças que você tem da escola?
Severina Homem/Mulher Cabelereiro, 24 anos: Boas, digo a você que todas as
boas. Porque assim, a única coisa que, que era só as críticas que não convém, vamos
supor, que eu se lidar com isso. Hoje eu prefiro deixar a pessoa falar, falar, falar, e eu
finjo que ela não está ali, sabe? Mas, foi bom, digo a que você foi tão bom que eu só parei
de ir para escola por um motivo, o trabalho entendeu?
Severina Homem/Mulher Cabelereiro, 24 anos: Só por isso! Eu perdi, aí fui
perdendo de ano, perdendo de ano para ficar trabalho. Só que esse ano eu optei por não
trabalhar, entendeu? E focar mais na escola, tanto que fica bem mais difícil, eu acredito,
até para você comer, mas hoje eu optei por estudar porque eu sei que é a única coisa que
vai me dar futuro mesmo, entendeu? Por mais que tem pessoas que já estejam formados
ainda não tenha trabalho, mas eles sabem que a formação já esteja na mão e ninguém
jamais vai tirar deles, entendeu? Mas é só por trabalho, mas eles que eu parei dois anos e
depois voltei para escola.
Entrevistador: Você trabalhava em quem?
Severina Homem/Mulher Cabeleireiro Eu trabalhava com cabelo.
Entrevistador: Você começou a trabalhar com quantos anos?
Severina Homem/Mulher Cabeleireiro Eu comecei a trabalhar com quinze anos
e meio eu estava começando a lavar cabelo no lavatório.
Entrevistador: Quantas vezes você repetiu o ano?
Severina Homem/Mulher Cabeleireiro Eu repeti três anos no Luis Eduardo e
um ano no Wilson Lins. Acho que foram quatro anos.
Entrevistador: Sempre na EJA?
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Severina Homem/Mulher Cabelereiro, 24 anos: Não, na EJA só tem dois anos
aqui no Luís Eduardo. Porque quando eu vim para estudar à noite Luiz Eduardo, eu perdi
no Wilson Lins por causa de doença, doença não um remédio básico “risos”. Tentativa
de suicídio, normal. Mas enfim, só por isso mesmo, não pode ir em dezembro para a
escola e perdi de ano.
Entrevistador: Seu pai e sua mãe tiveram acesso à educação?
Severina Homem/Mulher Cabelereiro, 24 anos: Meu pai eu acredito que ela
tenha concluído porque ele fez aquele teste como é que fala esqueci do exército. Ele foi,
mas devido ao problema de coluna dele ele voltou. Então para ele fazer isso com certeza
ele se formou né?
Severina Homem/Mulher Cabelereiro, 24 anos: A minha mãe não, ela não sabe
ler a única coisa que ela conhece é dinheiro porque ela conhece nota sabe que cinco e
cinco, que dez é dez sempre, sabe?
Severina Homem/Mulher Cabelereiro, 24 anos: Minha vó também não, mente
super fechada, para ela tudo é pecado. Eu acho que o nome deles giram em pecados sabe,
acho eles falam tanto em pecado que não se tocam que o que eles mais fazem é pecar
entendeu. Tipo assim, eles são capazes de amar uma pessoa que seja da mesma forma que
eu, outro gay, mas não são capazes de amar a mim que sou da família.
Entrevistador: Você conversa com seu pai?
Severina Homem/Mulher Cabelereiro, 24 anos: Não, não falo com ele não, por
causa que tipo assim, por mais que ele me botou no mundo, tipo se ele morresse agora eu
não teria porque sofrer porque eu não tenho lembranças, sabe? Uma coisa que assim sabe?
Meu pai morreu, sabe? Enfim morreu vou lembrar de que? Não tenho que lembrar?
Entrevistador: Você vê alguma importância no trabalho que você desenvolveu
até hoje para sua trajetória escolar e sua história de vida?
Severina Homem/Mulher Cabelereiro, 24 anos: Vejo, para mim tem muita
importância porque eu aprendi a lidar com as pessoas sabe? Vamos supor que o salão e a
escola é o mesmo lugar, entendeu? Para mim é o mesmo lugar porque assim tem pessoas
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que chegam lá que vai estar estressada, que não vai com sua cara independente de
qualquer coisa pode até aturar. Você fazendo algo ali para ela, mas não foi com a sua cara
para de mostrar para vocês. Você tem que entender que é assim porque é o seu
profissionalismo entendeu? Assim como você está no estabelecimento de outra pessoa
amanhã, você pode estar no seu e essa mesma pessoa ir lá. Isso me preparou bastante, eu
digo a você mexer com cabelo, conhecer pessoas, principalmente as mulheres foi muito
bom pra mim foi até para se definir, assim pera aí. O que é que eu quero ser um homem
ou uma mulher, um homem uma mulher? Não, eu quero ser aquilo que eu me sinta bem
na hora que eu me sinta bem independentemente de estar vestido de homem ou de mulher
foi nisso aí mesmo me ajudou bastante.
Entrevistador: Você já realizou algum trabalho voltado para o campo ou direta
ou indiretamente para o sisal?
Severina Homem/Mulher Cabelereiro, 24 anos: Não, mas eu queria. Eu digo a
você que eu queria e não é uma coisa que eu digo assim tipo, há é só uma ilusão, não eu
queria digo a você que talvez lá seria mais interessante para mim a natureza, enfim
colheita sabe? Plantar e colher, aí acho que seria bom. Acho que seria mais interessante
para mim, eles não falam!
Entrevistador: Você teve experiência em trabalhos voltados para o campo em
especial sisal?
Severina Homem/Mulher Cabelereiro, 24 anos: Ah não! Isso aí eu também já
fiz. “risos”. Entendeu? O cara que casou com a minha tia, ele é daqui o pai dele tem uma
roça. Inclusive eu morava com minha avó ainda e a gente ia lá perto da Raposa.
Entrevistador: Então você tem experiência vamos voltar para cá como era o
trabalho nesse período?
Severina Homem/Mulher Cabelereiro, 24 anos: Aí era bom demais tipo assim
ó. Eu chegava lá logo quando eu cheguei eu fiquei com muito medo porque tipo assim,
eu não sabia o que uma cabra poderia fazer, eu nem sabia o que era cabra, o quero bode
“risos”. Mas, eu nunca tinha tido essa experiência cheguei lá, sentei e ficava: Meu Deus,
isso aqui é para o lado de fora? “risos”. Porque assim, quando ele me chamou, me chamou
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logo para plantar, a gente foi comprar uns negócios e tal. Aí quando ele falou que tinha
que alimentar os bichos, eu fiquei, aí eu recuei, aí fui, recuei, voltei e fiquei.
Severina Homem/Mulher Cabelereiro, 24 anos: Para você ver não tinha nem...
Quando eu vi aquele tanto, foi muito velho, foi muito, muito mesmo. Ele criava muito,
aqueles bem pretinhos, pretinhos com as manchinhas assim, aí quando ele falou: Olá, que
eu olhei, eu disse eu não vou lá não, fiquei meio com medo, mas foi legal para mim.
Trabalhamos dois anos até eu ter que ir para Salvador e voltar para cá de novo.
Entrevistador: Mas as tarefas que você realizará no dia a dia?
Severina Homem/Mulher Cabelereiro, 24 anos: A gente plantava. Eu ia para
escola pela manhã, quando chega da escola a gente saia daqui de Valente ia para lá,
quando chegava lá, a gente tinha que instalar uma bomba para puxar água de uma presa,
aí a gente começava a alimentar eles, depois que a gente alimentava eles, voltava a regar
uma plantação tinha umas coisinhas de alface, de coentro, e tinha colheita de milho. A
parte que eu mais gostava era de plantar, que você cavava um buraco ia jogando, cavalo
buraco e já ia jogando. Eu tinha mais ou menos onze anos, foi logo quando eu cheguei
aqui.
Entrevistador: Você desistiu de estudar alguma vez?
Severina Homem/Mulher Cabelereiro, 24 anos: Eu só parei três anos foi porque por
causa do trabalho mesmo, mas dois anos foi por causa da doença, mas um dos anos eu
digo a você foi por sentir vontade de mesmo. Acho que é o momento mais atribulado,
sabe? Eu acho que foi no momento mais atribulado, e depois de um tempo que eu passei
aí fiquei e voltei.
Entrevistador: Você quer falar sobre isso que você atribui à doença?
Severina Homem/Mulher Cabelereiro, 24 anos: Deixa eu falar, a primeira vez
foi assim, foi por uma injustiça sabe? Por que minha avó já estava sabendo que eu era
gay, as coisas já tinham mudado dentro de casa entendeu? Ela já não era a mesma comigo
as coisas já não tava bom para mim. Tipo até eu não contar a ela que eu era gay, a casa
quando eu arrumava estava arrumada, entendeu? Depois que eu contei que era gay tudo
o que eu fazia não era bom mais, entendeu? Era como se tudo tivesse um defeito aí assim
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ela saiu. O menino chegou lá para levar....minha irmã mandou, por incrível que pareça,
minha irmã mandou o menino levar, tava no final da jornada e no final da jornada as
professoras pegam os alimentos que ficam e dão para cada integrante, assim o que ficou,
justamente para não ficar lá e estragar. Aí ela pegou e pediu para ele levar lá em casa, e
nisso ele levou e pediu um copo de água, nesse copo de água que ele pediu ela chegou lá,
eu fui buscar o copo de água e ele foi para cozinha. Quando minha avó chegou lá, ela
bateu na porta e eu fiquei com medo de abrir entendeu? Eu fiquei com muito medo de
abrir porque eu já sabia o que acontecia sabe? Porque eu já sabia, já sabia. Aí eu fui abrir,
quando abri ela encontrou ele lá, aí ela ligou para o meu tio disse a ele que eu tava fazendo
coisa errada em cima da cama dela, sendo que a cama dela estava bagunçada justamente
por que eu tinha subido na cama, justamente porque ela me deixou fazendo faxina subi
nela para limpar o guarda-roupa.
Severina Homem/Mulher Cabelereiro, 24 anos: O guarda-roupa que era dela,
ela perguntou você vai fazer a faxina eu disse vou mainhã, aí ela deixava eu colocar o
som alto. Só que ele chegou, eu abaixei o som e tal, quando pensa que não ela bateu na
porta aí eu sei que aí ela falou que ia ligar para o meu tio, aí meu tio foi e falou comigo
no celular. Falou que quando chegasse aqui ia me dar uma surra ia me deixar mole, isso
se eu não fosse para o hospital. Aí, eu me desesperei, agora eu te digo uma coisa foi muito
interessante porque a minha avó usava ácido muriático geralmente no vaso e ela avisava
a gente assim: não vai para o vaso de madrugada porque eu botei aí ela falava assim o
que era ácido muriático que ela botou para limpar o vaso eu nunca sabia onde estava,
você que eu nunca perdi meu tempo para procurar. Eu não sabia onde estava, nesse dia,
eu tava sentado aí ele falou isso e eu fiquei sentado no sofá, aí eu sentei fiquei sentada
assim de frente com a pia e tava as coisinhas de lavar prato, se ali tem que boa e coisa e
tal, deve ter algo mais forte por incrível que pareça tem uma coisa minha cabeça vai lá,
vai lá (risos), e eu poxa, vai lá, vai lá e eu fui lá. Tomei uma dose só tô ruim, aí não deu
nada só consegui comecei a acelerar meu coração dentro parecia que tá comendo algo e
fica olhando, assim para todo mundo, ninguém percebeu e tal, vai ser isso mesmo, não
vai adiantar não. Vai me matar mesmo vou ter que tomar outra, bater logo de uma vez, aí
eu tomei outra dose, quando acordei já estava no hospital. Mas eu voltei o caminho todo
chorando, chorei, chorei, chorei. Quando chegar em casa eu tinha que entender que ele
não tinha culpa, mas que eu não queria conversar com ele no momento. Aí ele chegou
pediu para conversar comigo eu falei que não queria conta com ele. Ele disse eu sei que
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você está estressado que você conversou com a sua família e não foi bom eu vou na rua.
Nem sei, o na rua dele, para mim não foi bom entendeu? Porque eu achei que eu ia ficar
revoltada, mas eu já ia deitar ia para cama e ficar no meu canto, não foi bom. Quando ele
saiu aí é minha cabeça ficou lá aí tinha minha mãe tem uns calmantes aqui vou tomar uns
para me acalmar, tomei um, e não tem acalmar, tomei dois e nada de me acalmar eu disse
sabe de uma vai fazer efeito de uma vez só aí tomei tudo, mas eu digo a você que não foi
tentativa de homicídio de lá foi simplesmente pelo fato de medo, de meu tio, porque eu
tinha muito medo de meu tio tocar em mim e me bater sem eu ter feito nada, quando fui
ver o comprimido era só para relaxar, mas quando eu fui ver eu já tinha três dias na casa
da minha avó “risos”, eu passei dois dias no hospital e já estava no terceiro dia já acordei
me perguntando o que, que eu tava fazendo lá? Porque eu não, tipo, eu não dormi lá.
Quando ele chegou em casa ele fez comigo o que foi e nada mais, eu já tinha pegado a
cartela, já tinha pegado e tomado tudo, tinha jogado a cartela na frente e fiquei sentado,
aí eu conversei com ele e fui dormir, aí quando foi no outro dia ele disse que tentou me
acordar para trabalhar e percebeu que eu tava falando embolado, aí eu levantei, ele disse,
que eu sentei no sofá, e além de ter batido nele, minha língua começou a embolar aí ele
voltou, não tem uma coisa na minha língua. Aí ele ligou para minha amiga do Pantanal,
que a gente se assumiu na mesma época, e ela veio correndo só de calcinha e sutiã até o
Luís Eduardo, veio correndo e ele só fez avisar a minha vó, viu correndo, aí eu desci para
o hospital, mas assim para eles foi isso só que para mim não foi isso não porque eu tomei
só na intenção de relaxar sabe? Para mim descansar daquilo que eles tinham me dito, que
não precisava, juro a você que não precisava daquilo, que reunião feia, sabe? Eu vi meus
primos me olharem, assim como quem diz, a coisa mais errada do mundo.
Severina Homem/Mulher Cabelereiro, 24 anos: É a coisa que mais me dói em
você passar aqui na rua em Valente e ver uma crente dizendo: Porque eu sou de Deus,
sabe? Eu sou de Deus, eu sou de Deus! Como assim? Se eu sou de Deus eu tenho que ser
boa vida toda porque assim, eu botei uma coisa na minha cabeça não é a minha
homossexualidade que vai fazer eu ir para o inferno não. É o pecado? Pode ser sim, pode
ser que não, não vai me levar sabe o que é? Se eu for ruim com o irmão, se ele estiver ali
caído eu fizer assim, (gesto de chute), isso sim eu acredito que Deus sim, isso dói no
coração dele. Agora você vê uma crente, uma mulher que se diz de Deus tá passando na
rua e te olhar com a cara de nojo, e você sentir nojo um ser humano, eu acho que isso é
muito pior. Sabe? Você se benzer, ô mona, já vi sabe? Aonde? Não tem a clínica de doutor
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Luiz ali embaixo próximo ao hospital? Uma vez eu passei com minha bata tinha me
arrumado para ir trabalhar no salão, mulher eu passei ela ó (fez gesto sinal da cruz), eu só
passei e seguir meu caminho, na cara mesmo, você passando e ela se benzendo. Por isso
que tem certas coisas que é bom você evitar, tipo tem certos gays que outros gays não
quer estar perto, né? Não é porque melhor do que ele é porque certas coisas que ele fala
não é legal para você entendeu? Tem pessoas que eu não vou mentir a você eu não gosto,
mas se eu disser que eu não dou boa tarde ou que eu não dou dia eu estou mentindo porque
assim, é educação é educação. Mas mesmo assim, isso aí é o preconceito porque eu não
vou mentir a você não, às vezes, tem que eu cheguei na sala de aula eu nunca vi aquela
pessoa viva, mas às vezes não bate mesmo você não consegue sabe? E chega um certo
tempo que você está ali conversando com aquela pessoa. Talvez não seja nada daquilo
porque já aconteceu comigo e hoje a pessoa é amiga, amiga, amiga mesmo coisa que eu
nunca imaginei só que eu vi naquela hora não bateu.
Entrevistador: Por que vocês decidiram retornar aos estudos na EJA?
Severina Homem/Mulher Cabelereiro, 24 anos: E a profissão, assim porque me
disseram que para mim fazer colorimetria13 eu tinha que ser formado e que tem até
faculdade para isso, e eu quero bulir com cabelo mesmo, eu quero entender de cores, eu
quero mexer no cabelo, eu quero mudar uma mulher, entendeu? Vai servir até para mim
mesmo, tipo porque eu não penso em ser Severino, eu pensei em ser uma Severina mesmo
um dia, ela mesma, eu pensei: Eu me sinto bem você vai ser essa daqui, eu me sinto bem
sou aquela dali e me sinto bem assim, mas ponto foi bom para mim por isso.
Severina Homem/Mulher Cabelereiro, 24 anos: Eu fui fazer um curso aqui em
Valente só que assim a mulher que ia dar o curso ela gerou o cabelo. Mas a minha proposta
de voltar para escola é porque eu quero bulir com cabelo mesmo, eu não dei para você
que eu penso em trabalhar com alguém eu estou mais para aprender e ensinar sabe? Não
é tipo mandar é ensinar, se eu posso fazer bem feito e a pessoa que me ensinou a fazer
bem feito, aí eu vejo trabalho dessas pessoas que com aquilo ali vai ficar melhor ainda eu
tenho que fazer por que vai dar prazer para mim e para o outro.
Entrevistador: E o curso que você fez foi onde?

13

A colorimetria capilar: é uma ciência que estuda as modificações das cores utilizando-se de
procedimentos químicos ou outros agentes voltados para a aplicação capilar.
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Severina Homem/Mulher Cabelereiro, 24 anos: O curso que eu comecei, eu
comecei foi trinta reais a apostila e a inscrição cento e trinta e cinco reais. Foi um curso
que a APAEB (Associação de Desenvolvimento Sustentável Solidário da Região
Sisaleira) trouxe que eu não sei que juntou várias pessoas assim, que teve aqueles
papeizinhos, aí minha mãe falou: Eu pago para você, tanto que meu primeiro secador foi
ela que me deu, está em casa até hoje a única coisa que eu perdi dele foi só o bico, aí eu
fui para fazer esse curso, mas tipo chegando lá, e tipo eu já trabalhei com o Fulano, eu já
sabia o que era cortar cabelo, eu tinha noção, eu não sabia, tinha noção do que é você
cortar o cabelo, via tanto que eu tenho noção, até hoje nunca cortei, já cortei uma Chanel
ficou bom, mas depois desse dia eu fiquei com mais medo ainda agora, eu sei que um dia
vai passar. Ele chegou, e eu já tinha noção do que era cortar o cabelo que eu vi ele
cortando, aí ela simplesmente chegou no dia dela ensinar cortar, tinha mais ou menos uma
semana de curso, aí ela jogou o cabelo para frente, girou e cortou. Isso cortou meu coração
na hora eu não quero aprender essa forma não, e desisti. Eu digo a você que eu desisti, eu
cheguei lá e disse: Fulano eu vou aprender na marra, mas tudo que a gente tiver de
aprender eu vou aprender aqui dentro. Mas eu sai de lá, dessa vez porque eu disse ou
trabalhar ou estudar, não consigo juntar os dois de vez, então eu sai de lá.
Entrevistador: Quais os principais desafios enfrentados por você estudante da
EJA para concluir sua trajetória escolar?
Severina Homem/Mulher Cabelereiro, 24 anos: No meu caso a dificuldade foi
o trabalho digo que ainda é não tá sendo porque às vezes eu vou faço um aqui outro ali.
Aí tem os meninos também eu digo a você que eu tenho oito amigos, que eles estão todos
os dias na minha casa. Eles são homens a gente conversa todos os dias e eu tento abrir a
mente daqueles meninos todos os dias, mas por isso que a gente diz assim: meu Deus!
Realmente viu. Quando as pessoas falam que as mulheres amadurecem mais rápido que
os homens é aí que eu fico me perguntando, é ainda talvez se eu viesse homem brincalhão
dessa forma, eu não ia amadurecer nunca, eles vão mandar essa aí não. É sério não são
todos, entendeu? Seria totalmente diferente eu conversando com você e eu conversando
com eles entendeu? Vamos supor se eu tivesse dois deles aqui a conversa já não seria boa
porque seria gastação, sabe? Eles são muitos meus amigos e eu gosto muito deles, mas só
o que me incomoda muito são os meninos porque eles são super a atrapalha na vida e
arrogância de certos professores. Porque eu são... Acho assim, uma mulher deveria se
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sentir constrangida se a partir do momento que ela entrasse no banheiro ela desse de cara
com o homossexual e ele estivesse mijando com a porta aberta para ela, eu acho que isso
seria constrangedor porque ela não tem obrigação nenhuma. Saber que tem outro sexo ali,
ela pode até saber, agora ver passar por aquilo ali não, eu acho que isso e é que é
constranger. Agora de você entrar fechar sua portinha e fazer seu xixi ali, porque não
importa se você está fazendo xixi no pé ou sentado ou se você está fazendo xixi, entendeu?
O que importa é que você é um ser humano que você entrou ali e vai fazer o que você
tem que fazer e vai sair, não vou soltar piada para ela não vou empurrar a porta entendeu?
O que ela está fazendo não me interessa, nem faz meu tipo, sabe?
Severina Homem/Mulher Cabelereiro, 24 anos: A professora chegou pra mim
e disse: Eu vou te pedir para você não ficar entrando no banheiro das mulheres que
chegaram para mim e disseram que tavam se sentindo constrangida por você estar lá. Eu
disse: Professora eu não vou te dizer nada não, sabe é por quê? Eu não vou perder minhas
estribeiras, principalmente com você. Mais só vou dizer uma coisa eu não vou fazer mais
coisas no banheiro. Eu tô mentindo? Semana passada minha colega disse assim: Bora
amiga? Eu disse não vou não, bora amiga? Não, vou não. Bora amiga? Aí ela me arrastou,
aí eu fui no banheiro. Eu fiquei lá com medo daquela professora de óculos que tem cabelo
bem curtinho, ela que me falou e a diretora também. Tipo no dia que eu discutir com uma
menina a diretora não me deu razão nenhuma, ela nem sabia que tinha acontecido. Ela
não me deu razão nenhuma. Ela só perguntou como é que tinham permitido esse tipo de
coisa na escola que é que Severino Severina está querendo ser? Mas não perguntou o que
aconteceu, ela não perguntou o que, que a menina me fez, sendo que ela sabe que se eu
tiver feito alguma coisa errada eu vou assumir para ela, tanto que no dia que a gente foi
conversar a gente chegou até a discutir. Ela disse me respeita Severino Severina, e eu
disse me respeite você. Por que você não tá dando confiança de uma coisa que você nem
esperou eu falar sabe? Se eu fiz ou se eu não fiz? E o banheiro porque não acho, não acho
se eu disse a você que se o menino entrou no banheiro dos homens quem vai se
constranger é eles porque eles não tem amadurecimento, mas se ela for uma mulher
madura com certeza ela vai entrar vai passar mas fecha a portinha dela vai fazer xixi dela
e vai sair, independente dela ouvir uma piada ou não ela vai levar ou revidar se ela quiser.
.
Entrevistador: Qual é a importância da educação da escola para formação humana?
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Severina Homem/Mulher Cabelereiro, 24 anos: É que ela vai levar qualquer lugar
independente de qual lugar seja ela vai levar algum lugar. Sabe, eu nunca acho que é
demais ter educação. Você tem educação e a poder até demais não? Ela sempre vai levar
a algum lugar sempre uma coisa bem sabe ver alguma coisa bem que você pode ser assim
eu não preciso hoje, mas amanhã você pode precisar sabe? Eu acho que a educação nunca
independente de qualquer coisa é futuro porque se você parar de estudar o que tá dando
hoje não vai fazer diferença agora porque pode não ser do seu interesse, mas com a
evolução O que vai acontecer amanhã o que você não pegou hoje vai te fazer falta. Eu
acho que a importância é que seja o futuro mesmo.
Entrevistador: Como você vê a EJA enquanto a oportunidade de acesso à educação para
os jovens e adultos?
Severina Homem/Mulher Cabelereiro, 24 anos: Uma porta aberta porque assim tem
pessoas de 30 a 40 anos, ver agora que adoraria estudar vivo sabe e se não tiver
oportunidade depois do EJA, inclusive no Luís Eduardo, na Cecília agora para a gente
mudou para cá, O que você mais vê são pessoas que são mais velhas do que a gente e
muito mais interessadas do que nós, entendeu? Eu acho que foi porta aberta com as
pessoas mais velhas sabe para a gente no nosso caso é homossexualismo porque em tudo
você tem que acelerar mais se você tiver que fazer o que você tiver que fazer para você
acelerar você vai ter que acelerar, porque se você ficar para trás você será só mais um
gayzinho. Então assim, mas no caso do EJA para mim colaborou as pessoas mais velhas,
idosos por aí ponto porque eu acho que abriu portas para eles muitas portas. Inclusive eu
tava assistindo o Fantástico e uma mulher de 90 passou em advocacia e não sei se foi em
juíza que ela se formou, 90 anos.
Entrevistador: Em que você acha que a escola e a EJA poderiam melhorar?
Severina Homem/Mulher Cabelereiro, 24 anos: Esses projetos de gincana poder levar
a sério novamente que eu fazer uma gincana assim tão rápida, tipo assim apressam demais
os alunos, inclusive quando tava na equipe e a gente foi para outra equipe, a professora já
chegou no mesmo dia e primeiro ela disse que a gente já ia ensaiar no outro dia ou se eles
não tinha nem certeza, sabe? Do que ia fazer realmente do que foi planejado, como era
que ser, tanto que para você entender a gente ensaiou dois dias, sendo que a gente passou
quase duas semanas, elas enrolando chegava o dia ela dizia coisinha é para amanhã. E a
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gente desesperada sem saber o que fazer, no dia da apresentação foi Deus, só porque a
gente queria mesmo, senão porque se a gente não quisesse não tinha dado nada certo.
Mesmo assim a gente desceu porque eu levei um escorregão, tipo na hora de dançar
coisinha no São João, tinha muita gente que não percebeu não, eu percebi, (risos), mas é
só falta de planejamento entendeu a falta de compromisso da gestão com os jovens porque
uma gincana que seja organizada que seja realmente uma gincana.
Entrevistador: Você acha que a escola poderia oferecer algo mais para os estudantes da
EJA?
Severina Homem/Mulher Cabelereiro, 24 anos: Cursos, muitos cursos. Porque assim
teve uma vez Eduardo que teve um curso de manicure e maquiagem, de como fazer
brigadeiro, porque até então para mim, brigadeiro era leite condensado e Nescau, só
quando eu vi ela botar metade de um creme de leite na escola mesmo eu disse: Gente,
Pera aí, não é só leite condensado e Nescau não. Aí eu fiz, eu passei uma semana de
manicure e não me adaptei e sai aí que eu faço minha unha, minha unha eu pinto, desenho,
faça o que eu quiser na minha unha, só que eu tenho medo de ferir a sua, eu não tenho
aquela certeza, eu tenho medo de ferir, mas para eu aprender a fazer sozinha eu aprendi
lá. Maquiagem, maquiagem também eu digo a você eu não sei maquiar, mas se eu for sair
na rua eu vou sair feminina aí você tirar todas essa expressão aqui de lá, mas.
Entrevistador: Você acha que há de diferença entre a educação que eu fui no campo e
na cidade?
Severina Homem/Mulher Cabelereiro, 24 anos: A diferença para mim, para mim não
foi legal estudar na cidade tá! Era super atordoante não é legal. Você nem podia pensa
em sair do passeio se você pensasse sair do passeio e tropeçasse no caminho ou o carro
tivesse vindo ou ônibus e você fosse atropelado seria mais acidente na cidade grande e
não ia fazer diferença nenhuma. E as coisas que ela tem lá só tinha uma quadra, bola de
voleibol, bola de basquete, sabe? Só isso. Uma escola no campo você tem acesso a cavalo,
você tem acesso a porco, você pode plantar. Que eu fui na EFA, que eu digo a você eu
tive vontade de estudar, para mim para mim a diferença é essa eu adoraria ter estudado lá
na EFA. Porque lá cada um tem sua função, tipo assim cinco horas da manhã todo mundo
tem uma função, quem vai molhar a planta vai molhar a planta quem vai dar comida o
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cavalo vai dar comida ao cavalo, quem vai limpar o estábulo eles vão ficar, cada um tem
sua função, fora as horas que você vai estudar matemática, português, ciências.
Entrevistador: O que faz você permanecer na EJA? O que faz você permanecer
estudando?
Severina Homem/Mulher Cabelereiro, 24 anos: A vontade de me tornar o que eu
quero. A vontade de mim sentir realmente independente e me dizer assim não que o
certificado toque para mim, mas para o outro sim, entendeu. Só para poder ter na mão,
não sei só para poder especificar porque na mão eu já tenho o que eu quero fazer, não é
que eu saiba eu preciso aprender mais, mas eu já tenho a noção do que eu quero pode ser
eu quero bolir com cabelo quero fazer colorimetria, quero aprender que cor é essa? Que
cor com essa o que dá? Que conhece o que é que ele vai dar amarelo com vermelho, dá
laranja, até porque o secundária é uma coisa difícil.
Entrevistador: E você tem mais algum sonho atrelado a continuidade dos estudos?
Severina Homem/Mulher Cabelereiro, 24 anos: Para ir para os Estados Unidos pela
porque depois que eu fizer isso aí que eu começo a trabalhar mesmo com cabelo então
diga eu quero realizar o meu primeiro sonho, entendeu? Que o meu primeiro sonho é
dança aquilo que eu gosto dançar aquilo que eu gosto. Tu já assistiu Millennium? Já ouviu
falar sobre o Millennium companhia de dança nos Estados Unidos? Eu preciso ir para lá
vila tipo assim para ler para lá eu preciso dessa superbem, para começar eu preciso fazer
aula disso e para fazer aula disso eu preciso de dinheiro ponto eu preciso trabalhar em
alguma coisa até chegar lá, entendeu? Eu sei que bailarino eu não vou ser nunca mais,
sabe? Acho que meu corpo não tem mais estrutura para isso, mas as danças que eu quero
dançar aquelas ali o meu corpo tem estrutura, sabe? Mas o meu próximo sonho é só esse
aí só ir para lá, para Millennium.
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APÊNDICE K – TRANSCRIÇÃO ESTUDANTE 8
SEVERINO GARI, 30 ANOS:
Pai de família, 02 filhos.

Entrevistador: Você tem oportunidade de estudar quando era novo?
Severino Gari, 30 anos: Eu tive oportunidade tive de desistir para trabalhar.
Entrevistador: Quando você começou a estudar, essa primeira etapa, em que
você estudou vários anos sem desistir na infância. Você pode contar um pouquinho como
era a escola nesse tempo, a sua vida, o que você gostava na escola, o que você não
gostava?
Severino Gari, 30 anos: Tempo de criança era bom demais, estudar era bom eu
dedicava ao estudo, mas depois que um certo meio tempo para cá, que eu vi que meu pai
e minha mãe não têm condições de me manter assim, eu só estudando, sem trabalhar. Aí
foi um tempo que eu cheguei para ele e falei que não dava certo para estudar para ficar
sem dinheiro, aí resolvi, nesse meio tempo resolvi trabalhar, aí foi logo quando eu desisti
de estudar para trabalhar, para depois começar família. Foi assim, mas até hoje graças a
Deus, tá tudo em paz.
Entrevistador: Você começou a trabalhar com quantos anos?
Severino Gari, 30 anos: Com 13 anos de idade.
Entrevistador: Qual foi o trabalho?
Severino Gari, 30 anos: O meu primeiro trabalho eu comecei a trabalhar de
ajudante de serralheiro, aí não tava ganhando bem e também tem vez que o homem dono
da serralheria não pagava o suficiente que eu tinha direito a receber, aí foi quando arrumei
um trabalho no motor com um tio meu, é motor de sisal. Aí comecei a estender fibra,
depois fui botar palha, depois mudei, outro rapaz saiu eu fui ser o resideiro, aí por aí vai.
Entrevistador: Certo você acha que naquela época quando você era pequeno.
Você tem alguma dificuldade assim para conseguir estudar?
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Severino Gari, 30 anos: Dificuldade não, só tinha assim a dificuldade minha
dizendo assim porque a escola ficava muito longe de onde eu morava, aí tinha vez que a
gente andava meia hora, quarenta minutos. Tinha vez que a gente saia de casa até sem
tomar, tomar café de manhã para não perder o horário da escola, mas.
Entrevistador: Você estudava onde na sua infância?
Severino Gari, 30 anos: Primeiramente eu estudava lá na Raposa, Era um que
tinha chamado Colégio Henrique Soares.
Entrevistador: Qual a distância entre a sua casa e a escolas?
Severino Gari, 30 anos: Dava uns cinco quilômetros e meio.
Entrevistador: Seus pais tiveram acesso à educação?
Severino Gari, 30 anos: Não, não, não, não, não, meu pai, minha mãe até tentou
estudar a noite, mas só que ela não conseguiu não, sabe como é que a pessoa já de idade
para estudar à noite, era bagunça, tinha gente na escola que não deixar ninguém estudar
direito, era bagunça aí ela acabava desistindo. Também tinha vez que ela trabalhava à
noite, no hospital de faxineira, aí ela não tinha tempo de trabalhar e nem de estudar, ai ela
preferiu abandonar os estudos também e meu pai não, meu pai nunca, acha que meu pai
nunca foi na escola não, acho que foi um mês ou dois, mas acabou desistindo também.
Entrevistador: Ele sabe ler e escrever?
Severino Gari, 30 anos: Sabe.
Entrevistador: Qual a importância do trabalho a sua trajetória de vida e sua
formação?
Severino Gari, 30 anos: Na minha formação foi bom, né? Por que a gente
aprende, como é que diz? Alguma cultura na frente, alguma cultura se a gente tiver
dificuldade em um trabalho que a gente nunca fez a pessoa passou a trabalhar a pessoa
vai aprender alguma coisa né, mas assim, hoje eu mesmo, tudo que eu entendo sobre
trabalho, eu acho que trabalho não é dificulidade não, depende da pessoa querer trabalhar
e fazer o trabalho certo, né?
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Entrevistador: Você trabalha na cadeia produtiva do sisal ou em trabalhos do
campo? Por quanto tempo quais as funções?
Severino Gari, 30 anos: Trabalhei dos doze até dezessete, dos dezessete foi que
eu voltei a trabalhar como ajudante de pedreiro. Aí depois arrumei um trabalho de
serviços gerais, até que hoje mesmo eu sou serviços gerais.
Entrevistador: Você pode falar um pouco sobre a rotina de trabalho no sisal?
Severino Gari, 30 anos: Não, no sisal era assim, você não tinha hora de pegar no
trabalho e nem de parar. Tinha vez que a gente pegava quatro horas da manhã cinco horas,
tinha vez que pegava três e meia da manhã, aí parava oito horas para tomar um cafezinho.
Quando dava tempo, quando não dava a gente já rastava para o meio-dia, aí de tarde
pegava uma hora e parava quatro horas, aí tem tinha que se deslocar do trabalho para vir
para casa era, rodava... Chegava mais cansado ainda, mas até hoje graças a Deus estou
vivo né?
Entrevistador: Quais as funções que você realizava na rotina de trabalho diário
do sisal?
Severino Gari, 30 anos: Estende a fibra e residava.
Entrevistador: Você gostava de trabalho?
Severino Gari, 30 anos: Não, não tem trabalho bom não, mas para a gente ganhar
dinheiro o trabalho era bom sim.
Entrevistador: Quais as dificuldades que você enfrentava no dia a dia do
trabalho?
Severino Gari, 30 anos: A dificuldade que tinha lá era assim, quando estava
chovendo a gente não trabalhava e quando sol também estava muito quente, que nem tá
esse verão agora, porque não tinha sisal para nós trabalhar e quando tava chovendo
também era ruim para trabalhar.
Entrevistador: Qual a importância do sisal para nossa região?
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Severino Gari, 30 anos: Eu acho que, em minha opinião, o sisal na região da
gente, é tudo. Por quê tem a fábrica, tem APAEB, tem a fábrica de Retiro, a maioria das
pessoas trabalham lá, assim é uma coisa que tá empregando muitas pessoas é por isso que
a importância do sisal para nós é essa, porque gera emprego, gera bastante emprego.
Entrevistador: Quando você parou de estudar na época de infância?
Severino Gari, 30 anos: Foi na quinta série, parei na quinta série eu ia fazer
dezesseis anos.
Entrevistador: Nesse período você já tinha repetido alguma série?
Severino Gari, 30 anos: Eu acho que eu já tinha repetido a quarta série, acho que
repetiu um ano uma quarta série. Porque lá quando eu estudava antigamente, eu estudei
até a terceira série, aí fiquei dois anos aqui. Primeiro ano, eu estudei e a professora me
falou: Eu não posso lhe passar por que você não está adequado para estudar a quarta série,
aí eu estudei dois anos na terceira, aí eu peguei na quarta e quando foi na quinta série eu
concluí.
Entrevistador: Com qual idade você começou a ir para escola?
Severino Gari, 30 anos: Eu comecei a ir para escola com nove anos.
Entrevistador: Por qual motivo você parou de estudar?
Severino Gari, 30 anos: Para trabalhar. Porque tinha vez que a gente chegar aqui
em casa, dia de domingo mesmo pra pedir dinheiro a meu pai, a minha mãe, não tinha
para dar o dinheiro aí para a gente, a gente todo mundo...outras pessoas saia com dinheiro
e a gente ficava assim sem querer sair e não podia sair porque não tinha dinheiro no bolso.
Meu pai e minha mãe também naquele tempo não tinham trabalho direito, não era todo
dia que achava trabalho, meu pai trabalhava de pedreiro, não é todo dia que ele achar um
dia de pedreiro e minha mãe também não tinha também, que antes ela começou a
trabalhava em motor também. Ela não ia deixar de botar as coisas dentro de casa para nós
comer para dar dinheiro para a gente sair domingo ponto aí a gente ficava sempre dentro
de casa.
Entrevistador: Com quantos anos você iniciou os estudos na EJA?
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Severino Gari, 30 anos: Comecei com dezessete anos logo quando arranjei a
primeira mulher.
Entrevistador: Quantas vezes você precisou repetir de ano?
Severino Gari, 30 anos: Ah! Foi muitas vezes até perdi a conta, porque eu
começava a estudar e trabalhava durante o dia, quando era noite estudava o primeiro
horário, o segundo horário e o terceiro horário eu tava dormindo dentro da sala, aí para
mim eu falei que ia parar, que não dava certo não. Por que ir para a escola dormir não
dava certo não.
Entrevistador: Por qual motivo você decidiu retomar os estudos na fase adulta?
Severino Gari, 30 anos: Porque assim cada dia que passa a pessoa tem que
aprender alguma coisa, né? E a pessoa hoje sem leitura a pessoa acha que.... para mim,
pessoa não é ninguém e a pessoa com ensino médio não é todo lugar que a pessoa quer
trabalhar, que quer a pessoa, tem lugar que só pega a pessoa com primeiro grau completo,
aí assim, eu decidi estudar, mas eu vi que não dava certo aí eu fui desistir.
Entrevistador: Quais os principais desafios que o estudante adulto da EJA tempo
para conseguir concluir sua trajetória escolar nas classes de EJA?
Severino Gari, 30 anos: É muito desafio a pessoa tem que entrar com a cara e a
coragem, por que se a pessoa for só com a cara e ele não tiver a coragem a pessoa não se
forma não porque hoje tá difícil a formação.
Entrevistador: E no caso específico para o adulto? Você acha que dificulta mais
para ele concluir a sua formação?
Severino Gari, 30 anos: A pessoa quando é adulta o que dificulta na minha
opinião, é o trabalho da pessoa. Durante o dia e a pessoa chegar do trabalho cansado e à
noite vai para escola.
Entrevistador: Quais são as vantagens e desvantagens do estudante da EJA em
estudar, trabalhar e ao mesmo tempo cuidar da família?
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Severino Gari, 30 anos: É complicado essa aí viu risos... Por que a pessoa tem
que trabalhar, estudar e cuidar da família a pessoa tem que ser guerreiro, porque não é
todos que faz isso não viu.
Entrevistador: Qual a importância da educação para a formação humana?
Severino Gari, 30 anos: É muita coisa, a formação é muita coisa, a educação. A
pessoa fica como é que diz? Culturalizado, nem? Na vida.
Entrevistador: Como você vê a EJA enquanto a oportunidade de acesso de
educação para pessoas adultas?
Severino Gari, 30 anos: É complicado, eu nem tenho palavras para descrever
assim, mas eu acho que é minha opinião a pessoa tem que ser muito guerreiro.
Entrevistador: Como você vê a Educação de Jovens e Adultos enquanto uma
oportunidade para o adulto voltar a estudar?
Severino Gari, 30 anos: Tem que ser muito forte para conseguir voltar a estudar.
Porque nesse mundo de hoje que a gente veve 100%, 90% das pessoas não querem estudar
e 10% estuda. Então é uma oportunidade de uma pessoa, um adulto voltar a estudar é
porque tem alguma coisa ou ele quer refazer alguma coisa na vida dele.
Entrevistador: Em quais aspectos a escola poderia melhorar para favorecer os
estudantes da EJA?
Severino Gari, 30 anos: Não, assim como é que diz? Os jovens estudam dez
matérias ou é doze, em termos da escola dá uma oportunidade a um adulto, eu acho assim,
que ela tinha que diminuir as matérias porque não é toda adulto que sabe falar inglês, não
é todo adulto que sabia falar uma geografia, uma ciências. Aí assim, um português, uma
matemática, sei lá, uma história, um adulto sabe contar uma história, agora o inglês, uma
física, essas outras matérias que tem, um adulto no mundo não vai e não tem capacidade
de fazer umas provas dessa.
Entrevistador: Você acha que hoje em dia existe diferença entre a educação O
que é ofertada no campo e educação que é ofertada na zona urbana na cidade?
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Severino Gari, 30 anos: Tem muita diferença, tem diferença por que quem tá no
campo, na zona rural, educação para mim hoje acho que sai mais que a rua. Por que na
rua tem aluno que chega na escola só faz botar o caderno lá e some da escola, fica rodando
a escola, e na zona rural não, na zona rural a lei como é que diz antigamente, a lei dos
velhos a lei seca “risos”.
Entrevistador: O que faz você permanecer estudando?
Severino Gari, 30 anos: Eu queria, como é que diz? Eu queria aprender mais, da
algo mais assim, alguma coisa mais em minha vida, porque a pessoa hoje sem a leitura
que nem falei a pessoa não é ninguém, o que me fazia permanecer estudando era hoje
para crescer para quando meu filho me perguntasse alguma coisa de informação eu saber
se explicar direito para ele. Chegar em casa com a atividade painho, me ensina isso aqui,
eu saber explicar isso certinho para ele vê lá, mas não deu.
Entrevistador: Você tem algum sonho que você almeja ser realizado através de
educação do estudo?
Severino Gari, 30 anos: Sonho, sonho, sonho mesmo eu tinha, mas hoje não
tenho mais não.
Entrevistador: Qual era o sonho?
Severino Gari, 30 anos: Eu queria ser caminhoneiro, mas hoje acho que não dá
certo mais não por causa da idade “risos”.
Entrevistador: E sobre estudar? Você ainda pensa em estudar?
Severino Gari, 30 anos: Às vezes sim, às vezes não. Eu penso no trabalho,
primeiramente a vida da gente sem trabalho não é nada, aí primeiramente eu penso em
meu trabalho e depois eu fico pensando, e meus filhos? Dentro de casa como é que eu
vou fazer se eu parar de trabalhar e para estudar, aí eu não quero nenhum dos dois, nem
deixar e trabalhar e nem de estudar, mas na lógica eu prefiro deixar de estudar de que
deixar de trabalhar.
Entrevistador: Em sua opinião o que a escola tem de bom e de ruim?
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Severino Gari, 30 anos: A escola para mim o que tem de bom e a educação que
tem que dar e o que tem de ruim é porque hoje quem manda na escola praticamente os
alunos hoje nas escolas. Nas escolas que eu vejo que nem o Luiz Eduardo mesmo, lá na
Cecília que eu passo trabalhando e vejo quem manda é os alunos. Porque o porteiro não
tem ordem de nada, eu vejo porteiro só morrendo de gritar com os alunos e não tem
autoridade de nada, isso é que devia mudar na escola uma coisa dessa assim.
Entrevistador: Você acha que a noite era escola e na EJA ruim?
Severino Gari, 30 anos: Não, de noite também tem umas pessoas que só vai para
escola para não ficar dentro de casa. Por que vai para escola aqui, chegava na escola
interessado em aprender alguma coisa sentava lá e tinha outro lá na frente que não queria
nada só queria... E começava a gritar... e a professora falava, e mandava sair da sala,
pegou a saia daqui a pouco voltava de novo. Aí para você ficar na sala sem aprender nada
é melhor não vir aí eu ia e desistir. Esse ano mesmo, eu matriculei fui quatro meses,
estudei quatro meses, aí depois eu avisei a Neura, Neura não vai dar certo não! Ela disse
por quê? Eu disse: Naquela sala que você me botou não dá certo para mim não, porque
só têm vagabundo e eu tô saindo da escola roda o quê doze quilômetros? Para vim e
chegar aqui na escola a pessoa não aprende nada é melhor a pessoa não vir. Aí é melhor
ficar dentro de casa, ficar passando raiva perdendo noite, cansado, chego cansado do
trabalho tenho esforço para vir para escola chegar de noite, não aprender nada é melhor a
pessoa ficar dentro de casa.
Entrevistador: Porque você disse que não estava conseguindo aprender? Era o
que causa da forma como professor explicava ou era por causa da bagunça?
Severino Gari, 30 anos: Não como o professor ensinava dá para pessoa aprender.
Porque minha memória para isso não é muito ruim não para aprender as coisas, mas como
assim, você tá concentrado aqui no que a professora tá explicando, aí tem uma
conversando de um lado, conversando do outro, aquilo vai mudando o seu sentido. Você
não escuta a professora, não escuta isso aqui, nem escuta esse aqui aí fica, aí a mente, que
mente de ser humano é fraco, aí a pessoa fica com aquele sentido e acaba não dando certo.
Severino Gari, 30 anos: Pelo horário também é puxado também porque a pessoa
como é que diz? A gente chega do trabalho quatro horas chego em casa cinco horas, aí o
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carro passa seis e dez, seis e quinze em casa pra tá na escola sete e dez e sete e quinze,
quando é dez e meia, sai daqui para a gente chegar em casa quase meia-noite, meia-noite
e meia porque daqui que levaram no Arvoredo, em Adaltino para chegar em casa, aí
demora é puxado.
Severino Gari, 30 anos: Também assim, minha vontade, minha vontade de
estudar é muita. Lá em casa, eu também não paro não, quando eu chego qualquer revista
que eu acho assim, que eu vejo que é informando para mim, assim eu pego boto na
sacolinha, levo para casa. Quando eu tenho um tempinho, eu chego lá eu leio vou fazer
alguma coisa, aí negócio dez, quinze minutos ali pego, depois aí a vista começa a embaçar
também, que já era para eu ter feito exame de vista e não fiz ainda, aí encosta para lá,
quando é depois eu tento pegar de novo, mas minha vontade mesmo era poder me formar.
Severino Gari, 30 anos: Eu me injuriei mais uma vez também na época do Luiz
Eduardo. Porque eu faltava oito décimos para passar em inglês, sendo que o professor
parece que tinha raiva da gente, oito décimos em inglês as outras eu já tava passado em
tudo ele não deu, nem passou atividade nenhuma, nada, nada, só chegou lá e disse: Você
tá de recuperação. Aí eu falei com a diretora, não venho fazer recuperação não, por causa
de oito décimos eu não tenho não. Nem enraivei de um jeito que não fui fazer recuperação.
Se ele fala: Não, você ficou, faltou oito décimos aqui venha fazer uma atividadezinha
aqui para eu lhe passar, tudo bem. Eu ia fazer na hora, fazia de coração, mas ele disse:
Você tá de recuperação? Você tá tinha passado nas outras: matemática, ciências geografia
e história passei em tudo.
Entrevistador: Quais as maiores dificuldades que você enfrentou em sua
trajetória de vida? Ela contribuiu para sua permanência ou não permanência na escola?
Severino Gari, 30 anos: Eu estudava no Luís Eduardo à noite, aí chegou uma
menina, eu saí com ela a gente foi em um lugar, e quando chegou lá um cara me atacou
com dois golpes de faca. Aí eu corri, nem... Para mim ele tinha me dado dois murros, mas
só que quando eu cheguei na lâmpada, eu vi que era sangue, que eu tava todo melado de
sangue, todo vermelho aqui o peito, aí eu fui pedir socorro. Aí o rapaz ligou para o
hospital, ligou para polícia nesse meio tempo, aí eu falei com o motorista da ambulância:
Só vou com você se você for buscar minha moto, mas eu aí ele perguntou: E se o homem
tiver lá? Aí eu disse a ele: Então ele vai terminar de mim matar, porque eu não vou correr
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dele agora. Aí ele foi mais eu, eu peguei a moto, entendeu? Aí chegou lá eu peguei a moto
peguei o capacete quando eu cheguei perto do hospital, passei pela viatura da polícia, aí
cheguei no hospital já era mais ou menos onze e meia da noite ou meia-noite. Aí minha
mãe trabalhava à noite de faxineira, aí eu peguei e pediram para ver o ela no pronto
socorro. Eu disse que só entrava no pronto-socorro quando eu visse minha mãe, aí a
enfermeira disse: A vontade dele é ver a mãe, deixa ele ver a mãe. Quando eu chegar na
porta do quarto ela disse entra aí, aí eu disse venha me ver a senhora. Quando ela olhou
para mim e me viu eu perguntei a ela que eu tava feio você tava bonito, aí eu desmaiei na
hora só foi até a hora que eu lembro, depois só lembro quando ele tava em Salvador já.
Foi o quê? Quarenta minutos cirurgia, pegou quarenta e oito pontos por dentro e vinte e
quatro por fora da cirurgia.
Severino Gari, 30 anos: Isso me atrapalhou muito nos estudos eu fiquei mais de
oito meses sem estudar. Depois desse acontecido comigo eu fiquei até um pouco
constrangido sobre escola, por que assim a pessoa veio pra mim matar e no me conseguiu
me matar, ai ele sabe que estou estudando a noite, ai meu constrangimento era assim de
eu vir pra escola e pensar dele estar me esperando em algum lugar pra terminar ou fazer
o mal pra mim. Foi por isso mais que eu que eu parei de desistir ou estudar, já tem ais ou
menos quatorze anos que fui na escola, fui esse ano mais não deu certo e tornei desistir
de novo. Eu parei tem quatorze anos que eu fui na escola.
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APÊNDICE L – TRANSCRIÇÃO ESTUDANTE 9
SEVERINO TRABALHADOR DO SISAL
Solteiro
Entrevistador: Você teve oportunidade de estudar em sua infância?
Severino Trabalhador do Sisal, 26 anos: Tive.
Entrevistador: Você pode falar um pouco sobre a sua trajetória escolar nesse
primeiro período?
Severino Trabalhador do Sisal, 26 anos: Estudei, mas foi difícil porque eu tinha
que estudar nois pequeno a mãe sempre botava para estudar, não tinha jeito por que a mãe
num... Ou estuda ou... Estudava no turno até meio-dia de tarde ia ajudar a mãe, estudava
de tarde, até meio dia ia ajudar a mãe, no que ajudava já servia, mas tinha que estudar era
forçada estudar.
Entrevistador: Você ajudava em que?
Severino Trabalhador do Sisal, 26 anos: Trabalhar no motor no sisal.
Entrevistador: Qual era sua função no sisal?
Severino Trabalhador do Sisal, 26 anos: Ajudava colocar palha, ela colocava
eu estendia. Aí ela botava a boneca no arame e eu já ia desamarrando e eu estendia.
Entrevistador: Com quantos anos você começou a trabalhar no motor?
Severino Trabalhador do Sisal, 26 anos: Com dez a doze anos, mais ou menos
uns dez anos.
Entrevistador: Você ainda trabalha no motor?
Severino Trabalhador do Sisal, 26 anos: Trabalho até hoje.
Entrevistador: Qual é a sua função hoje?
Severino Trabalhador do Sisal, 26 anos: Coloca palha.
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Entrevistador: Você pode contar a sua rotina de trabalho no motor?
Severino Trabalhador do Sisal, 26 anos: Todo dia eu acordo cinco e meia, cinco
e vinte, aí faço um café aí, como cuscuz coloca no vaso com um quente frio de café e vou
trabalhar. Chegou lá pega o jegue e bota palha até umas oito horas, depois tomo meu café
e aí a gente vai trabalhando até onze e meia, onze e quarenta e pronto. Aí almoço descanso
quando é uma hora pega de novo e continuo trabalhando até quatro horas e quatro e meia
e assim vai todo dia de segunda a quinta, aí chega em casa, batia aquele cansaço depois
do banho, aí eu dizia: Não vou lá hoje não. Aí os amigos dizia: não bora hoje não. Aí não
ia pronto. Quando tava tudo animado dizia: Vamos! Aí todo mundo ia.
Entrevistador: Em relação a sua rotina de trabalho no sisal você gosta?
Severino Trabalhador do Sisal, 26 anos: Rapaz o que eu não gosto é só o som
por que o trabalho é normal vinho é bom trabalhar. A gente leva uma furadinha de vez
em quando no espinho, mas é normal.
Entrevistador: Como foi sua trajetória escolar na sua primeira infância?
Severino Trabalhador do Sisal, 26 anos: Eu estudei até a quarta série, que eu
trabalhava na roça estudava aqui no Ichú. Aí só até a quinta série, porque na quinta série
eu tive que estudar aqui no colégio vê lá e pronto aí nós viemos morar aqui e depois daí
do colégio a gente relaxou e não foi mais?
Entrevistador: E como era a escola no seu tempo de criança?
Severino Trabalhador do Sisal, 26 anos: Era bom, quando pequeno que tinha
que ir. Era bom lá que quando você saia do trabalho do motor, era bom que você ia para
escola aliviava o trabalho, mas lá era bom porque tinha um campo lá e você ia brincar,
vai jogar bola, ficava à vontade, estudava até três horas depois de três horas ia brincar
bola até quatro horas, aí esperava o carro para ir para roça, é bom por causa disso ficava
passeando de carro. Eu parei porque eu precisava estudar trabalhar, ou estudava ou
trabalhava aí eu resolvi trabalhar, mas não queria parar não.
Entrevistador: E na fase adulta? O que contribuiu para você interromper sua
trajetória escolar ou sua permanência.
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Severino Trabalhador do Sisal, 26 anos: Por causa do cansaço do trabalho, mas
também por causa das amizades. A gente tava para roça, aí veio morar aqui para conhecer
o monte de colega, aí você sempre quer ficar à vontade não quer ir para escola, a mãe sai
para trabalhar já chegava de noite, aí eu ia para escola quando eu queria, quando eu não
queria não ia.
Entrevistador: Sua família teve acesso à escola? Seu pai e sua mãe estudaram até
que série?
Severino Trabalhador do Sisal, 26 anos: Estudou não, meu pai mesmo eu acho
que não, eu acho que nem estudou mesmo. Minha mãe sabe ler, mas meu pai não.
Entrevistador: Você trabalha na lavoura do sisal por opção?
Severino Trabalhador do Sisal, 26 anos: É uma opção minha, porque eu tava
viajando, tava no Rio Grande do Sul, cheguei tem uns dois meses, tava de boa, mas
sempre dava saudade de casa, saudade dos amigos e como tava fazendo muito frio eu
disse: Eu vou para casa, trabalha lá como eu trabalhava aí e aí ficar de boa. Aqui você
trabalha o tempo que tá seco você ganha cento e cinquenta por semana, mas quando tá
chovendo você ganhar seus duzentos e cinquenta seus duzentos, aqui e mais em conta e
lá era só no meio do mundo né? Gasto em tudo, gasto com aluguel e tudo. Água, luz,
aluguel e energia, quem guenta?
Entrevistador: Você trabalhava em qual atividade no Rio Grande do Sul?
Severino Trabalhador do Sisal, 26 anos: Eu trabalhava em frigorífico, mas é
bom, que você trabalha quando dá o dia de amanhã você tem dinheiro, você faz o que
quiser você toma um guaranazinho, toma uma cervejinha. Lá eu ganhava mil e cem reais
na carteira, era pouco, mas eu sabia que não ia ficar muito tempo, aí eu trabalhava de duas
da tarde a uma hora da manhã.
Entrevistador: Qual a importância do trabalho para sua formação de vida?
Severino Trabalhador do Sisal, 26 anos: Rapaz trouxe muito aprendizado, nesse
meio do mundo você tem que se virar tem que saber o que tá fazendo.
Entrevistador: Qual a importância do sisal para nossa região?
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Severino Trabalhador do Sisal, 26 anos: Rapaz a importância aqui é muita, sem
o sisal aqui é difícil sisal, aqui nós não é nada.
Entrevistador: Durante quanto tempo você ficou sem estudar?
Severino Trabalhador do Sisal, 26 anos: Passei um bocado de tempo resolvi
voltar para escola esse ano atrasado. Eu passei bem quinze anos sem estudar.
Entrevistador: Por qual motivo que você decidiu retornar aos estudos para dar
sequência a sua trajetória escolar na EJA?
Severino Trabalhador do Sisal, 26 anos: Eu nem sei, os amigos chamando para
ajudar e o cara vai se matricular e estudar, mas como eu falei sempre é bom você ir na
escola, mas tem dia que você chega desanimado, cansado, aí ou sol quente desanima, aí
vai indo você perde um dia numa semana, aí vai na outra você perde dois, aí na outra
semana você não vai lá, aí você desiste.
Entrevistador: Em sua opinião os professores da EJA eles fazem associação dos
conhecimentos dos estudantes, ou seja, da sua trajetória de vida com o conteúdo que é
dado em sala de aula?
Severino Trabalhador do Sisal, 26 anos: Sem resposta.
Entrevistador: Quais os principais desafios que um estudante adulto tem para
conseguir concluir sua trajetória escolar na EJA?
Severino Trabalhador do Sisal, 26 anos: É difícil um pobre hoje para se formar
tem que ter muita paciência, porque ou tem que trabalhar ou tem que estudar trabalho até
meio-dia e estuda à tarde aí é muito cansativo é complicado, aí tem que ter muita força
de vontade.
Entrevistador: Quais as vantagens ou desvantagem em relação aos estudantes da
EJA para conciliar seu trabalho, os estudos e os cuidados com a família?
Severino Trabalhador do Sisal, 26 anos: Rapaz é vantagem porque tem que
fazer viu, eu não acho desvantagens nenhuma. Agora é complicado! Eu mesmo não daria
conta não.
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Entrevistador: Qual a importância da educação para formação humana e de vida
dos estudantes da EJA?
Severino Trabalhador do Sisal, 26 anos: Rapaz tem que ter educação. Porque
você tem que ajudar, tem que ter. Educação é tudo hoje em dia, respeitar todo mundo para
ser respeitado, e isso aí você vai aprender em casa e na escola também.
Entrevistador: No caso da educação em relação à escola ela pode ser importante
para o adulto? Quais seus benefícios?
Severino Trabalhador do Sisal, 26 anos: Se você estudar e você se formar bem,
agora se estudar concluir e garantir o emprego é bom, mas se formar e ficar trabalhando
no motor no mesmo jeito não vai adiantar não, é difícil. Você estudou concluiu e não tem
trabalho fixo aí é complicado.
Entrevistador: Você acha que a escola e a EJA podem melhorar em quais
aspectos para atender a vocês estudantes trabalhadores?
Severino Trabalhador do Sisal, 26 anos: Rapaz da forma que tá está bom, eu
acho assim que eu estudei até um tempo atrás, e eu estudei e tava bom, os professores
tudo bem com desenvoltura, normal, eu acho que não precisa melhorar em nada.
Entrevistador: Você acha que existe diferença entre a educação ofertada na
cidade e a ofertada no campo?
Severino Trabalhador do Sisal, 26 anos: Eu não estudei na rua só estudei aqui
na roça nessas duas escolas. Rapaz acho que na cidade você aprende mais, porque lá tem
mais conteúdo.
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APÊNDICE M – TRANSCRIÇÃO ESTUDANTE 10
SEVERINA AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS
Mãe solteira, auxiliar de serviços gerais, ex-trabalhadora da lavoura do sisal, fábrica de
fios de fibra do sisal.
Entrevistador: Você tem oportunidade de estudar quando era mais jovem em sua
infância? Como foi sua trajetória escolar nessa primeira fase?
Severina Auxiliar, 37 anos: Bom, na primeira fase não era difícil porque eu
morava próximo à escola, trabalhava, mas tinha tempo para estudar, porém não tinha
incentivo, motivação. Sempre era assim se você puder trabalhar é melhor que estudar,
mas se você está trabalhando não precisa estar na escola todo dia, vai brincar um pouco,
para distrair um pouco se eu dissesse que não iria para escola não ia para escola e acabou,
era galera assim.
Entrevistador: Como era a escola?
Severina Auxiliar, 37 anos: Lá na Petrolina, o colégio era arrumadinho, tinha
duas professoras com nomes de referência como Maria Angélica e outras lá na escola,
para mim o colégio era bom, tinha merenda tudo normal. Eu peguei uma fase já boa das
escolas. Na minha primeira fase eu estudei até os quatorze anos e conclui até a quinta
série que hoje é sexto ano.
Entrevistador: Você acha que naquela época existia alguma dificuldade para
estudar?
Severina Auxiliar, 37 anos: Com certeza existia, como os pais da gente não tinha
muitas condições eles pediam para a gente trabalhar, para ajudar, e a gente trabalhava e o
outro tempo a gente queria sair para se distrair e não queria estar estudando, queria tá
brincando, né, na rua. Então existe a dificuldade também de comprar materiais você tinha
vergonha de chegar no colégio porque não tinha um lápis, um caderno, não ia bem vestido
essa parte existia.
Entrevistador: É você estudou regularmente até quantos anos?
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Severina Auxiliar, 37 anos: Rapaz lá na Petrolina eu estudei até doze e aí já vem
para catorze anos.
Entrevistador: Seus pais tiveram acesso à estudo?
Severina Auxiliar, 37 anos: Não, sabem ler e escrever. Meu pai não frequentou
e minha mãe chegou até a segunda série.
Entrevistador: Qual a relação do trabalho e a sua trajetória de vida? Em que eu
trabalho ajudou na sua formação de vida?
Severina Auxiliar, 37 anos: Bem pouco viu, porque o que a gente trabalhava só
dá para comer e vestir a roupinha ali uma coisa outra. De aprendizado me fez uma pessoa
bem melhor mais interessada, que corre atrás, que não fica esperando. E com o trabalho
eu aprendi que só conseguimos ter as coisas se corrermos atrás, né? Se estivermos
dispostos a desenvolver alguma coisa, a fazer alguma coisa.
Entrevistador: Você começou a trabalhar com quantos anos?
Severina Auxiliar, 37 anos: Oito anos.
Entrevistador: Você lembra em que atividade começou a trabalhar?
Severina Auxiliar, 37 anos: Trabalhava com reciclagem.
Entrevistador: Como era essa rotina de trabalhar e frequentar a escola?
Severina Auxiliar, 37 anos: A gente acordava às cinco horas, porque tinha que
esperar chegar o carro do lixo né, do lixão, para pegar toda a reciclagem consegui juntar
uma boa quantidade que era para juntar. Depois ia para casa, tomar banho, tomava café e
ia para batedeira catar bucha e depois a gente estudava, sempre à tarde nunca estudava
pela manhã, depois do almoço a gente ia para o colégio.
Entrevistador: Você já trabalhou na zona rural em trabalhos no campo ou na
lavoura do sisal?
Severina Auxiliar, 37 anos: Não
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Entrevistador: E o seu pai e a sua mãe?
Severina Auxiliar, 37 anos: Sim, meu pai e minha mãe já.
Entrevistador: Você pode falar um pouco sobre o trabalho que eles realizavam?
Severina Auxiliar, 37 anos: Ele trabalhou muito tempo, ele era como é que se
fala, colocava palha. Minha mãe residava, tirava os bagaços das palhas do motor, e
acumular no canto e a gente ficava brincando lá no meio da roça até eles concluírem isso,
a gente tinha quatro ou cinco anos.
Entrevistador: Você morou na zona rural?
Severina Auxiliar, 37 anos: Morava na zona rural, eu só morei na zona rural dos
meus dois até cinco anos.
Entrevistador: Você trabalhou em alguma empresa relacionada ao sisal?
Severina Auxiliar, 37 anos: Sim, trabalhei, trabalha na batedeira de Fernando
catando bucha.
Entrevistador: Você pode contar como era sua rotina de trabalho?
Severina Auxiliar, 37 anos: Ah! Eu trabalhei de oito até mais ou menos uns doze
anos, eu ficava na parte dos fundos da empresa, lá no fundo das máquinas, que era tempo
para selecionar as fibras boas das ruins e batia ela na máquina para que ela ficasse mais
lisinha e a gente ia lá para o fundo porque sempre escapulia alguma e a gente pegava e ia
selecionar a fibra boa da bucha. Era sim, tinha muito pó e muita gente trabalhando nisso
também.
Entrevistador: Como é que funciona a cadeia produtiva na batedeira?
Severina Auxiliar, 37 anos: Na batedeira tinha, tinha... os caminhoneiros que
traziam sisal para gente trabalhar das fazendas, lá tinha o batedor de sisal, que era um
homem que ficava em pé que batia nas fibras, tinha um menino para pegar essas fibras
batidas e levar em uma mesa que ficava duas ou três mulheres, que se chamavam
classificadora de sisal, aí tinha um sinhozinho que ficava olhando se ficava tudo certo,
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elas trabalhava com facas, porque se tivesse alguma fibra ruim ou com algum pedaço
ruim elas cortavam amarrava selecionavam lá e já passava para fazer fardos, que aí
vinham dois ou três homens pegar e enfardar para colocar em um caminhão.
Entrevistador: Dentro da batedeira quais as funções que tinham?
Severina Auxiliar, 37 anos: Catadora de bucha, que selecionava as fibras boas,
que acabam caindo lá no fundo junto com as ruins, quando eles estavam batendo ali para
a fibra ficar mais lisinha, preparando as fibras.
Entrevistador: E quais as outras funções?
Severina Auxiliar, 37 anos: O carregador, que pegava as fibras de batidas, para
levar até a mesa da classificadora. A classificadora que fazia tipos manobras de sisal,
molhos grandes de sisal, bem amarrado com fibras e os fardadores, que faziam fardos, já
descia os fardos batidos para colocar no caminhão que de lá tinha outro destino para virar
cordas, tapetes e outras coisas mais. E tinha um homem que ficava tipo um supervisor,
olhando se tava tudo certo.
Entrevistador: E que ganhava mais?
Severina Auxiliar, 37 anos: Quem ganhava mais era o gerente, claro. Mais
segundo o gerente quem ganhava mais era o batedor. A classificadora em terceiro, o
carregador em quarto lugar, quem ganhava menos era quem catava bucha.
Entrevistador: Você trabalhou em alguma fábrica além da batedeira?
Severina Auxiliar, 37 anos: Trabalho na fábrica de joias e trabalhei também na
SISNEL, já era outro processo.
Entrevistador: Como era o processo?
Severina Auxiliar, 37 anos: Lá na SISNEL eu pegava as fibras e transformava
em fios fio de sisal, e faziam aqueles rolos. Eu trabalhei na parte de embalagem onde eu
só passava a cola nas caixas para embalar os rolos de fio os carretéis.
Entrevistador: Trabalhou quanto tempo?
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Severina Auxiliar, 37 anos: Eu trabalhei um ano e dois meses mais ou menos.
Entrevistador: Então você fez parte de todo o processo do ciclo sisal da matériaprima até o produto final. Ainda tem uma dúvida do que realmente a batedeira é.
Severina Auxiliar, 37 anos: Eu classifico a batedeira como um lugar de
selecionar fibras boas das ruins de lá só vai sair às fibras boas preparadas com preços é
melhor que o do campo. Ela só prepara as fibras é uma preparação das fibras ali vai pegar
o sisal bruto, vai colocar na máquina, vai bater a fibra para ficar lisinha, vai ser
selecionada. Não vai ficar manchada com aspecto feio, não vai sair de lá, só vai sair o
material já preparado para trabalhar e fazer qualquer tipo de matéria que venha do sisal.
Entrevistador: Por quanto tempo você parou de estudar?
Severina Auxiliar, 37 anos: Então parar, parar mesmo? Eu estudei até os catorze
anos normal, depois eu fui parei, parar de não ir mais com dezesseis ela foi os dois anos
ainda insistindo fazendo aceleração e não chegava a concluir daí eu parei.
Entrevistador: E quando chegou com dezesseis você parou e voltou com quantos
anos?
Severina Auxiliar, 37 anos: Voltei agora com trinta e sete anos.
Entrevistador: Qual foi o motivo que fez você desistir naquela época?
Severina Auxiliar, 37 anos: Eu acho que eu era meio cabeça voada, eu não tinha
interesse de estudar. Eu preferia trabalhar e eu achava assim eu trabalhava, eu me
mantinha e não precisava estudar, entendeu? O trabalho para mim era mais importante do
que eu estudo, só trabalhando eu achava que não precisava mais estudar.
Entrevistador: E com dezesseis você trabalhava?
Severina Auxiliar, 37 anos: Já, com dezesseis já trabalhava, eu passei do sisal
para casa de família lá e depois eu retornei que foi para SISNEL e da SISNEL eu saí para
Via Uno.
Entrevistador: Você trabalhou quanto tempo na Via Uno?
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Severina Auxiliar, 37 anos: 2 anos e 3 meses.
Entrevistador: Que motivo fez você retornar os estudos?
Severina Auxiliar, 37 anos: Então, por que me fez retornar foi a vontade por mais
conhecimento e saber que eu só posso ganhar mais um pouco se eu tiver estudo, para ter
uma profissão melhor, aí foi isso que me fez voltar a estudar eu quero algo a mais.
Entrevistador: Mas o estalo veio assim como?
Severina Auxiliar, 37 anos: A necessidade, porque como eu estudo eu não um
trabalho melhor no máximo eu sou uma faxineira, uma zeladora, serviços gerais eu
trabalho em qualquer lugar, mas se eu quiser ser um recepcionista eu não tenho estudo
para isso, então foi a necessidade.
Entrevistador: Você acha que aqui na escola quando você vai estudar a sua
trajetória de vida e quanto estudante e trabalhadora ela tem relação com o que você
aprende na escola e na sala de aula?
Severina Auxiliar, 37 anos: Tudo não, mas boa parte sim, boa parte é
aproveitado. Por que eu convivi com pessoas de níveis diferentes, então eu aprendi muito
também com as pessoas que eu convivi. Então eu acho que eu uso um pouco na sala de
aula a questão de conviver com as pessoas, de me relacionar, ouvir, explicar, conversar
essas coisas aí, tem um bom aproveito. Um incentivo também que eu convivi com pessoas
estudadas e dizia assim: Ó, você precisa estudar e você fala bem, você é uma pessoa que
mostra interesse, então você tem que voltar a estudar. Você tem tudo para ser alguém
diferente lá na frente e para ser algo e para ter algo diferente lá na frente.
Entrevistador: Quais são os principais desafios para os estudantes adultos
consegui a formação escolar?
Severina Auxiliar, 37 anos: No meu caso, eu acho que a maior dificuldade é
dividir meu tempo entre casa, filho e trabalho. No meu caso o maior desafio é o tempo
para mim é porque o resto eu tiro de letra.
Entrevistador: Existem vantagens e desvantagens em você estudar e conciliar
esse tempo com o trabalho e os cuidados da família?
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Severina Auxiliar, 37 anos: Acho que a desvantagens né? Porque você fica com
pouco tempo para estudar, acaba tirando o pouco tempo que você tem depois do trabalho
poderia estar com os filhos você está na escola. Eu acho que para mim essas são as
desvantagens pouco tempo demais para estudar, eu mesmo se tiver tarefa para casa eu
não consigo fazer nenhuma, nenhuma mesmo, eu tenho que fazer na escola ou em horário
de trabalho quando eu tenho um tempinho livre lá eu estou fazendo.
Entrevistador: Qual a importância da educação para a formação humana?
Severina Auxiliar, 37 anos: Eu acho que para mim a educação é tudo, hoje eu
vejo por esse lado se você não tiver educação na formação humana você não é ninguém,
não é ninguém. Uma pessoa sem educação alguma, sem saber ler, sem saber escrever
chega onde? Em lugar nenhum vegeta, nem vive direito, vegeta no meu modo de pensar
é esse.
Entrevistador: Como você vê a Educação de Jovens e Adultos enquanto uma
oportunidade de acesso à educação?
Severina Auxiliar, 37 anos: Eu vejo como uma chance de melhorias, né? E vejo
como um trabalho que foi desenvolvido pelos governadores como uma nova chance ou
esperança de vida, de crescer de desenvolver alguma coisa, uma profissão. Eu vejo isso
como, eu vou dizer assim, uma chance de você chegar lá adiante, ver aonde você chegar
ali, pegar encarar e chegar lá adiante, uma chance que você não teve no passado e está
tendo agora, no meu ponto de vista. E agora como é que eu explico isso melhor?
Entrevistador: Em sua opinião em quais aspectos a escola e a EJA poderia
melhorar para favorecer os estudantes?
Severina Auxiliar, 37 anos: Assim, hoje estudando na sala de aula eu não vejo
problemas, mas eu vejo que poderia ter uma seleção não colocar alunos estão jovens junto
com alunos mais velhos por que acaba atrapalhando, a cabeça de um adolescente de
dezesseis anos que tá ali atrasado não vai chegar nem perto de uma cabeça de uma senhora
quarenta como tem minha sala. Eles são mais dispersos, a gente tem mais interesse por
ter mais necessidades, menos tempo para estudar, ter menos tempo para correr atrás por
que logo chega a velhice né? E eles por serem jovens não tem tanto interesse e acaba
atrapalhando um pouco. Então eu acho que deveria ter uma seleção, por idade se você
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tem de vinte a tantos você vai estar nessa sala, vocês que têm menos vou estudar na outra,
sabe? Para mim o único problema é só esse no mais está tudo bem.
Entrevistador: Você acha que a escola poderia criar, mas alguma coisa para
ajudar os estudantes?
Severina Auxiliar, 37 anos: Sim, por exemplo, estudante do EJA com idade mais
avançada já poderia sair com uma profissão da sala de aula percursos não só ter as
disciplinas que tem, mas cursos tipo bordado, culinária, essas coisas para as pessoas já
saíram dali preparados para ter uma profissão já na mão. Porque já não tem mais tanto
tempo, o tempo que tem tá estudando quando sair vai ainda correr atrás de fazer algo e
talvez nem consiga. Então acho que deveria ter uma preparação, não só no ensino
fundamental, médio, mas deveria ter uma preparação com isso com cursos as pessoas já
saírem sabendo que fazer.
Entrevistador: Você acha que existe diferença entre a educação ofertada no
campo e educação da cidade hoje em dia?
Severina Auxiliar, 37 anos: Ainda tem né? Aqui principalmente, nesse
município ainda é diferente, mas melhorou bastante com relação às pessoas que estudam
na zona rural que você quer dizer né? Então viva em alguns, alguns, lugares sim viu não
são todos não, o ensino ainda chega lá fraquinho, o mesmo desenvolvimento o mesmo
desempenho dos professores, não sei se é porque chegam lá cansados vivos não sei, mas
ainda tem.
Entrevistador: E aqui no município de Valente você acha que tem diferença?
Severina Auxiliar, 37 anos: É isso, eu não sei te dizer se existe porque eu não
tenho eu não convivo com pessoas que estudam.
Entrevistador: O que te faz permanecer estudando na EJA?
Severina Auxiliar, 37 anos: O desejo de ir mais além, de além fazer o quê eu não
fiz no passado, mas não por falta de oportunidade, mas por falta de interesse mesmo ponto
segmento de me informar quem sabe até fazer uma faculdade? Né o que me faz ir adiante
é isso. Ser o que eu não fui um exemplo melhor para minhas filhas as três pequenas hoje,
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que voltando a estudar minha filha hoje já me olha de outro jeito de outro modo que minha
mãe tá interessada né, tá estudando.
Entrevistador: Você tem algum sonho que você acha que pode ser realizado
através da educação aqui na EJA?
Severina Auxiliar, 37 anos: Com certeza tem uma profissão melhor irmã tem um
salário melhor, né outro ter uma vida mais estável que só com educação que eu vou
conseguir isso, só estudando eu vou conseguir.
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APÊNDICE N – TRANSCRIÇÃO ESTUDANTE 11
SEVERINA TRABALHADORA DOMÉSTICA, 27 ANOS:
Mãe, pais trabalhadores do sisal
Entrevistador: Você teve oportunidade de estudar quando você era criança?
Severina Trabalhadora Doméstica, 27 anos: Sim.
Entrevistador: Com quantos anos você parou de estudar?
Severina Trabalhadora Doméstica, 27 anos: Lembrar eu não lembro de
certeza, mais ou menos, mas acho que dezesseis para dezessete anos.
Entrevistador: Nessa primeira etapa você estudou até que série?
Severina Trabalhadora Doméstica, 27 anos: Eu estudei até o quinto...“dúvida"
até o sexto ano.
Entrevistador: Como era a escola naquela época e quais eram as principais
dificuldades para você estudar?
Severina Trabalhadora Doméstica, 27 anos: Assim naquela época não tinha
muitas dificuldades, eu só mesmo era brincalhona pode-se dizer que eu não queria nada,
só queria saber de brincar. Já que a escola era algo tipo, fazer adolescente só queria vir
para brincar namorar e essas coisas, não prestavam bem atenção e na infância eu não tive
problema nenhum para estudar não.
Entrevistador: Com quantos anos você começou a trabalhar?
Severina Trabalhadora Doméstica, 27 anos: Dezesseis anos, com Dezesseis
anos comecei a trabalhar olhando o filho dos outros.
Entrevistador: Seu pai teve acesso à educação?
Severina Trabalhadora Doméstica, 27 anos: Não.
Entrevistador: Eles sabiam ler escrever?
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Severina Trabalhadora Doméstica, 27 anos: Não, mainhã teve um período que
estudou, esqueci até o nome do programa agora que ela estudou que era de noite só que
não era aquele ensino, ensino mesmo, então não resolveu muito que ela só aprendeu o
nome dela. Agora papai, se muito estudou foi só até a primeira série só, mas mainhã,
amanhã nada é até tanto que ele nem sabe ler direito.
Entrevistador: Qual a importância do trabalho para sua formação e trajetória de
vida?
Severina Trabalhadora Doméstica, 27 anos: Meu aprendizado no trabalho foi
muito, aprender a dar valor, mas as coisas tá tipo assim, porque antes a gente achava: Há
que nada! Vida fácil e coisa e tal. Só que quando a gente passa a trabalhar, a gente vê com
outros olhos e a gente vê com outra visão assim, que é bom você trabalhar, você ter o seu,
é bom você criar experiência, porque amanhã ou depois concluir seus estudos e você até
querer ser tipo criar algo para você fazer, você vai saber como tratar alguém. Então para
mim é bom porque serve de experiência, é um aprendizado, tá sendo um aprendizado.
Entrevistador: Você pode falar um pouco sobre sua trajetória no mundo do
trabalho?
Severina Trabalhadora Doméstica, 27 anos: Eu saí para trabalhar fora e
trabalhei no gás, na revendedora de loja, lá em Lauro de Freitas a mais ou menos seis
anos. Foi uma experiência de vida que eu amei de verdade sair de Valente, sim porque as
oportunidades que eu não estava tendo aqui eu achei lá. Experiência de vida que aqui eu
nunca tive, aí eu achei por que na verdade assim, as pessoas aqui não tava me dando
oportunidade, sempre que eu batia na porta sempre dizia não e sempre inventava alguma
coisa, e lá não, lá eles abraçam as pessoas, eles dá experiências as pessoas para as pessoas
aprender, para as pessoas realmente...Ainda fica incentivando para terminar os estudos,
para fazer curso para ter ainda mais oportunidade ainda. Então é isso que eu acho que
aqui em Valente precisa ter uma oportunidade, é a população na realidade saber abraçar
o jovem por que no meu caso, eu já tive que sair daqui, como um caso e vários outros
jovens de sair daqui de Valente para ter uma oportunidade de vida lá fora, porque aqui
eles não dão oportunidade, pouco emprego que tem, então oportunidade mesmo é sair e
quando sai é outra visão, a gente vê outras coisas de outro jeito, lá fora no mundo, a gente
aprende a lidar com a vida, aprende a ver as pessoas de outro jeito, aprende na verdade
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ver as coisas como é, eu não acho que é só está aqui curtindo no final de semana, só festa,
festa, festa, não, lá a gente vai perder muitas coisas, a gente tem outra visão de tudo assim,
em relação a tudo a convívio familiar, pelo simples fato de estar distante em relação
amigos e muitas outras coisas.
Entrevistador: Você já trabalho no campo ou na cadeia produtiva do sisal?
Severina Trabalhadora Doméstica, 27 anos: Não.
Entrevistador: Seus pais trabalharam no campo ou na cadeia produtiva do sisal.
Severina Trabalhadora Doméstica, 27 anos: Mainha já no motor, agora papai
eu não sei agora mainhã, já trabalhou, acho que cortando a palha ou foi sei lá, acho que
foi mais ou menos isso por muitos anos por que era desde criança e ela já não teve
oportunidade de estudar, aí ela tinha que estudar que ir ajudar a irmã, porque logo os pais
dela morreu, logo cedo então ela ficou morando com a mãe ou com a irmã, aí acabou que
ela tinha que ajudar, como ela morava longe da cidade, ela morava na roça, ela tinha que
ir, ela tinha que ... Era como é que diz? O pão de cada dia dela para entrar na casa, que
era ajudar na roça por muitos anos. Só depois acho, que na adolescência, que ela foi morar
na cidade e acabou trabalhando como doméstica. Agora eu acho que papai trabalhou na
CISNEL.
Entrevistador: Qual a importância do sisal para na cidade em nosso território?
Severina Trabalhadora Doméstica, 27 anos: Tem me ajudado e tem ajudar
muitas pessoas, tá sendo na verdade um jeito de muitos pais de família ter tirado o pão de
cada dia com essa falta de emprego que tá, muitas famílias, no meu caso mesmo, que tá
trabalhando com isso aprendendo coisa de artesanato e lhe dar com o sisal. Então tá
ajudando muito os pais de família e muitas mães de família que não tá conseguindo
emprego.
Entrevistador: Por qual motivo você interrompeu os estudos?
Severina Trabalhadora Doméstica, 27 anos: Na verdade foi porque eu quis
mesmo, não tava assim dando um valor ideal, aí eu preferi abrir mão não foi por causa de
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nada não. Eu parei de estudar com dezesseis anos, eu fiquei mais de oito anos sem estudar
porque eu só vim estudar agora com vinte e seis anos.
Entrevistador: O que fez você retornar para os estudos nas classes da EJA?
Severina Trabalhadora Doméstica, 27 anos: Na verdade meu filho, porque
assim eu vi que ele tava crescendo e que eu ia ter lá na frente uma dificuldade grande para
tá ensinando a ele, e para tá falando com ele em questão das atividades. Então assim, e
fora que é como aquela coisa, os pais são os espelhos do filho. Então eu não queria passar
para ele uma negatividade para amanhã depois eu ele olhar para mim dizer e tá falando
assim: Há você não estudou e eu também não vou estudar ou então tipo assim. Então eu
vi uma grande necessidade de dar continuidade aos meus estudos através dele.
Entrevistador: Você acha que a sua trajetória de vida e experiência no mundo do
trabalho é aproveitada de alguma forma pelos professores aqui nas aulas da EJA?
Severina Trabalhadora Doméstica, 27 anos: Tem porque assim graças a Deus
eu tô sabendo, tô sabendo como é que diz? Eu tô sabendo até lhe dar durante o dia
trabalhar e à noite estudar.
Entrevistador: Quais os principais desafios para o estudante adulto e trabalhador
conseguir concluir sua trajetória escolar?
Severina Trabalhadora Doméstica, 27 anos: Os principais desafios é a pessoa
tem que saber, como eu falei na outra, a pessoa sabe lidar com a rotina, Por que acaba que
chega agora mesmo no final do ano a pessoa acaba ficando cansada, porque durante o dia
tem que saber trabalhar como família, fora trabalha na casa dos outros e ainda quando
chega a noite a pessoa tem que estar com bastante disposição para chegar à noite e falar:
Eu tenho que ir, eu tenho foco e eu tenho que focar e independente do cansaço ou não
tem que ir mesmo. Abrir mão de tudo, abrir mão de família de filho, de marido e vim para
escola. A maior dificuldade é essa você abre mão de cansaço de tudo para persistir mesmo
nos estudos.
Entrevistador: Quais são as vantagens e desvantagens do estudante trabalhador
em conciliar trabalho estudar, e cuidar da família?
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Severina Trabalhadora Doméstica, 27 anos: Rapaz na verdade eu não vejo
desvantagens. Eu para mim, é uma vantagem. Porque assim, é a pessoa ter como é que
fala? É a pessoa querer e ter força de vontade para fazer isso, é tipo assim, o que você
perdeu no passado você agora correr atrás. Então para mim é mais uma vantagem do que
desvantagens.
Entrevistador: Qual a importância da educação para o estudante trabalhador da
EJA concluir a sua formação humana?
Severina Trabalhadora Doméstica, 27 anos: Ah! É muita coisa. Porque sem
educação hoje em dia o ser humano não é nada, tem que ter educação ao entrar em um
ambiente, tem que ter uma educação tanto para entrar como para sair, no caso, tem que
ter educação para chegar no lugar em saber conversar. Então para mim é muita coisa, sem
educação o ser humano não vai para frente, para a sociedade ele não é nada. Então a
educação faz muita diferença.
Entrevistador: Como você vê a EJA enquanto uma oportunidade para os
estudantes adultos de acesso à educação?
Severina Trabalhadora Doméstica, 27 anos: Não, eu vejo assim um modo de a
gente concluir aquilo que a gente deixou lá atrás, então assim, eu vejo que tá sendo uma
oportunidade para a gente estudar e para gente concluir os estudos, só basta a gente correr
atrás, né? Porque a oportunidade está aí só basta à gente correr atrás, não são todos que
tem, mas muitos queriam ter uma oportunidade de chegar e poder estudar ter
conhecimento e nós hoje tá tendo essa oportunidade.
Entrevistador: Você acha que a escola ou a Educação de Jovens e Adultos
poderia melhorar em algum aspecto para atender aos estudantes?
Severina Trabalhadora Doméstica, 27 anos: Assim, só, só acho que para
melhorar mesmo, só assim tem que ter mais atitude, ter mais perseverança. Porque o que
eu vejo que tem muitos, muitos e principalmente, que ele deveria ser para apenas para
pessoas que trabalham durante o dia. Porque eu vejo que tem muitos jovens aqui que não
faz nada durante o dia e vem para escola, e quando chega à noite, para quem mesmo
trabalha, e para quem trabalha o dia todinho, quando chega a noite a gente vem estudar,
aí muitos que não trabalham durante o dia, não cansam, não fazer nada e acaba que só
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vem para escola zoar, para a escola atrapalhar. Então assim poderia ter uma mudança
nisso, abrir somente para aquelas pessoas que pararam o que durante trabalha durante o
dia, não abrir para muitos que durante o dia não faz nada, muito jovens, muito os meninos
aí menor, mesmo que nem precisa que poderia muito bem consegui assim trabalhar de
manhã, ou de tarde e à noite estudar durante o dia, quer dizer, e a noite ser mais, sim para
adulto mesmo. Porque tem muitos jovens que não trabalham.
Entrevistador: Você acha que a escola poderia oferecer algo a mais?
Severina Trabalhadora Doméstica, 27 anos: Não até aí não vejo nada, graças a
Deus, a escola tem muito a oferecer. Na verdade, são os alunos que não fazem por onde,
lá muitos brigam, muitos fazem chacota, fica dando risada do que a professora traz, do
que a direção da escola traz, aí já é motivo de ficar chiando, motivo de tirar a
concentração. Então assim, a escola tá, a direção tá trazendo, uma coisa assim de
oportunidade, de conhecimento da gente se interagir, mas na verdade os alunos que botam
tudo por água abaixo.
Entrevistador: Você vê diferença entre a educação que é oferecida na cidade e
em relação ao campo?
Severina Trabalhadora Doméstica, 27 anos: Assim olhando por uma visão do
passado tinha muita diferença, só que hoje em dia, eu acho que não tem muita diferença.
Por que as oportunidades que a gente aqui na cidade está tendo a do campo também tá
tendo, é porque como eu não tenho muito conhecimento do povo do campo eu já não sei,
mas na minha visão eu acho que não.
Entrevistador: O que te faz permanecer estudando na Educação de Jovens e
Adultos?
Severina Trabalhadora Doméstica, 27 anos: É como eu falei anterior, meu filho
ter orgulho em mim e realizar meus sonhos, experiência, sem os estudos hoje a pessoa
acaba aqui não é nada né? É bom a gente estudar para lá na frente tem um emprego bom.
Entrevistador: Tem algum sonho almeja conquistado através da educação?
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Severina Trabalhadora Doméstica, 27 anos: Um dos meus sonhos é tirar minha
mãe de casa de família, deixa ela...dá uma oportunidade de ter o descanso dela. Um dos
outros sonhos é um sonho de pequeno é ser policial (risos) e muitos outros sonhos.
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APÊNDICE O – TRANSCRIÇÃO ESTUDANTE 12
SEVERINA MÃE DE FAMÍLIA DESEMPREGADA, 26 ANOS:

Entrevistador: Você teve oportunidade de estudar quando você era criança
Severina Mãe de Família Desempregada, 26 anos: Sim.
Entrevistador: Com quantos anos você parou de estudar?
Severina Mãe de Família Desempregada, 26 anos: Eu estudei até quinta série,
até os catorze anos. Já comecei a trabalhar com catorze anos de babá.
Entrevistador: Como era a escola naquela época e quais eram as principais
dificuldades para você estudar?
Severina Mãe de Família Desempregada, 26 anos: Era bom! Tudo fácil a gente
que acha que é fácil e não quer nada com os estudos.
Entrevistador: Eles sabiam ler escrever?
Severina Mãe de Família Desempregada, 26 anos: Não muito, minha mãe até
a terceira ou quarta série e meu pai lembro não.
Entrevistador: Qual a importância do trabalho para sua formação e trajetória de
vida?
Severina Mãe de Família Desempregada, 26 anos:
Entrevistador: Você pode falar um pouco sobre sua trajetória no mundo do
trabalho?
Severina Mãe de Família Desempregada, 26 anos: É o sentido da vida do ser
humano para pessoa ter sua independência. Com trabalho você aprende a valorizar tudo
que você tem, que você adquiriu ou pouco ou muito.
Entrevistador: Você já trabalho no campo ou na cadeia produtiva do sisal?
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Severina Mãe de Família Desempregada, 26 anos: Não.
Entrevistador: Você trabalhou no campo ou na cadeia produtiva do sisal?
Severina Mãe de Família Desempregada, 26 anos: Não, eu ajudava fazer
alguma coisa, mas trabalhar mesmo, não. Tipo minha mãe ia fazer alguma coisa e no que
dava para ajudar a fazer eu fazia. Nunca trabalhei.
Entrevistador: Você viveu no campo?
Severina Mãe de Família Desempregada, 26 anos: Eu morei na zona rural
primeiro, depois morei na zona urbana um tempo, depois eu fui para zona rural e depois
vim para a urbana novamente.
Entrevistador: Qual a importância do sisal para na cidade em nosso território?
Severina Mãe de Família Desempregada, 26 anos: É de muita importância
porque é de onde muitos tiram sustento.
Entrevistador: Por qual motivo você interrompeu os estudos?
Severina Mãe de Família Desempregada, 26 anos: Eu não tinha interesse pelos
estudos, eu não gostava de estudar eu parei com catorze e voltei agora.
Entrevistador: O que fez você retornar para os estudos nas classes da EJA?
Severina Mãe de Família Desempregada, 26 anos: Estudar, concluir os estudos
tem uma vida diferente, um trabalho.
Entrevistador: Você acha que a sua trajetória de vida e experiência no mundo do
trabalho é aproveitada de alguma forma pelos professores aqui nas aulas da EJA?
Severina Mãe de Família Desempregada, 26 anos: Acho que não, que eu lembre
não.
Entrevistador: Quais os principais desafios para o estudante adulto e trabalhador
conseguir concluir sua trajetória escolar?
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Severina Mãe de Família Desempregada, 26 anos: O cansaço do dia a dia do
trabalho, a responsabilidade com filho envolve um pouquinho, mas eu diria que não afeta
tanto não.
Entrevistador: Quais são as vantagens e desvantagens do estudante trabalhador
em conciliar trabalho estudar, e cuidar da família?
Severina Mãe de Família Desempregada, 26 anos: Não tem desvantagem não,
só vantagens você tá ganhando são esforços que tem motivo e você sabe que vai valer a
pena.
Entrevistador: Qual a importância da educação para estudar trabalhador da EJA
e para sua formação humana?
Severina Mãe de Família Desempregada, 26 anos: Tudo, sem educação não ter
futuro. Ela tem muita importância desde criança, adulto, escola, trabalho no dia a dia do
ser humano, respeito e educação transformam vidas.
Entrevistador: Como você vê EJA enquanto uma oportunidade para os
estudantes adultos de acesso à educação?
Severina Mãe de Família Desempregada, 26 anos: Muito bom me ajuda
bastante, principalmente para a gente trabalhar durante o dia ter essa oportunidade não
precisa abrir mão para estudar e tá me ajudando bastante.
Entrevistador: Você acha que a escola ou a Educação de Jovens e Adultos
poderia melhorar em algum aspecto para atender aos estudantes?
Severina Mãe de Família Desempregada, 26 anos: Seleção de alunos, pessoas
que realmente tenham interesse e necessidade, é a gente procura essa oportunidade e em
meio a tantos, a maioria que não quer nada, mas também acaba impedindo aqueles que
querem, infelizmente.
Entrevistador: Você vê diferença entre a educação que é oferecida na cidade e
em relação ao campo?
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Severina Mãe de Família Desempregada, 26 anos: Sim, a cultura de cada um a
forma como é criada o respeito.
Entrevistador: O que te faz permanecer na Educação de Jovens e Adultos
estudando?
Severina Mãe de Família Desempregada, 26 anos: Um futuro melhor é uma
carreira profissional.
Entrevistador: Tem algum sonho almeja conquistado através da educação?
Severina Mãe de Família Desempregada, 26 anos: Um trabalho melhor uma
vida mais tranquilas oportunidades até para família.
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APÊNDICE P – TRANSCRIÇÃO ESTUDANTE 13
Severina, 37 anos: mãe de família desempregada:

Entrevistador: Você teve oportunidade de estudar quando você era criança?
Severina, 37 anos: Sim, tive.
Entrevistador: Como foi a sua trajetória escolar na primeira fase de estudos na
infância?
Severina, 37 anos: A minha primeira etapa foi boa, eu não tive dificuldade
nenhuma em estudar. Foi para o quinto ano, que hoje é sexto, né? O quinto hoje é o sexto,
eu tinha quinze anos e foi estudar de noite no José Ramos. No início do ano foi uma fase
legal, entendeu? Dava para ir sossegada, tranquila, mas no meio do ano em diante ficou
mais complicado porque eu já não tive mais companhia e ficou perigoso para eu ir
sozinha. O caminho era assim deserto, não tinha a iluminação que tem hoje, não tinha
calçamento, não tinha moradores que tem hoje na rua aí eu me senti insegura de eu ir que
era muito matagal e eu não me sentia à vontade de eu ir sozinha para escola, aí eu fui
obrigada a desistir.
Entrevistador: Como era a escola naquela época e quais eram as principais
dificuldades para você estudar?
Severina, 37 anos: Para mim era a tecnologia que eu tenho hoje e eu não tinha
naquele tempo. Eu não tinha acesso à internet e quando eu ia fazer uma pesquisa, um
trabalho era tudo manual no Centro Cultural e hoje eu não tenho mais essa dificuldade.
Entrevistador: Com quantos anos você parou de estudar?
Severina, 37 anos: Eu parei de fazer estudar com dezoito anos, eu desisti com
quinze anos tentei com dezesseis, continuei com dezessete, mas desisti, desisti mesmo
foi com dezoito anos.
Entrevistador: Você trabalhava nesse período que você estudava?
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Severina, 37 anos: Trabalhava em casa de família.
Entrevistador: Como era a sua rotina entre trabalhar e estudar?
Severina, 37 anos: Igual à de hoje veio a corrido, puxado. Saia o dia todo chegava
em cima do horário, muitas vezes não dava nem tempo tomar banho, eu ia para escola
sem tomar banho, mas ia. Eu levantava cinco da manhã adiantava alguma coisa em casa
para minha mãe, saía às sete horas, cinco e meia para seis horas era horário que ela voltava
para casa. Eu comecei a trabalhar com dez anos toda vida eu trabalhei em casa de família.

Entrevistador: Seus familiares, pai e mãe, tiveram acesso à educação escolar?
Severina, 37 anos: Não, todos os dois são analfabetos viva não sabe ler nem
escrever.
Entrevistador: Qual a relação do trabalho e a sua trajetória de vida? O trabalho
ajudou na sua formação de vida?
Severina, 37 anos: Para mim é na minha sobrevivência, para eu me manter. Me
manter e manter meus filhos, ajudar meus filhos, no estudo, um calçado, é uma roupa só
isso mesmo.
Entrevistador: Você já trabalho no Campo ou na cadeia produtiva do sisal?
Severina, 37 anos: Já, já trabalhei, em roça. Meu pai tomava conta de uma
fazenda, não era grande, tinha vaca de leite, tinha plantio de horta, aí eu ajudava ele a
fazer cerca, cavar buraco, plantar capim, molha a horta, plantar, colher, vender pronto eu
trabalhei bastante com isso. Quem era fazendeiro, assim dona de roça, falava com meu
pai e aí ia eu e meus irmãos plantar capim, cortar vara trabalho de roça mesmo, cortar
ração para bicho. A gente era contratado para isso.
Quando eu vim trabalhar em casa de família mesmo, eu tinha 10 anos. Aí foi
trabalho geralmente para ajudar meus pais mesmo, o que eu recebia nas casas de família
eu não pegava no dinheiro quem pegava era meus pais, ao invés de dar o dinheiro para
mim eles me mantinham na casa deles com roupa, comida e dormida. Agora dinheiro
mesmo, quem pegava era minha família. Meu pai trabalhou muitos anos no motor, mas
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eu nunca trabalhei. Sisal, eu trabalhei na Cisnel, uma fábrica de fio, eu trabalhei seis anos
lá, na época não era carteira assinada era chamado serviço avulso, né? Não recebia salário
era só meio salário e com a carteira assinada só foi um ano, quando completei um ano de
carteira assinada eu pedi para dar baixa para mim sair porque eu tava com problema de
saúde e aí eu tive que sair.
|Entrevistador: Como era sua rotina de trabalho nessa empresa?
Severina, 37 anos: Eu comecei com fiação, que era seleção de fios, eu separava
as cores de fio tinha o verde, amarelo e natural. Eu comecei assim selecionando por cores
botando nos tonéis com poucos períodos já fui para máquina, roda máquina mesmo. Eu
colocava o fio já pronto, porque sobrava aqueles pedacinhos e eles voltaram para retornar
para fazer amarrei no de carga, como se fosse uma reciclagem reaproveitar o material.
Entrevistador: Você disse que saiu porque havia adoecido. Você acha que sua
doença estava relacionada ao trabalho que você exercia na empresa?
Severina, 37 anos: Sim, porque eu tinha que pegar peso, era serviço pesado, aí
comecei a sentir problema e chegava casos de dar atestado médico e o dono não aceitava,
aí cortava o dia meu, se eu perdesse um dia cortava dois. Depende do dia que eu faltasse
era cortado, chegou mês de eu não receber nenhum salário nenhum ponto porque eu
adoecia.
Severina, 37 anos: Aí eu disse: Ô tá prejudicando minha coluna, eu tô sendo
afetada por isso então deu baixa na minha carteira que eu vou sair sem jeito nenhum só
receber mesmo o PIS e o seguro, o PIS não o FGTS e o seguro né, só isso mesmo tempo
não recebi nada ponto eu entrei em acordo com ele e quando a gente faz acordo não
recebe, mas eu não me arrependo não, porque quando eu precisei deles...quando eles
precisam de mim eu servi, quando eu precisei deles eles não me serviu, aí entrei em acordo
com eles, se eu não tivesse feito isso eu tinha perdido como os outros fez, a empresa
entrou como falida e os outros funcionários perderam tudo.
Entrevistador: Qual a importância do sisal para na cidade em nosso território?
Severina, 37 anos: A importância é a renda da cidade é a sobrevivência dos
habitantes a maioria deles sobrevive disso, tanto para trabalhar no motor, como e
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batedeiras, como já tá usando em decorações, artesanato. Muita gente está sobrevivendo
do artesanato do sisal.
Entrevistador: Por qual motivo você interrompeu os estudos?
Severina, 37 anos: A primeira vez quando eu desisti eu passei uns nove anos sem
estudar.
Entrevistador: Por que a senhora decidiu retornar os estudos?
Severina, 37 anos: Um dos motivos é porque não tinha o que fazer, chegava à
noite eu não tenho que fazer durante o dia eu cuidava dos filhos, cuidar da casa e de noite
não tem nada para fazer. Eu não sou muito de televisão, não gosto de televisão, televisão
só se não tiver nada mesmo para fazer, mas veja, assim para assistir não gosto, gosto
muito de leitura. Aí eu disse: Sabe? Vou voltar a estudar! Não tenho mais filho pequeno,
meus filhos já está tudo grande, aí foi quando eu retornei em 2016. Lá no final do ano eu
sofri um acidente e machuquei minha bunda e não aguentei ficar sentada, já fazendo as
provas da última unidade mesmo, aí não aguentei mais ir para escola e fiquei de 2016 sem
estudar e estou retornando esse ano.
E o incentivo aos jovens de hoje, principalmente meus filhos, eles começaram a
achar que escola não tinha importância, dizia assim: vou fazer o quê na escola. eu disse
não: escola é lugar de criança tem que estudar. Lembro que teve uma palestra no Wilson
Lins e eu levei eles para assistir à palestra, conversei com a professora Bena, aí ela disse
Severina por que tu não levar eles para a palestra? Quem sabe se eles não se interessam e
voltar a estudar?
Eu fui quando cheguei lá o assunto era o jovem na escola. Meu filho mais velho
ele fez: Ô pra mainhã quer que eu estude e não estuda! Aí eu disse para os pontos apois
eu vou voltar a estudar para você estudar aí eu comecei a ajudar e não desisti mais, e ele
se espelha em mim. Não fazia trabalho, hoje ele faz, não fazia para ajudar na apresentação
na escola hoje ele faz, não fazer atividade de casa hoje ele faz. Está aí todos os quatro em
sala de aula.
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Muitas vezes a gente não aprende só na leitura, aprende no diálogo, na conversa,
na convivência com as pessoas. Ensinamento não é só em sala de aula, é na convivência
com outros seres humanos com as pessoas, isso aí é ensinamento também.
Entrevistador: Você acha que a sua trajetória de vida e experiência no mundo do
trabalho é aproveitada de alguma forma pelos professores aqui nas aulas da EJA?
Severina, 37 anos: Consegue... Porque relata alguns assuntos do custo de vida de
antigamente para o de hoje.
Entrevistador: Quais os principais desafios para o estudante adulto e trabalhador
conseguir concluir sua trajetória escolar?
Severina, 37 anos: A violência, eu não tenho outro desafio a não ser isso. Estou
ouvindo esse final de semana porque não tem jeito, infelizmente, eu botei um objetivo
minha vida que esse ano eu vou concluir, mas arrastando as tripas pelo chão por que a
violência tá demais ponto é saindo de casa e pedindo a Deus para votar sem ser assaltada,
sem ser atropelada, seis e espancada na própria escola, que está terrível.
Entrevistador: A senhora tem presenciado casos de violência na escola?
Muito brigas entre colegas, agressão, ameaças contra professores, ameaças com o
nome mesmo, já tive que ir na delegacia fora da escola, já recebi muitas palavras ofensivas
aonde eu disse assim eu não vou aceitar mais não ponto procurei ajuda da escola mas
infelizmente o que poderia fazer comigo dentro da escola eles tentaram. Se eu vejo no
caminho e tivesse de cavalo jogar por cima de mim se eu tivesse de moto jogava a moto
por cima de mim, se tivesse de carro jogar o carro para cima de mim para chegar ao tempo
de ter que contratar um policial particular para eu falar com ele e levei para a delegacia.
Entrevistador: Quais são as vantagens e desvantagens do estudante trabalhador
em conciliar trabalho estudar, e cuidar da família?
Severina, 37 anos: A vontade de estudar é eu aprender desenvolver mais do que
eu já sei é um bom conhecimento. É uma educação para ter uma estrutura em
administração viu aqui meu conhecimento era pouco e o que eu tô aprendendo agora já
evoluiu bastante. A desvantagem é a falta de interesse dos colegas na escola.
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Entrevistador: Qual a importância da educação para estudar trabalhador da EJA
e para sua formação humana?
Severina, 37 anos: A importância da educação é a própria educação que a pessoa
quando buscar educação ela aprende a ser educada, aprende a conviver na sociedade
aprendi a ser educada em casa em qualquer lugar que você ande você apenas educado.
Você aprender a ser educado e você é educado também porque quem aprende educa.
Entrevistador: Como você vê EJA enquanto uma oportunidade para as
estudantes adultos de acesso à educação?
Severina, 37 anos: Eu vejo como um alicerce para a vida, uma oportunidade que
você não teve frase certa de sua vida tem uma grande oportunidade para você conseguir
aquele objetivo. É um caminho e você pega aquele caminho e não pode olhar para trás,
deve continuar indo para frente, que o EJA não ensina só você a concluir o seu conteúdo
ensina você a buscar mais conhecimento, como hoje temos oportunidade de muitos
cursinhos oferecidos pelo EJA muitas faculdades começando pelo EJA que você não pode
parar só naquilo que você necessita, você pode continuar buscando aquilo que você
precisa o que você tem capacidade de buscar.
Entrevistador: Você acha que a escola ou a Educação de Jovens e Adultos
poderia melhorar em algum aspecto para atender aos estudantes?
Severina, 37 anos: O que poderia mudar para melhorar seria mais contribuições
para segurança, para a gente sentir mais seguro, tanto de aula quanto ao caminho da
escola. Eu não sei se foi uma mudança de uma escola para outra, que a gente não chegou
aqui no primeiro ano, a gente chegou no meio do ano depois do recesso junino foi tanto
uma mudança para os professores quanto para os alunos eu achava que seria melhor a
mudança fosse uma questão de mostrar para os alunos que mesmo que mudasse de escola
o ensinamento seria o mesmo, escola seria mesmo, fundamentos seria o mesmo não existe
nada disso vila não existe regras na escola e eu tô sem farda, era para mim ter vindo de
farda, mas eu estava na reunião não deu tempo ir em casa trocar de farda se eu fosse eu
perderia o transporte aí seria essa as próprias regras os alunos cumprir parte as próprias
regras da escola.
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Entrevistador: Você vê diferença entre a educação que é oferecida na cidade e
em relação ao campo?
Severina, 37 anos: Não, não tem diferença nenhuma. O ensinamento é o mesmo
depende do cidadão e do educador, mas o ensino é o mesmo não tem diferença nenhuma.
Entrevistador: O que te faz permanecer na educação de jovens e adultos
estudando?
Severina, 37 anos: O aprendizado, a busca por um aprendizado que não vai
acabar nunca que eu sempre vou querer aprender, buscar, buscar, buscar uma educação
um aprendizado melhor.
Entrevistador: Tem algum sonho almeja conquistado através da educação?
Severina, 37 anos: O meu sonho é buscar o conhecimento esse é um sonho que
todo mundo tem ponto tem o conhecimento de tudo no mundo principalmente do mundo
que nós vivemos hoje, um mundo sujo, de politicagem, o mundo sujo na saúde, até mesmo
na própria educação nós vivemos hoje, infelizmente em um mundo poluído de tudo a
gente tendo conhecimento daquela sujeira que eles mesmo cometem para gente mesmo,
isso eu acho uma grande conquista na minha vida. Ter conhecimento daquilo que afeta a
gente mesmo, aí tem como a gente se defender essa sujeira da própria comunidade.
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APÊNDICE Q – TRANSCRIÇÃO ESTUDANTE 14
SEVERINA FAXINEIRA
Entrevistador: Você teve oportunidade de estudar quando você era criança?

Severina Faxineira, 41 anos: Tive quando eu tinha uns doze anos, eu trabalhava
em uma casa de família, aí a minha patroa pegou e me botou na escola uma escola perto
da delegacia, o Luiz Rogério. Só que aí eu fiquei poucos dias por que logo minha mãe
trabalhava no motor, e aí ela saía daqui de Valente e foi morar em outra cidade, num
lugarzinho chamado Salgadália14 em Coité, que ainda era mais longe ainda aí eu fiquei
uns quatro meses sem ver ela e me deu saudade aí eu peguei e saí da casa, aí eu também
tive que sair do estudo né? Porque minha mãe não podia pagar estudo para mim, aí teve
essa oportunidade de estudar, só quem por isso, eu peguei e saí da casa. Aí também com
quinze anos eu peguei família hoje eu tô com quarenta anos, tenho um filho com vinte e
cinco anos, aí também não ajudei mais, depois de o quê meu Deus? Têm uns vinte anos
que eu retornei. Eu tinha estudado até na alfabetização e agora que eu retornei a estudar
foi depois que os filhos já estão grandes, eu tive essa oportunidade né? Do EJA que eu
trabalho em casa de família também e não tem como eu estudar de dia né? Que eu trabalho
o dia todo e como tem o EJA.
Entrevistador: Como foi a sua trajetória escolar na primeira fase de estudos na
infância?
Entrevistador: Como era a escola naquela época e quais eram as principais
dificuldades para você estudar?
Severina Faxineira, 41 anos: Lembro, sempre é mais difícil né? Livro? Eu tinha
um livro por que a neta da minha patroa ela sedia o livro para mim, para fazer as tarefas,
mais foi poucos dias que eu estudei também, não sei explicar mais ou menos se ela coisou
mais difícil ou não, assim não é tão difícil porque você tem o carro na porta, tem um livro
de graça e tudo, mas antigamente, não. Você só tinha um livro se tivesse dinheiro para
comprar viu né? Quando não podia comprar às vezes falava com minha patroa e ela
pegava e me ajudava, Nazaré foi tudo, não sei nem explicar se era ruim você era boa.

Entrevistador: Com quantos anos você parou de estudar?

14

Distrito do município de Conceição do Coité-Bahia.
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Severina Faxineira, 41 anos: Para mim era bom né que eu tava estudando
gostava de ir, mas depois só de desistir por isso mesmo que eu fui fiquei com saudade de
minha mãe.

Entrevistador: A senhora começou a comprar com quantos trabalhar com
quantos anos mais ou menos.

Severina Faxineira, 41 anos: A novinha, nem sei, com dez anos eu já tava na
casa de família, olhando o filho dos outros, bem nova. Minha mãe era pobrezinha, mainhã
trabalhava no motor.

Entrevistador: Quando você começou a morar com essa mulher com só tinha
10 anos a senhora veio para trabalhar ou foi para adotar.

Severina Faxineira, 41 anos: Não, eu ia no fórum, minha mãe a registrar meus
irmãos, era mãe solteira aí antigamente era isso né a mãe podia vila não sei se hoje ainda
pode vir ela quer registrar sem o pai. Aí quando a gente ia passando a senhora tava na
frente da casa, aí minha mãe é muito conversadeira, ficou conversando com ela aí ela
chegou olha para mim e disse os pontos não quer que tua filha fique trabalhando mais eu
aqui não? Aí com isso eu disse eu quero. Minha mãe só disse assim se ela quiser, só que
aí eu falei eu venho e aí fiquei uns oito meses com ela trabalhando com ela. Aí ela
começou a me ensinar a fazer crochê aí foi botar na escola.
A oportunidade que eu tive, se tivesse ficado lá poderia ter sido outra pessoa, né?
Nesta casa, poderia até não sei, ela poderia ter me dado o estudo, que minha mãe não
pode me dar. Eu trabalhava na casa eles me davam assim um salário me dava roupa
comida e um dinheirinho assim né? Mas não era negócio de salário. Eu trabalho também
Salvador, eu nem sei quanto era o dia porque também era menina no tempo e eu tomar
uma conta de criança das filhas da patroa e ainda limpando a casa.

Entrevistador: Seus familiares, pai e mãe, tiveram acesso à educação escolar?

Severina Faxineira, 41 anos: Não, nem ler e nem escrever.
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Entrevistador: Qual a relação do trabalho e a sua trajetória de vida? O trabalho
ajudou na sua formação de vida?

Severina Faxineira, 41 anos: Eu trabalho desde criança, só trabalho, só trabalho,
só trabalho e não tenho nada pronto só trabalho mesmo para se manter eu e meus filhos
mais nada o meu ganho é pouco em casa de família, não paga salário é só mesmo para se
manter mesmo pronto a gente ter família não pode ficar parado vila tem que trabalhar.

Entrevistador: Comente sua relação com o trabalho no campo ou com o sisal?
Como o senhor vê a importância do sisal para a região?

Severina Faxineira, 41 anos: Já, depois que eu sair da casa dessa senhora aí eu
trabalhava no motor com minha mãe. De sisal, motor e batedeira eu sei fazer quase tudo.

Entrevistador: Como era a sua rotina do trabalhar?

Severina Faxineira, 41 anos: Cortava palha, botava, estendia, já residei. Teve
um tempo que eu fiquei sozinha com meu marido no motor e era nós dois que rodava o
motor ponto ele cortava eu botava, ele sevava e eu residava e estendia a fibra. Às vezes
ele sai é para tomar cachaça e chegava no outro dia e eu panhava fibra do campo todinho
para na segunda o carro vinha para pegar. E aí é nós dois levava os dois filhos bom tava
lá debaixo do pé de Umbu sentadinho, os dois leva o lanche para eles e trabalhava o dia
todinho.

Entrevistador: Como fazia a respeito da alimentação?

Severina Faxineira, 41 anos: A comida no motor levava feijão, arroz cozinhava
tudo junto era carne com arroz, às vezes torrava a carne separada, às vezes leva tudo junto
e comia. Fazia o fogo de lenha no chão e era comida boa que às vezes eu lembro assim e
dizia, mas era bom, no tempo assim a gente não achava ruim né, mas hoje tempo depois
e usava panela de barro e panela de alumínio também. tinha também as latinhas de óleo,
que as latinhas antigamente de era de alumínio, e a gente fazia café nelas, cozinha ovo,
servia para pegar água para beber, servia para tudo.
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Entrevistador: Por qual motivo que você decidiu retornar aos estudos para dar
sequência a sua trajetória escolar na EJA?

Severina Faxineira, 41 anos: Queria aprender, não sabia de nada hoje já sei fazer
meu nome ser um pouquinho. O que aprender já é bom para mim né, se antes até para eu
escrever meu nome era garrachado, hoje meus filhos tão grandes, porque eu vou ficar
dentro de casa à noite aqui eu tô aprendendo alguma coisa.

Entrevistador: Qual a importância do sisal para a região?

Severina Faxineira, 41 anos: Nossa região é muito seca né, não tem muita chuva,
mas quando não tem chuva o motor para aí se não ficar trabalhando no sisal fica parado
né? Aí eu acho importante sisal porque quem trabalha no motor precisa para
sobrevivência com a renda do sisal.

Entrevistador: Em sua opinião os professores da EJA eles fazem associação dos
conhecimentos dos estudantes, ou seja, da sua trajetória de vida com o conteúdo que é
dado em sala de aula?

Severina Faxineira, 41 anos: Ela fala que é o tempo que ela estudava tinha que
vir de jegue eu vim de pé, né. Sempre ela fala isso ponto e hoje não tem ônibus que pega
na porta viva tem os livros ela tem escola de graça e a maioria dos alunos não querem.

Entrevistador: Quais os principais desafios que um estudante adulto tem para
conseguir concluir sua trajetória escolar na EJA?

Severina Faxineira, 41 anos: Cansaço, você trabalha o dia todo e ainda de noite
vim para escola e quando chegar aqui alguns alunos, não vou botar todos porque tem
alguns que vem que aprender, mas tem outros que só vem mesmo para ir para empatar
que quer.
Entrevistador: Qual a importância da educação para formação humana e de vida
dos estudantes da EJA?
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Severina Faxineira, 41 anos: A educação é tudo na vida do ser humano ter
respeito pela pessoa respeitar o próximo, né? Mas é difícil hoje em dia a maioria dos
jovens hoje não tem respeito. Tem deles aí quando a pessoa vai falar faz eu dar risada
desfazendo das pessoas, tem deles que vem fala que vem para escola para receber a
mensalidade dos pais a Bolsa Família.

Entrevistador: Como você vê a EJA enquanto a oportunidade de acesso à
educação para os jovens e adultos?

Severina Faxineira, 41 anos: Eu vejo assim quem teve oportunidade quando era
adolescente e pequeno, que a família não tinha condições de pagar os estudos, e hoje a
EJA dá oportunidade tantos jovens quantos adultos estudar para aprender tanto como eu
mesmo que não sabia nem escreveu no homem e hoje tem essa oportunidade para estudar
e trabalhar de dia e à noite estudar.

Entrevistador: Como você vê a EJA enquanto a oportunidade de acesso à
educação para os jovens e adultos?

Severina Faxineira, 41 anos: Ter mais segurança nas escolas ele educação para
mim mesmo os professores são ótimos ela não tem o que dizer que eu falo mesmo é só os
alunos mesmo a maioria que não quer estudar e nem quer aprender.
Entrevistador: Em sua opinião os professores da EJA eles fazem associação dos
conhecimentos dos estudantes, ou seja, da sua trajetória de vida com o conteúdo que é
dado em sala de aula?

Severina Faxineira, 41 anos: Não, o educador todos estuda ou todos estudaram
e tudo igual, o ensinamento hoje é tudo igual, acho que não.
Entrevistador: Qual a importância da educação para formação humana e de vida
dos estudantes da EJA?
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Severina Faxineira, 41 anos: Sem o estudo a gente não somos nada, a gente
busca o conhecimento é muito importante até quando a pessoa sair de algum lugar, saber
falar, na hora de assinar alguma coisa tem que assinar. Para mim mesmo eu achei até feio,
é importante na vida da gente sempre subir não somos nada.

Entrevistador: Tem algum sonho almeja conquistado através da educação?

Severina Faxineira, 41 anos: O meu sonho mesmo só teu conhecimento
aprender.
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APÊNDICE R – TRANSCRIÇÃO ESTUDANTE 15
Entrevista estudante – 2018

Entrevistador: A senhora teve a oportunidade de estudar quando mais nova?

Severina Dona de Casa, 45 anos: Tive sim, eu estudei no período de quando eu
era criança a gente começou a estudar com a idade de sete anos, era com muita dificuldade
que a gente chegava até a escola porque não tinha transporte era no sol, era andando a pé.
A gente chegava na escola mas era com muita força de vontade, não perdia de ano, eu
estudei até o quarto ano mas nesse período que eu estudei até o quarto ano, eu estudava e
trabalhava também para ajudar meus pais dentro de casa, nas necessidades de
alimentação, juntava todos os dinheiros dos filhos que estudavam e tudo servia para
comprar alimentação, remédio para mim para os meus irmãos, junto com os meus pais.
Sei que eu concluí até o quarto ano...mas chegando no quarto ano eu tive que parar de
estudar porque meus pais me levou para o sertão alto, onde chegar na escola é muito
difícil, tinha que ir de jegue, muitos quilômetros para chegar na escola e não tinha. A
gente foi trabalhar para pagar o motor de sisal para as coisas melhorar para família, mas
lá eu deixei de estudar, tal, tal, tal.
Em 2008, eu consegui um casamento e foi desse casamento que eu me desvinculei
dos meus pais e foi ser só dona de casa, trabalhar no motor, trabalho de esposa, trabalhar
no motor pronto...terminado um tempo, que a vivência com o esposo não deu certo, eu
partir para outro lado. Sair do motor de sisal e fui para casa de família, que eu não sabia
também trabalhar, fui aprendendo de tudo um pouquinho. Em relação a....ao trabalho com
criança, vê a gente trabalha não porque precisava daquele dinheiro, a gente trabalhava
pela necessidade familiar, era um tempo assim...que não era proibido as crianças trabalhar
....trabalhar junto com os pais, não era obrigado também manter na escola, os pais é que
fazia isso, colocava...porque meu pai e minha mãe eram quase analfabetos, meu pai
assinava malmente o nome, e minha mãe era totalmente analfabeta. Depois de um certo
tempo apareceu uma escola do governo não sei de onde veio só sei que o nome era
Mobral, que aí ela tinha muita vontade e o desejo de aprender e assinar o nome e ela
passou aprender a assinar o nome, ela aprendeu assinar o nome à noite, na escola, depois
de velha. Depois de todos os filhos ela aprendeu assinar o nome, aí depois da minha
estabilidade depois de casa de família não dando certo o casamento deu certo outro
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casamento. E hoje tenho uma vida como dona de casa, mas também eu trabalhei fora, tive
que sair do Estado da Bahia para o Estado de Santa Catarina, trabalhei em empresa
também, lá tive essa oportunidade, porque lá as pessoas de qualquer idade...porque lá não
escolhe idade nas pessoas,

se a pessoa quiser trabalhar....você vai trabalhar para

conseguir o que precisa.
Mas depois, o meu esposo é pedreiro, e por um determinado tempo veio a crise da
construção civil e ele foi obrigado a voltar para aqui para o Estado da Bahia porque ficou
muito mais barato. O desemprego ficou grande e eu voltei com ele, depois que eu retornei
com ele era muito difícil, a não ser esse trabalho de motor, uma mulher com idade
avançada consegui serviço em fábricas, por esse motivo permaneci dentro de casa, e
também por ter um filho especial eu não posso sair o tempo todo, eu não posso sair deixar
ele só, então eu fiquei só em casa, e não me senti útil com essa coisa de ficar só em casa.
Porque ele sai para trabalhar, meu filho vai para escola eu ficava só em casa. Aí...isso é
uma coisa que eu não gosto muito, mas aí eu fui pensar o que que eu estou fazendo, e
então eu decidi que eu já tinha matriculado por duas vezes à noite e não deu certo eu
continuar pelo motivo do meu filho ficar a noite só, eu teve uma combinação dos
professores, da direção, das duas escolas, do Luiz Eduardo e Cecília Meireles, e acharam
por bem que eu estudasse à tarde e eu gostei muito, porque conciliou os dois horários o
do meu filho na escola e eu também na escola, então quando eu estou em casa, os dois
ficamos juntos. Por outro motivo, foi um sentido em minha vida eu ter retornado aqui pra
escola, uma coisa que foi a grande vitória, foi que eu entrei sem saber de nada, e eu fui
acolhida pelos alunos, pelos professores, que me abraçaram, que me acolheram que me
respeita e eu respeito também e assim quando eu vejo...assim, que eles querem desistir da
escola com a idade muito nova, quinze, dezesseis ou dezessete anos, eu me sinto como
mais velha na sala, com responsabilidade de dá o conselho que hoje já era para ter
concluído a muito tempo, mais por motivo de trabalho e por meus pais precisar do nosso
serviço e hoje me ver junto com eles, por isso, eu sinto a responsabilidade de dar um
conselho para eles para meus colegas, não só como colega como mãe que tem um filho
também que já estudou nessa escola, que já desistiu e muitas vezes até precisar de estudo,
mas não concluiu, mas hoje sou capaz de te dizer você assim, hoje vocês tem tudo na
mão, vocês tem transporte, você tem curso.
Tudo favorecendo a idade de vocês, e hoje eu estou aqui na sala quase sem futuro,
mas vocês têm um futuro pela frente, não desista! Eu cheguei aqui sem saber de nada e
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hoje graças a Deus eu estou aqui completando terceiro trimestre para concluir já. Vou
concluir agora as provas e eu espero em Deus, que eu não vou perder de ano porque assim
quando a gente se torna mãe de família mãe de criança especial com marido é muito difícil
você conciliar as coisas, é muito trabalhoso vim para sala de aula a gente chega até pensar
em desistir mesmo, mas não pode desistir mesmo. O mundo tá aí, a era digital está aí, e a
gente precisa se adaptar a tudo que tá aí no mundo, né?
Em relação aos trabalhos hoje é muito diferente de antigamente dos trabalhos do
sisal, a gente começava botando palha, ajudava em tudo o que fosse preciso, em tudo que
fosse preciso na parte do motor de sisal, vê lá naquele tempo ele não tinha valor e hoje
ele se tornou o equipamento de trabalho muito conhecido. Por que hoje ele é usado para
fazer artesanato, para fazer cordas, para um monte de coisa, para fios naturais, para tapete,
roupas, tapetes e várias outras coisas, vários artesanatos hoje em dia as crianças não
precisam mais ir pro motor. E hoje as crianças não precisa mais ir para o motor de sisal
porque as oportunidades estão aí na mão deles, tem cursos para tudo que a pessoa precisar,
ela tem curso, tem carro para levar, tem carro para trazer. Está muito avançado na vida
do jovem hoje.
Entrevistador: A senhora disse que começou a trabalhar com que idade mesmo?
Severina Dona de Casa, 45 anos: Eu comecei a trabalhar com a idade de sete
para oito anos. A gente começava, na verdade, a gente saia de casa umas seis horas e
pouca, para ir pegar o jegue na roça, para ir arrumar o jegue para colocar a palha em cima.
Então, assim né, a gente começava muito cedo umas seis e pouco por aí já estava
procurando jegue. O horário permanecia entre sete e ia até umas 11h30min, a gente parava
o trabalho ia para casa tomar banho e trocar de roupa, pegar o material da escola para ir
andando para ir para escola. Por que no nosso tempo não tinha carro de linha, nem existia
carro da prefeitura, não existia carro, nem meio de transporte para levar a gente para
escola, e trazer para casa. Então a gente ia andando, voltava andando, estudava e ainda
não perdia de ano, e nós sentia feliz com isso.
Entrevistador: A senhora disse que não gostava de trabalhar no sisal? A
senhora pode falar por quê?
Severina Dona de Casa, 45 anos: É realmente não gostava de trabalhar no sisal
por que é um trabalho assim que machuca muito a gente, trabalha no sol, é no meio do
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mato, dos garranchos espinho, os espinhos fura a gente as vezes quebra no corpo não tem
com tirar, a gente se fura muito sangra, então assim a gente não gostava porque era uma
trabalho muito sofrido, mas a necessidade obrigava a gente trabalhar.
Entrevistador: É sobre aquela questão que a senhora falou, a senhora pode falar,
mas um pouquinho sobre aquela parte que sua mãe juntava o dinheiro pra ir pra escola?
Severina Dona de Casa, 45 anos: É a gente quando criança o pai trabalhava no
motor ou as vezes em algo diferente, destoca, que até hoje nem existe mais era uma
maneira de falar assim destoca, tarefa quando ele fazia aquela tarefa eu não sei explicar
o que era tarefa, é media e fazia aquele valor pra pagar as coisas de necessidade da casa
e minha mãe ela trabalhava junto com nós filhas e filho e juntava o dinheiro ia juntando
tirava um parte pra alimentação pra dentro de casa, pra remédio as vezes até pra
construção da casa mesmo que a gente morava numa casa de taipa no tempo, casa batida
de barro e tinha que morar minha casa de cimento e ai a gente construiu essa casa é nos
filhos e minha mãe e quando chegava assim o tempo da gente moça, nós mulheres se
casar minha mãe juntava e ia comprando as coisas os enxoval de cozinha de toda as
nossas necessidade que a nós precisava como mulher pra levar para uma casa que ia
morar com o esposo então ela comprava tudo que era preciso pra as mulheres e pros
homens ela juntava futuramente quando se tornou a fase de adolescente pra adulto pra
cada um deles que trabalhou enquanto criança ela deu um transporte no tempo era uma
bicicleta que era maior alegria das crianças no tempo por que não tinha como ter essas
coisas, era muito difícil pra conseguir e assim por meio de fazer o interesse pra trabalhar
ela oferecia o enxoval pra mulher e o transporte pra o filho na fase adulta.
Entrevistador: É a senhora falou aqui sobre a mudança de escola, a mudança de
escola foi importante para a senhora por que do Luis Eduardo para Cecilia?
Severina Dona de Casa, 45 anos: É foi boa à mudança de uma escola pra outra
por que no meu caso aqui eu não tinha ônibus pra ir até a escola , não tinha um ônibus
localizado pra mim levar até a escola eu ia a pé e voltava dez e vinte por ai sozinha
andando a pé e mim trocaram, é ouve essa abertura de vaga aqui pra tarde vespertino e
ai a direção da escola mim perguntou se eu trabalha e eu disse que não acharam por bem
mim transferir pra cá a tarde, então foi melhor pra mim, esta transferência pra tarde porque
eu tenho filho especial e ai gente conciliou os dois horários, é eu no vespertino e ele no
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vespertino então quando ele está em casa se encontramos os dois juntos não preciso sair
pra deixar ele só.
Entrevistador: Qual foi o principal motivo da senhora retornar os estudos?
Severina Dona de Casa, 45 anos: Meu principal motivo primeiro foi concluir os
estudos, outro motivo foi que eu não tive oportunidade quando era jovem e hoje eu tenho
muito desejo de concluir os estudos, principal motivo foi esse. Também pra consegui um
trabalho né, ainda se possível?
Entrevistador: Com que idade a senhora parou de estudar na primeira infância?
Severina Dona de Casa, 45 anos: Eu parei de estudar com Dezesseis anos.
Entrevistador: Retornou com quantos anos?
Severina Dona de Casa, 45 anos: Quarenta e oito anos, vamos botar quarenta e
cinco porque tem três anos que eu estou tentando matricular, tentando voltar e não
consigo.
Entrevistador: Como era essa trajetória de estudante, essa trajetória de vida de
estudante? A senhora acha que a sua história de vida e de estudante tem relação com a
formação? Ela tem a ver com conteúdo que é dado na sala de aula?
Severina Dona de Casa, 45 anos: Tem sim, em relação há vários assuntos tem a
nossa estabilidade de vida, hoje é outra é diferente do antigamente, de quando eu era
menina. As pessoas mudam, o mundo mudou, o estudo mudou, o ensino mudou, e a gente.
Hoje, se encontra na necessidade de acompanhar esses estudos hoje, de ter o
conhecimento moderno, que é era digital! A matemática, tudo hoje está muito diferente,
a geografia que fala sobre tudo, fala sobre a natureza, tipo assim, a Amazônia que está
desmatando, hoje é muito interessante, coisas que a gente nem vê, que nós não entendi
jornal nós passa a entender na sala de aula, por que o professor tem tudo para nos ensinar,
passa todos os conteúdos adaptados nos dias de hoje.
Entrevistador: Quais são os principais desafios que o estudante adulto tem para
conseguir concluir sua trajetória escolar?
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Severina Dona de Casa, 45 anos: A minha principal dificuldade hoje é foco! o
foco da mente, porque assim, a minha mente hoje não é aquela mente de criança que tudo
guardava e armazenava, pegava assunto estudava e entendia, hoje com quarenta e oito
anos a minha mente não é mais a mesma, entendeu? Eu tenho que me preocupar com
filho, eu tenho que me preocupar com a casa, com os meus afazeres, tenho que me
preocupar com meu esposo, tenho que dar conta dessas pessoas que estão à minha volta
e que precisam de mim, e ainda ou é às vezes como eu falei aqui já se tem como não só
como aluna, como colega, mas até mesmo como mãe, eu me sinto na obrigação de
aconselhar alguém que quer desistir, já pelo meu grau de dificuldade que eu sinto hoje
dentro de sala de aula me esforçando junto com eles, estão adaptados, todos os anos em
sala de aula, e eu tentando me adaptar, acompanhar eles com grande grau de dificuldade.
Entrevistador: Quais são as vantagens e desvantagens que a senhora acha que
tem de estudar trabalhar e cuidar da família mesmo tempo?
Severina Dona de Casa, 45 anos: É no caso a vantagem é que a gente tanto em
sala de aula a gente só tem a aprender, dia a dia e prosperar mais né, ter mais
conhecimento do mundo atual de hoje que mudou muito, em relação a dificuldade é da
desvantagem, é que nós não temos mais aquele tempo integral para escola, para estudar,
para fazer trabalho, para fazer pesquisa, para pegar nos livros, às vezes a gente não tem
esse tempo dentro de casa porque tem os outros afazeres essas são as desvantagens da
fase adulta dentro da sala de aula, e na nossa casa nossa dificuldade é essa muitas vezes
a gente não tinha aquele tempo suficiente para pegar no livro, de ler com o tempo todo
especial como a criança tem.
Entrevistador: Qual é a importância da educação para formação do ser humano?
Severina Dona de Casa, 45 anos: Eu acho muito importante porque nós precisa
da educação para tudo, hoje eu posso dizer assim eu não sou formada eu não tenho boas
letras eu não tenho mente boa, mas assim pelo convívio humano. Eu graças a Deus onde
eu chego eu consigo me dar bem com as pessoas, eu consigo amizade, as pessoas me
ajudam, contribui, me ajuda, assim e se eu tiver dificuldade em algo, eu tenho aquela
disposição para perguntar eu não sou assim uma pessoa fechada, assim eu consigo
interesse com todas as pessoas, aqueles que querem minha amizade estou aqui sempre
presente e com respeito e educação com todo mundo.
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Entrevistador: Como a senhora vê a educação dos jovens e adultos enquanto a
oportunidade e acesso à educação?
Severina Dona de Casa, 45 anos: É assim quanto eu vejo, é bom...é bom porque
eles, na maioria da vez, os jovens e adultos, os jovens estão atrasados e os adultos por
algum motivo, deixou os estudo, tão retornando agora, então é importante porque nós
precisa desse...dessa conclusão, é importante! Porque nós consegue interagir com as
pessoas, outra coisa, que eu acho, assim, em relação o EJA ele desenvolve os alunos a
concluir mais rápido para chegar no trabalho, para chegar no curso, e para conseguir uma
formação melhor futura, mas assim, ele se tornou muito bom por que divide uma parte
início, meio e fim, mas não é tudo, seria bom que as crianças hoje conseguisse se formar
naturalmente no fundamental, não é isso no fundamental por que ao ensino mais
detalhado mas como muitos não quiseram essa oportunidade hoje se encontra assim no
jovens e adultos para concluir em aquilo que eles precisam, aquela parte que precisa
Entrevistador: É o que a senhora acha que a escola e a Educação dos Jovens e
Adultos pode melhorar?
Severina Dona de Casa, 45 anos: Assim é para nós é que já estamos caminhando
para o fim, é...poderia melhorar assim, a parte assim...que tivesse mais oportunidade para
nós também, que às vezes nós tá ali no meio das crianças, mas nós sente triste né Maria?
(risos)...porque nós não tem oportunidade na idade que eles têm, é oferecido pra eles e
não para nós, nós tá porque nós quer aprender...assim tipo assim alguns cursinhos na
escola, mesmo assim os computadores para a gente mexer, aprender mexer, eu não sei
nem mexer no mouse! (risos)...tipo oficina, a gente precisa fazer uma pesquisa ter um ou
dois computador ali com um acompanhante para nós só fazer a pesquisa, ali mesmo não
precisa gastar e nos desenvolver no computador. Agora o dinheiro é pouquinho uns três
mil reais, mas dá para computador.
Também assim, também seria bom algo mais assim...que tivesse, porque assim a
gente percebe que no EJA quando os professor não muda o foco de só escrever no quadro
que tem algo...algumas atividades que é diferente chama atenção dos alunos, às vezes ele
consegue ficar quieto as vezes não faz barulho gosta de que chama atenção deles, isso é
bom também não que eu sei que não só pode ter só isso, mas variedades seria também,
seria muito bom.
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Entrevistador: A senhora acha Dona Severina que tem diferença entre educação
do campo e educação na cidade?
Severina Dona de Casa, 45 anos: É apesar de hoje não ter mais muito convívio
com o Campo, mas eu acho que tem sim, a diferença do campo é que no tempo que eu
convivia no campo a gente era assim mais atrasada, a gente não conseguia se expressar
legal, nem falava um português, assim....desenvolvido, era tudo atrasado. E em relação
ao campo a sobrevivência hoje já tem água na roça, água nas fazendas, mas no meu tempo
ainda não, tinha era água de fonte, água que corria risco a nossa saúde, era bem diferente.
Já na cidade tem de tudo, de um todo...um patamar já padronizado, a embasa a água vem
tratada para nossos ambientes, para as escolas. No meu tempo para água de fonte no chão
ali é com todo tipo de bactérias em relação ao desenvolvimento da cidade, da nossa
maneira de ser nós era muito atrasado já na cidade hoje é tudo desenvolvido as crianças
hoje são mais sabidas do que a gente, muitas vezes sabe de coisa que a gente não sabe
adulto e assim ficou melhor mas antigamente era mais ruim.
Entrevistador: O que te faz permanecer estudando na EJA?
Severina Dona de Casa, 45 anos: É o desejo de concluir os meus estudos.
Entrevistador: Quais são os seus sonhos que te fazem permanecer na educação?
Severina Dona de Casa, 45 anos: Meu sonho, ainda é assim...é tá adaptada com
o mundo atual de hoje e se houver oportunidade de concluir, ter uma formação ainda
conseguiu algum trabalho.
Entrevistador: Então esses são os ideais que fazem a senhora permanecer na
escola?
Severina Dona de Casa, 45 anos: É...que eu não tenho ainda definição se eu vou
continuar com...fazendo faculdade, essas coisas eu ainda não tenho essa definição, então
futuramente eu creio que Deus vai prover todas as coisas.
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RESUMO
Esta pesquisa aborda aspectos da permanência e
desempenho escolar no curso Técnico em Agropecuária, no
âmbito do Programa de Integração da Educação Profissional
Técnica de Nível Médio na Modalidade de Educação de
Jovens e Adultos (PROEJA), ofertado no Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, Campus Santa
Inês (BA), na perspectiva da Pedagogia da Alternância. O
estudo objetivou compreender as questões que envolvem a
permanência e o desempenho dos estudantes do PROEJA,
por meio da ótica dos discentes, docentes e gestores da
instituição, destacando as motivações, os fatores e os
processos, bem como as relações estabelecidas entre o
contexto escolar e o meio social dos sujeitos. O estudo se
insere na perspectiva da abordagem qualitativa, tomando
como estratégia de pesquisa o estudo de caso. A coleta de
informações se realizou a partir de questionário
socioeconômico,
estudo
documental,
entrevistas
semiestruturadas e grupo focal. Dezenove sujeitos
participaram da pesquisa: dez estudantes, oito professores,
dos quais dois estavam como gestores, e uma representante
líder comunitária. As análises das informações foram
realizadas a partir do princípio de triangulação, cujo
percurso se iniciou pela identificação das categorias de
análises, interpretação das informações e inferências. A
dissertação “Pedagogia da Alternância: a permanência e o
desempenho escolar no curso Técnico em Agropecuária,
PROEJA, IF Baiano Campus Santa Inês” foi estruturada em
seis capítulos que discutem e problematizam o campo da
EJA, a partir das contribuições das teorias críticas do
currículo e dos estudos sociológicos da educação. O foco da
pesquisa é apresentado a partir do entrelaçar dos caminhos
da EJA, Educação Profissional e a Pedagogia da Alternância,
que possibilitou caracterizar o objeto de estudo e discutir as
categorias de análise. A pesquisa indica que as ações
educativas são fortemente marcadas pela cultura escolar,
tendendo a reproduzir práticas consolidadas no cotidiano
escolar pela força do habittus. Isso revela que os sistemas de
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ensino estabelecem fortes relações com a manutenção e
reprodução de valores e concepções sociais, muitas vezes
causadoras de desigualdades geradas por fatores
socioeconômicos e culturais. Contudo, ao optar pela
Pedagogia da Alternância, o Campus Santa Inês por meio do
curso estudado assume uma perspectiva mais humanística da
formação e o contexto escolar também se projeta na
perspectiva de reinvenção curricular, gerando a
possibilidade de cisão na hegemonia pedagógica. Ao
considerar os modos de vida e condições existenciais dos
sujeitos, o curso avança no sentido de garantir o acesso, a
permanência e o desempenho escolar dos estudantes da EJA
do campo. Contudo, a oferta do curso na perspectiva da
Pedagogia da Alternância tornou-se desafiadora no contexto
prático, encontrando diferentes formas de resistências,
principalmente por influência de da cultura escolar instituída
ao longo da história da instituição. O produto final é uma
Minuta de Proposta de Projeto Pedagógico de Curso, que
servirá como ferramenta para incentivar, melhor e
diversificar a oferta de cursos na modalidade EJA e PA no
IF Baiano, de maneira coerente com os princípios
institucionais e teóricos, tomando-se por base os
apontamentos dessa pesquisa.
A trajetória de vida da mulher é marcada por várias lutas no
dia-a-dia. Nessa perspectiva, compreender essa trajetória
sob o viés da Educação de Jovens e Adultos – EJA e no
contexto social, é sem, sombra de dúvida, resgatar sua
dignidade humana. Dessa forma, buscou-se perceber o valor
da figura feminina e o seu protagonismo no cenário sócio
educacional. Os estudos na área de gênero mostram a
importância de levantar reflexões nessa ótica, uma vez que é
uma maneira de afirmar a identidade da mulher e evidenciar
suas lutas na esfera social. Para tanto, com o intuito de
discorrer sobre a trajetória de vida da mulher fez-se
necessário, de início, traçar uma linha histórica que mostrou
suas lutas, no contexto social brasileiro. Assim, ficam
evidente os ranços e avanços que eclodiram no país acerca
do crescimento e das lutas das mulheres para a conquista do
seu espaço, um dos marcos de destaque, nessa conquista, foi
a retomada da mulher no contexto da sala de aula, uma vez
que a mesma, por diversos fatores, inclusive preconceito e
machismo, acabou evadindo da sala de aula; mas voltaram a
adentrar as salas de aula da EJA, num movimento de busca
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por espaço. Nesse sentido, o objetivo principal da pesquisa
foi o de compreender como as práticas sociais, no contexto
de gênero, dentro do espaço escolar do município de
Euclides da Cunha, Bahia, Brasil, puderam contribuir para
permanência e sucesso dessas mulheres no contexto
educacional. Como objetivos específicos buscou-se
assinalar como as práticas sociais no contexto de gênero
podem suscitar, nos espaços da EJA, discussões que
corroborem para a afirmação da trajetória de vida da mulher
estudante da EJA que busca seu espaço no contexto social,
como, também, identificar as principais causas e entraves
ocorridos ao longo de sua trajetória de vida da mulher
estudante da EJA, do município de Euclides da Cunha, por
meio de oficinas, para, assim, analisar as relações de gênero
e convivência com os demais grupos de estudantes da EJA
como práticas exitosas que valorizam as suas trajetórias de
vida e contribuem para o enriquecimento de ações de
permanência e sucesso diante dos estudos. Dito isto, a
pesquisa teve como suporte metodológico a trajetória de vida
e a abordagem qualitativa, com estudo de caso e técnicas de
observação com revisão bibliográfica na categoria da
Educação de Jovens e adultos e gênero, tendo como suporte
os autores: Arroyo (1991/1999/2003/2005), Beauvoir
(1990), Butler (2010), Brasil 92006), Bourdieu (1982)
(2006), Freire (1988/1991/1998/1999/2000/ 2002/2008),
Foucault (1987), Gil (2008), Gohn (2011), Louro (2014),
Magalhaes
(2000),
Marx
(1948),
Minayo
(2003/2005/2008/2007/2012), Thiollent (1985/2015), Urpia
(2014), entre outros, que embasaram e que deram suporte à
pesquisa. Acredita-se que esta pesquisa pode colaborar,
efetivamente, para o estudo do tema, mostrando a
importância da mulher no seu percurso histórico e social.
AZEVEDO, Andreia Rodrigues Souza de. “Não feche a EJA
da minha Escola” – Políticas de Permanência e Ações de
Resistência ao fechamento de turmas/escolas da Rede
Municipal de Salvador e suas implicações: O que dizem e o
que fazem os educandos e educadores? 2018. Dissertação
(Mestrado). 232 páginas. Departamento de Educação do
Campus I, Universidade do Estado da Bahia, UNEB, 2018.
RESUMO A presente pesquisa consiste em analisar o
cenário da Educação de Jovens e Adultos (EJA I - anos
iniciais) na Rede Municipal de Salvador (RMS) a partir do
estudo
da
tríade
Políticas
de
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DIZEM E O QUE
FAZEM OS
EDUCANDOS E
EDUCADORES?

Permanência→Direito→Resistência na tentativa de
compreender a realidade e encontrar respostas para o atual
contexto e, para isso, apresenta como problemática a
seguinte pergunta: Quais as implicações da redução de
turmas e fechamento de escolas da EJA na RMS e como os
sujeitos educandos e educadores resistem a esse fenômeno?
O objetivo geral foi analisar as implicações do fechamento
de turmas/escolas e as ações de resistência desenvolvidas
pelos sujeitos educandos e educadores diante do atual
contexto. Os objetivos específicos estão distribuídos de
maneira a realizar um estudo do cenário dessa modalidade
com os sujeitos participantes da pesquisa; levantar dados e
informações junto a Secretaria Municipal de Educação
(SMED) acerca do número de escolas com oferta desta
modalidade, fazendo um recorte temporal de 2014-2017;
observar as ações realizadas nas escolas e participar no
desempenho das atividades propositivas para superar o
problema. A abordagem da investigação baseia-se na
pesquisa qualitativa na perspectiva da pesquisa participante
por meio dos seguintes dispositivos para a produção de
dados e de informações: entrevista semiestruturada,
observação participante, diário de campo reflexivo, análise
documental, sessões dialógicas reflexivas e participação em
fóruns e encontros sobre a EJA como forma de conhecer a
realidade e construir o diagnóstico inicial. O delineamento
do corpo teórico fundamenta-se nas ideias dos autores:
Amorim (2007, 2012), Arroyo (2005, 2014, 2017), Bardin
(2016), Brandão (1999, 2006), Di Pierro (2010, 2016),
Duarte (2002), Faria (2008, 2012, 2014), Freire (1990, 1996,
2005), Gadotti (2016), Gohn (2011), Gramsci (1978),
Haddad (2000, 2007), Heller (2008), Machado (2008, 2016),
Marconi e Lakatos (2011), Minayo (1993), Paiva (2009),
Romão (2010), Siqueira (2002), Soares (2011), Teixeira
(2002), Ventura e Bomfim (2015) e Ventura (2001, 2007,
2015, 2017) dentre outros, dialogadas com os sujeitos
educandos e educadores que protagonizam a EJA no
cotidiano da escola com o intuito de desenvolver a temática.
Os resultados revelam as implicações do fechamento de
turmas e escolas de EJA ao tempo em que apresentam ações
de resistência realizadas no âmbito da escola, indicam
políticas necessárias de permanência para as turmas de EJA,
seguidas de uma proposta interventiva enquanto produto
final, característica peculiar da pesquisa aplicada.

274

4.

Salvador
(2018)

MPEJA

A PERMANÊNCIA DOS
ESTUDANTES DA
EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS
NA ESCOLA: UM
ESTUDO SOBRE AS
PRÁTICAS GESTORAS
NO MUNICÍPIO DE
IRARÁ – BA

Dissertação de Mestrado:
Autora:
Cristina Ferreira da Silva
Orientadora:
Prof.ª Dra. Maria Conceição
Alves Ferreira.

1. Educação de jovens e
adultos. 2. Gestão
escolar. 3. Permanência.
4. Práticas gestoras.

A pesquisa intitulada “A Permanência dos Estudantes da
Educação de Jovens e Adultos na Escola: um estudo sobre
as Práticas Gestoras no Município de Irará - BA” teve como
objetivo geral investigar as práticas gestoras das escolas
públicas do município para compreender as implicações
dessas práticas na permanência dos educandos jovens e
adultos das escolas públicas que ofertam EJA. Traz a
seguinte questão: Como as práticas gestoras das Escolas
públicas do município de Irará podem contribuir para a
permanência dos educandos nas Escolas da EJA? No cenário
em que estamos inseridos, pensar a permanência dos sujeitos
na EJA requer um olhar mais específico da gestão
educacional e criação de políticas públicas para pensar essa
permanência. Nesta perspectiva, para alcançar o objetivo
proposto, buscamos especificamente identificar a concepção
de gestão escolar na prática dos gestores que atuam nas
escolas de Educação de Jovens e Adultos; analisar as
implicações da gestão escolar na permanência, ou não, na
escola, a partir do olhar dos sujeitos Educandos, Educadores
e Gestores da EJA, e apontar possibilidades de práticas de
gestão escolar que possam contribuir para a permanência dos
educandos na EJA. A investigação se deu por meio da
abordagem qualitativa, contemplando um estudo de caso
múltiplo desenvolvido junto a quatro Escolas da rede
municipal em Irará. Para alcançar os resultados utilizamos
da Análise documental, das Entrevistas semiestruturadas,
como dispositivos que permitem estudar o problema onde
ele ocorre, permitindo um maior contato do pesquisador com
o problema investigado e Grupo focal como técnica de coleta
de informações com os educandos, Educadores e Gestores
da Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal de
Ensino de Irará- Bahia. E para referendar o estudo,
dialogamos com Arroyo (2007); Haddad e Di Pierro (2000);
Freire (1996, 2014); Gadotti (2003); Paiva (1987); Paiva
(2009, 2011); Amorim (2007, 2012); Mutim (2000); Cury
(2000); Freitas (2006); Luck (2000, 2014); Libâneo (2011);
Paro (1996, 1999); Lima (2007); Bogdan (2010); Gatti
(2012); Ludke e André (1986), Minayo (2013), entre outros.
Sendo assim, os achados da pesquisa traz contribuições para
o município repensar o modelo de gestão e suas concepções,
apontam que as práticas gestoras na EJA necessitam ser
repensadas para assegurar o direito a educação com um olhar
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voltado para a permanência dos sujeitos na escola, apontam
que uma gestão escolar para atuar na EJA, deve ter a clareza
de que a sua presença e atuação na Escola deve estar voltada
para os objetivos comuns e sua postura pautada na
transparência de ações, dialogando com a comunidade
escolar. Ao final da pesquisa, é apresentado como resultados
das interpretações das informações, orientações no âmbito
de práticas gestoras no espaço escolar com ações que visam
a permanência e o sucesso dos educandos na EJA, como
possibilidade de consolidar uma gestão democrática e
participativa que solidifique os resultados da permanência
escolar no município de Irará - Bahia.
A presente dissertação intitulada “Permanência Escolar:
desafios na educação de pessoas jovens e adultas.”
possibilitou reflexões sobre a educação de pessoas jovens e
adultas e a permanência, na escola. Escrita no âmbito das
pesquisas (auto) biográficas apresenta como questão inicial
da pesquisa quais os desafios da permanência na escola na
educação de pessoas jovens e adultas? O objetivo geral
constituiu em compreender os desafios da permanência na
escola na educação de pessoas jovens e adultas. Os objetivos
específicos da pesquisa buscaram: identificar as
singularidades dos sujeitos da EJA, na escola pesquisada, no
Município de Riacho de Santana; Compreender o que dizem
os colaboradores da pesquisa sobre as implicações da
permanência nessa modalidade educativa; Identificar os
motivos pelos quais os sujeitos da EPJA permanecem na
escola; Identificar as perspectivas desses sujeitos em relação
à escola; Identificar, que aspectos podem contribuir para a
permanência nessa modalidade educativa. Os colaboradores
são doze estudantes da EPJA, sendo nove jovens e três
adultos, com mais de três anos de escolarização na EPJA.
Teoricamente, o trabalho apoiou-se em estudos que abordam
categorias como educação de jovens e adultos, permanência,
pesquisa (auto) biográfica e projetos de vida. O trabalho
apoiou-se ainda, nas teorias sociais, abordando brevemente
o capital social e cultural. Metodologicamente o estudo
ancora-se na pesquisa qualitativa com a utilização da
abordagem (auto) biográfica, priorizando as oficinas
formativas interpretativas, inspiradas nos ateliês biográficos
de pesquisa, para produção das informações. As oficinas
possibilitaram emergir algumas noções subsunçoras, que
foram agrupadas em três unidades temáticas: a referência da
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família e contextos familiares; a relação com a escola e o
ingresso na educação de pessoas jovens e adultas; Saberes
construídos na escola, no cotidiano de jovens e adultos. Para
fundamentar o processo de produção e análise das
informações, utilizei a análise compreensiva interpretativa e
política de sentido, proposta por Souza. No processo de
compreender os desafios da permanência na escola na
educação de pessoas jovens e adultas, a pesquisa evidenciou
que a aprendizagem é um dos aspectos que propicia a
permanência, pois a escola passa ter significado a partir do
momento em que o aluno começa a aprender e percebe a
importância dos estudos para melhoria das condições de
vida, para ter um emprego melhor, para ser sujeito de sua
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própria história e realizar os tão sonhados projetos de vidas.
A aprendizagem e o empoderamento alimentam o sonho e
criam condições para que os projetos de vida possam se
tornar realidade. A pesquisa constitui-se em uma
contribuição à Educação de Pessoas Jovens e Adultas, na
medida em que apresenta elementos para se pensar
princípios que visem à permanência de jovens e adultos na
escola.
Esta pesquisa teve como propósito principal conhecer as
contribuições do Programa de Assistência e Apoio ao
Estudante (PAAE) e as estratégias na permanência das/dos
estudantes
bolsistas
e/ou
cotistas,
das
vagas
socioeconômicas e étnico-raciais, dos cursos de Nível Médio
e Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia (IFBA) - campus Salvador, sendo este
estudo realizado dentro das perspectivas das desigualdades
raciais e das políticas afirmativas na educação. Para nós, as
políticas afirmativas na educação compreendem o acesso e a
permanência. Por outro lado, percebemos que somente a
oferta de bolsas e/ou auxílios aos estudantes é insuficiente
para assegurar-lhes a permanência, porque há diversas
demandas que superam as questões econômicas, e
perpassam também pelas condições simbólicas da
convivência no cotidiano. Portanto, para além do direito de
acesso das/dos estudantes pelas cotas, ou seja, das/dos
estudantes negras/os e vindas/os de escolas públicas, o
direito de permanência ultrapassa a questão material, sendo
essencial que a instituição também promova meios de
favorecer a permanência simbólica dessas/es estudantes,
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possibilitando a equidade do direito social à educação
pública, gratuita e com qualidade.
A educação como direito de todos, instituída pela
Constituição Federal de 1988, e a existência da educação de
jovens e adultos (EJA) como modalidade proposta para
atender sujeitos com características específicas, não são
suficientes para promover mudanças no histórico do acesso
desse público à educação de qualidade. A partir desse
contexto, o presente trabalho pretende compreender os
fatores que dificultam ou favorecem o acesso e a
permanência dos estudantes nos cursos do Programa
PROEJA do IFRJ, a partir da recontextualização da política
na prática, sob a influência dos textos de diretrizes e de
estratégias políticas relacionadas ao Programa. Os
impedimentos e motivações que impactam o acesso e a
permanência dos estudantes foram identificados por meio de
indicadores estabelecidos e da concepção de gestores,
professores e estudantes envolvidos com o PROEJA. Estas
informações — obtidas por meio de metodologia quantiquali em questionários, entrevistas e grupos focais —
ajudaram a destacar as experiências vivenciadas ao longo do
período de desenvolvimento do Programa no IFRJ. O
embasamento teórico sustentou-se nos estudos de Stephen
Ball, no que é denominado abordagem do ciclo de políticas;
e de Basil Bernstein; complementando essa base com Carmo
e Reis; autores que tomam como referência as discussões
sobre acesso e permanência, além de outros que estudam o
PROEJA, a educação profissional e a EJA, tendo como
princípio a perspectiva do direito à educação para todos, no
âmbito das políticas públicas educacionais. Verificou-se que
as estratégias de favorecimento dos processos de acesso e
permanência precisam superar as culturas já estabelecidas na
Instituição, visando fomentar compreensões que induzam a
novas práticas. Aponta-se para a necessidade de um
ambiente escolar que valorize não apenas a dimensão
cognitiva dos jovens e adultos trabalhadores, mas também as
experiências de vida e profissional dos estudantes,
potencializando o reconhecimento social desses sujeitos.
OLIVEIRA, Erita Maria Rodrigues de. Educação de Jovens
e Adultos: Políticas de Acesso e Permanência na SEMED
Bragança. 2018.183f. Dissertação (Mestrado em Educação)
- Universidade do Estado do Pará, Belém, Pará, 2018. O
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estudo aqui apresentado parte de minha experiência como
professora da rede municipal de ensino no município de
Bragança-PA e da atual situação da Educação de Jovens e
Adultos (EJA) no Brasil, que enfrenta problemas em relação
ao acesso e à permanência do seu alunado no contexto
escolar, resultando no fechamento de turmas como
justificativa pelos altos índices de abandono que levam ao
número reduzido de alunos ao final dos cursos. Tem como
objetivo geral analisar de que forma as ações implementadas
no período que corresponde aos anos de 2013 a 2016, pela
coordenação da EJA da Secretaria Municipal de Educação
de Bragança (SEMED), e as práticas educativas das escolas
municipais contribuíram para o acesso e permanência de
jovens, adultos e idosos no contexto escolar. Consiste em
uma pesquisa de campo, sustentada por uma abordagem
qualitativa e enfoque dialético, e como método de estudo se
define como um estudo de caso. O lócus da pesquisa são
duas escolas municipais de Bragança-PA. Os sujeitos são
os/as educadores/as, educandos (egressos) e coordenadores
da EJA das referidas escola, coordenadores/as da EJA da
SEMED e uma professora da Universidade Federal do Pará
(UFPA). Os procedimentos metodológicos utilizados foram:
levantamento bibliográfico; análise documental e entrevista
semi-estruturada. Para a sistematização e análise dos dados,
foram utilizadas as técnicas da análise de conteúdo. Os
resultados revelaram que a Política de Acesso e Permanência
implementada pela SEMED-Bragança para a EJA (20132016) foi significativa na perspectiva do dinamismo e do
movimento que as ações trouxeram, contribuindo como
incentivo para melhorar a autoestima e participação do
educando no contexto escolar. Os sujeitos destacaram como
ponto fundamental o movimento da cultura, da arte e da
geração de renda que as oficinas possibilitaram. Aos
educadores, os momentos de estudo e partilha nas formações
e Diálogos Freirianos foram enfatizados como importantes e
necessários para enriquecer a prática educativa. No entanto,
os resultados apontaram a fragilidade do projeto, com
relação à garantia do acesso e permanência dos educandos
na EJA. Os fatores aos quais os sujeitos atribuíram críticas
ao projeto, dizem respeito ao curto período de
desenvolvimento das ações, o grande número de escolas que
as ações tentaram contemplar em pouco tempo e sua
descontinuidade
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A pesquisa tem como proposta analisar, da perspectiva da
teoria do reconhecimento social de Axel Honneth, a
permanência de adolescentes escolarizados e assíduos na
EJA. Pretendeu-se, através do estudo, compreender de que
modo os pressupostos formativos implicados na formação
desses alunos estão envolvidos no estabelecimento das
relações que propiciam o reconhecimento. Igualmente,
identificar que tipos e as formas como o reconhecimento se
estabelece na escola, com jovens e adultos. E também, como
o estabelecimento dessas formas de reconhecimento
contribuem para a permanência desses alunos na escola. A
investigação se situa no campo da pesquisa teórica e
desenvolve uma análise a partir de experiências vivenciadas
pela autora. Nas relações que se estabelecem na escola
identificam-se três esferas de reconhecimento operando: o
reconhecimento o amoroso, o jurídico e o da comunidade de
valores. Pode-se inferir que a escola está atuando como fator
de reconhecimento para os alunos, mesmo que não
intencionalmente. Na Educação de Jovens e Adultos, foi
observado que, se por um lado, algumas relações de
reconhecimento são estabelecidas, por outro são denegadas.
Os baixos índices de escolarização seguido dos elevados
índices de analfabetismo da população jovem e adulta que
vive no campo tem sido uma preocupação constante por
parte do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra,
estando presente a reivindicação de escolas e de cursos de
escolarização para jovens e adultos no interior dos
assentamentos rurais provenientes da reforma agrária.
Apesar da oferta de EJA ter aumentado a permanência
escolar ainda é um desafio a ser superado nos assentamentos
rurais do interior do estado do Ceará, visto que menos de
50% dos alunos matriculados permanecem e concluem os
cursos. Diante do exposto, a presente pesquisa teve como
objetivo estudar quais os aspectos da escola de Ensino
Fundamental 25 de Maio II influenciavam a permanência
escolar na turma de EJA da Vila do Quieto, assentamento 25
de Maio, cidade de Madalena, Ceará. Pesquisa qualitativa do
tipo descritiva e explicativa, que se caracteriza como um
estudo de caso, tendo o assentamento 25 de Maio como
unidade de pesquisa. Como instrumentos metodológicos,
usei a observação participante, a entrevista semiestruturada
e a análise do PPP da Escola E.F. 25 de Maio II e do Diário
de Aula das turmas de EJA referente aos anos de 2010, 2011
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e 2012. Como forma de registro usou-se um diário de campo,
um gravador digital e uma câmera fotográfica. Os sujeitos
da pesquisa foram alunos e ex-alunos de EJA; uma
professora de EJA; a Coordenadora Municipal de EJA. Os
fundamentos teórico-metodológicos em que se assenta a
pesquisa centram-se nos princípios de Educação Libertadora
de Freire (1996, 1994, 2000), mantendo diálogo com autores
como Giroux (1986), Libâneo (2007,1991), Saviane (2007,
2008), Brandão (1984, 2006), Di Pierro e Haddad (2001),
Medeiros (2003), Vendramini (2002), Arroyo, Caldart e
Molina (2009, 2004); Dourado (2005), Lenskij (2006), Ens
(2012), Oliveira (1999), Carvalho (2006), Furtado (2009),
Souza (2011), Barreto (2007). Os resultados da pesquisa
revelam que fatores internos a escola como a gestão e a
prática pedagógica tem influenciado negativamente a
permanência escolar. Um dos grandes dilemas da escola do
campo é o fato da mesma ser regida pela Secretaria de
Municipal de Educação, mas situar-se fisicamente no
contexto do assentamento, que exige outro entendimento de
educação, uma concepção de Educação do Campo. A oferta
da EJA apenas a nível fundamental não tem garantido a
permanência escolar no campo, pois ocorre de forma pontual
e descontínua. Assim, a EJA deveria ofertar todos os níveis
de conhecimento de forma permanente e continua, além de
ser contemplada no PPP da escola.
A presente dissertação intitulada “Entre eucaliptos e
jequitibás: fortalecimento da gestão escolar para a
permanência dos estudantes na Educação de Jovens e
Adultos” inscreve-se no contexto das discussões sobre a
Gestão Escolar no contexto do ensino fundamental da
Educação de Jovens e Adultos. Na referida pesquisa,
analisamos a seguinte questão: Quais as possibilidades de
fortalecimento da gestão escolar da Educação de Jovens e
Adultos, visando à permanência dos educandos na escola?
Foram objetivos da pesquisa: a) geral: Analisar as
possibilidades de fortalecimento da gestão escolar da
Educação de Jovens e Adultos, visando à permanência dos
educandos na escola; b) específicos: b1) compreender os
sentidos atribuídos à permanência pela gestão escolar na
Educação de Jovens e Adultos; b2) identificar as estratégias
de fortalecimento da gestão escolar na perspectiva de
assegurar a permanência dos educandos na escola. Para
buscar responder à questão citada, atribuímos protagonismo
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às narrativas (auto)biográficas da gestora educacional,
autora desta dissertação, destacando aspectos de sua atuação
profissional para a permanência de estudantes na Educação
de Jovens e Adultos. A pesquisa é de abordagem qualitativa
e se caracteriza como um estudo do tipo (auto)biográfico.
Desse modo, constituímo-nos ao mesmo tempo
pesquisadora e sujeito principal da pesquisa. Para
fundamentar essas discussões, buscamos contribuições em
conceitos como: gestão escolar democráticoparticipativa,
autobiografia, permanência, esperança, memória. Estudos
bibliográficos, realização de sessões coletivas de diálogo,
fotografias, dados estatísticos constituíram o corpus de
interpretação e compreensão dos dados, orientados na
perspectiva de Souza (2014), ao argumentar sobre a análise
em três tempos (lembrar, narrar, refletir). A pesquisa foi
desenvolvida no contexto da Escola Municipal Ridalva
Corrêa de Melo Figueiredo, na cidade de Vitória da
Conquista, Bahia, considerando os períodos de 2000-2001,
2002-2003 e 2008- 2009, períodos nos quais atuamos na
condição de gestora na referida instituição. Com base nas
reflexões realizadas, como principais conclusões e
resultados da pesquisa, podemos afirmar que a permanência
dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos na escola
exige iniciativas como: a) formação continuada dos docentes
e dos demais sujeitos da instituição; b) acolhimento contínuo
dos educandos e um trabalho individualizado; c) o
desenvolvimento de propostas curriculares por meio de
atividades diversificadas; d) o direito a uma merenda escolar
de qualidade; e) o trabalho político-pedagógico
desenvolvido de forma coletiva; f) qualidade e organização
da infraestrutura da instituição; e g) fortalecimento das
relações humanas, no trato cotidiano com o acolhimento do
sujeito, nas escutas do outro. Outra importante conclusão diz
respeito ao investimento na formação continuada da equipe
de gestão e de todos os demais sujeitos da escola que é de
fundamental importância no processo de desenvolvimento
de uma gestão escolar numa perspectiva democráticoparticipativa. Portanto, lidar, no contexto da EJA, com
distintos sujeitos, contextos e trajetórias de vida, exige da
gestão conhecimentos específicos no campo da legislação,
do currículo e de propostas de gestão numa perspectiva de
acolhimento e de ressignificação de processos educacionais
no interior da escola. Afirmamos, ainda, que as construções
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das narrativas (auto)biográficas, presentes nesta dissertação,
provocaram mudanças em nossas práticas de gestão, ao
possibilitarem desenvolver processos (auto)formativos,
enfatizando a reflexividade crítica sobre nós mesmos,
reelaborando nossos saberes-fazeres cotidianos.
A partir do fenômeno do envelhecimento populacional
constatado e divulgado por meio de dados estatísticos,
problematizou-se sobre o novo perfil de aprendiz da
população idosa, a relação e o lugar deste na e com a
educação. Pesquisando seis idosos com idades entre 60 e 83
anos estudantes da modalidade de ensino formal Educação
de Jovens e Adultos (EJA) em uma escola localizada na zona
rural de Campos dos Goytacazes – RJ, a presente pesquisa
tem como objetivo discutir quais são os motivos que levam
os idosos a retornarem ou iniciarem os estudos nesta fase da
vida, bem como identificar quais são os indicativos da
permanência escolar deles. Por meio da metodologia
qualitativa de cunho exploratório onde os sujeitos desta
pesquisa foram observados, entrevistados e dados coletados
foram analisados com base na Análise de Conteúdo,
concluiu-se que os idosos retornam ao banco escolar devido
principalmente a sua vontade de aprender e permanecem,
sobretudo, por conta do bem-estar que a escola proporciona
através do bom ambiente escolar.
Esta pesquisa tem como objetivo central descrever e analisar
em que medida se deu a inserção de egresso/a da EJA no
Ensino Superior em instituição pública, de forma específica,
em dois dos 24 Campi da Universidade do Estado da Bahia
(UNEB). Nosso esforço centrou-se na necessidade de
compreender como foi construída a trajetória de cada sujeito,
de modo a evidenciar os elementos constitutivos que
atuaram em torno da inserção ao Ensino Superior e,
sobretudo, da permanência. A pesquisa foi realizada à luz de
sete conceitos teóricos, a saber: Ator Plural (Lahire); Da
relação com a Escola e com o Saber; Sentido; Mobilização
(Charlot) e Suporte (Martuccelli). Os dados foram obtidos
por meio de entrevistas narrativas, realizadas com oito
pessoas, sendo três do sexo masculino e cinco do feminino,
de idade entre 24 e 48 anos, matriculadas em quatro
diferentes cursos de licenciatura (História, Letras,
Matemática e Pedagogia), da UNEB Campus X e XVIII. De
início é possível afirmar que as trajetórias aqui analisadas,
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dadas as suas configurações, são distintas daquelas já
apresentadas, em geral, pela Sociologia da Educação.
Podemos destacar, como achado da pesquisa, o papel da
socialização secundária, defendida por Lahire, como um
conjunto de experiências potencialmente importante, pois,
por meio delas, é possível a constituição de disposições,
nesse caso, escolares. A investigação aponta que os sujeitos
geralmente partem de um lugar de escassez de informações
acerca da universidade, principalmente a respeito das regras
do jogo acadêmico. No entanto, mostra como, apesar do
fraco Capital Escolar adquirido anteriormente, eles têm se
apropriado de estratégias e suportes para garantir a sua
permanência na universidade. Ficou evidenciado que o
sentido atribuído ao processo e, dessa forma a capacidade de
mobilizarem-se em torno do objetivo, potencializaram a
entrada e a permanência desses sujeitos nos cursos aos quais
se encontravam matriculados. Além disso, os dados
afirmaram também que a condição de egresso/a da EJA não
os torna inferiores aos/às demais estudantes, como sugere o
senso comum.
FERNANDES, Maria Aparecida de Lima Braga, M.Sc.,
Universidade Federal de Viçosa, junho de 2018. Evasão e
estratégias de permanência na EJA do ensino médio
semipresencial: retratos de uma escola. Orientador: Edgar
Pereira Coelho. Este trabalho teve como propósito investigar
a evasão e as estratégias de permanência presentes na
modalidade da EJA semipresencial do ensino médio do
CESEC Governador Bias Fortes, de Muriaé, Minas Gerais.
Embora os dados quantitativos tenham contribuído para
revelar a realidade da escola, trata-se de uma pesquisa
qualitativa com aplicação de questionário, de entrevista
semiestruturada mais análise documental, para identificar,
sob a ótica dos alunos, quais as variáveis que contribuem
para a evasão e quais as estratégias de permanência mais
eficazes. A interpretação do material coletado contou com a
Análise do Discurso Crítica (ADC), de Fairclough, por meio
da qual se buscou, nas falas dos alunos, a compreensão dessa
realidade. A evasão, sobretudo, decorre das condições
socioeconômicas desfavoráveis desses alunos que, em
virtude das dificuldades para conciliar trabalho, escola e
família, acabam evadindo. Pelos discursos dos 50 alunos e
três egressos que responderam ao questionário e pelos dez
que participaram da entrevista, percebe-se que o sistema
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semipresencial é o que torna viável para eles a continuidade
dos estudos. O referencial teórico sobre o qual a pesquisa se
ancora tem como principal nome Paulo Freire, uma vez que
o autor é um dos expoentes da Educação Popular e da
Educação de Jovens e Adultos. Além disso, há um diálogo
com autores como Frigotto, Dubet, Romão, dentre outros.
Espera-se, com esta pesquisa, possibilitar, na escola, novos
olhares, novas posturas e também suscitar, em âmbito geral,
o amplo diálogo sobre a EJA e sobre a importância de
políticas públicas mais específicas e eficazes para esse
público, traduzidas em ações de valorização desta
modalidade.
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Com o objetivo de investigar práticas pedagógicas nas
escolas que atendem a Educação de Jovens e Adultos (EJA),
na Rede Municipal de São Mateus, ES e com o intuito que
possa contribuir para uma pedagogia de inclusão e
permanência dos educandos no contexto escolar, esta
pesquisa se debruça sobre as questões relevantes dessa
modalidade de ensino, das escolas que atendem a EJA, no
município citado, sendo realizada no segundo semestre de
2017 e primeiro semestre de 2018. Mediante a necessidade
de inclusão e permanência na escola, é que levanta-se o
seguinte problema de pesquisa: como as práticas
pedagógicas podem contribuir para uma pedagogia de
inclusão e permanência dos educandos jovens e adultos no
contexto escolar? Dentre a diversidade de características que
compõem a modalidade EJA, percebe-se a necessidade de
investigar práticas pedagógicas reflexivas, em prol dos
sujeitos que têm direito ao acesso à educação de qualidade,
esses, muitas vezes, deixados à margem do conhecimento. A
partir deste entendimento, define-se o objetivo geral que é
investigar práticas pedagógicas nas escolas que atendem a
EJA, na Rede Municipal de São Mateus – ES. Este estudo
objetiva contribuir para uma pedagogia de inclusão e
permanência dos educandos no contexto escolar, além de ter
como objetivos específicos, os conhecimentos do processo
histórico e diretrizes legais, também as práticas pedagógicas
e as possibilidades de inclusão e permanência dos educandos
na Modalidade EJA e o seu compartilhamento no contexto
escolar. Na proposta de formação continuada aos professores
da Modalidade EJA, da rede municipal, tem como finalidade
auxiliá-los, nas reflexões de suas práticas pedagógicas,
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tornando-se um espaço dialógico de coleta de dados. A
escolha pelo tema, justifica-se pela convivência da autora no
cotidiano escolar supracitado, que depara-se com os desafios
e as possibilidades de um ensino que podem ir além da
formação fragmentada, que possa formar profissionais não
apenas para atender ao mercado de trabalho. Por fim, esta
dissertação, propõe reflexões para que a EJA conquiste
espaços que efetivem ainda mais esta modalidade educativa,
em prol dos educandos, professores e educadores.
16.
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A Educação de Jovens e Adultos (EJA) se configura como
possibilidade para que os sujeitos tenham o direito à
educação garantido, mas na prática são evidenciados
elevados índices de evasão no Segmento I da EJA e um
número reduzido de jovens e adultos que dão continuidade
aos estudos. O quadro de analfabetismo e de desigualdades
sociais persiste, principalmente com os povos do campo. O
objetivo do estudo é, deste modo, compreender as causas da
evasão escolar e da permanência do jovem e do adulto nas
turmas da EJA Segmento I no Distrito de São Sebastião,
Vitória da Conquista- Bahia, de 2013 até 2016. Para tanto
foi utilizado o método, materialismo histórico- dialético,
para que fosse possível entender o fenômeno da evasão e da
permanência escolar no campo. A pesquisa foi qualitativa
documental e de campo, com realização de entrevistas com
16 (dezesseis) discentes entre evadidos e permanentes e com
02 (dois) docentes e empreendida a análise de conteúdo. O
estudo foi fundamentado com obras de autores como:
Arroyo (2007; 2011), Caldart (2011), Di Pierro (2000; 2001;
2005; 2010; 2015), Freire (1987; 2016), Haddad (2000;
2015), entre outros. Na pesquisa ficou evidenciado que a
EJA padece com a falta de políticas públicas, uma vez que
são instituídas políticas de governo descontínuas e únicas
(generalistas) para zona rural e urbana; além disso, há
insuficiência de recursos, materiais adequados e de formação
específica para o professor. Os docentes destacaram ser um
desafio trabalhar com turmas multisseriadas e com jovens e
adultos numa mesma sala. Observou-se que a evasão é mais
acentuada com os educandos do sexo masculino e do módulo
III. O trabalho foi considerado a principal causa da evasão e
a segurança citada como fator que necessita de melhoria no
noturno. A maioria dos alunos evadidos tem pretensão de
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retornar à escola e os permanentes de elevarem a
escolaridade e continuarem os estudos.
Desde a criação do Ifes, altos índices de evasão e fechamento
de cursos de Proeja têm sido registrados pelos Campi.
Assim, esta pesquisa teve como objeto de estudo a evasão
escolar e permanência dos alunos do Proeja do Ifes e baseouse em dados documentais e empíricos nos Campi de Santa
Teresa, de Vitória e de Venda Nova do Imigrante. O
Objetivo Geral foi analisar quais os motivos da evasão com
os alunos evadidos e os motivos da permanência com os
alunos permanecidos ou concludentes no período de 2014 e
2015. Os objetivos específicos foram: a) Levantar os dados
da evasão nos Campi, no período determinado, de acordo
com as seguintes categorias: perfil, gênero, universo,
sujeitos, cursos, causas, endereço, trabalho e dificuldades
encontradas; b) Identificar os alunos que permaneceram e
concluíram seus cursos e conhecer os motivos para justificar
a permanência; e c) Mapear os motivos apresentados por eles
para justificar a evasão e os fatores geradores. A pesquisa
apoiou-se em abordagem qualitativa, organizados a partir de
entrevistas semiestruturadas e da técnica de grupos focais
com os sujeitos da pesquisa, informados por fontes
documentais. A metodologia envolveu a realização de um
estudo preliminar que identificou e analisou o perfil dos
alunos evadidos e permanecidos através do levantamento
dos documentos acadêmicos dos alunos ingressantes nos
cursos técnicos na modalidade Integrado Proeja dos Campi
em questão, no período 2014 e 2015. A coleta dos dados foi
estabelecida com a utilização de amostra por conveniência,
considerando, apenas aqueles que aceitaram responder às
entrevistas semiestruturadas. Como critério ético, este
estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)
da EMESCAM. Os resultados foram organizados em
categorias de análise, de acordo com os objetivos específicos
e serão apresentados como informação à Gestão de Ensino
do Ifes, podendo servir como a proposição de um projeto
institucional de acompanhamento, combate à evasão e
promoção da permanência. A pesquisa demonstrou através
dos depoimentos que as dificuldades dos alunos em conciliar
o trabalho, as obrigações com a família e a falta de base
acadêmica são os motivos para a evasão. Como motivos para
a permanência o peso e o nome da Instituição foram
decisivos para o enfrentamento das dificuldades. Os
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depoimentos dos Professores e Profissionais Técnicoadministrativos nos Grupos Focais demonstraram que a falta
de base acadêmica, a falta de tempo para dedicação aos
estudos e a inadequação dos Projetos Pedagógicos foram os
motivos da evasão. Consideraram os alunos com maior
facilidade nas disciplinas propedêuticas e os que
reconhecem o nome da instituição como diferencial na
construção da sua formação são os que permanecem.
Concluiu-se que será necessário repensar a política pública
do Proeja e adequá-la às características específicas do
público em questão, como as estratégias políticopedagógicas previstas no PDI em nível institucional, a fim
de atender a demanda legal do público de EJA e promoção
da justiça social no Ifes.
O presente trabalho tem como objeto discutir a evasão e
permanência na educação de jovens e adultos em uma escola
pública da rede municipal de Belo Horizonte. Objetiva,
ainda, analisar como a gestão escolar pode contribuir para a
identificação dos fatores que levam à evasão, bem como
atuar para a sua diminuição elevando os índices de
permanência e conclusão dos estudantes nessa modalidade.
Trata-se, portanto, de um estudo de caso de uma escola que
oferece a modalidade EJA de Ensino Fundamental desde
2002. Tal instituição apresenta uma trajetória de trabalho na
busca pela qualidade nessa modalidade de ensino. No
entanto, tem na evasão escolar um dos seus principais
desafios. Este estudo se justifica pela necessidade concreta
da escola de perceber como e de que maneira pode
influenciar para aumentar a permanência dos seus alunos na
instituição até a certificação e quais ações podem ser
implementadas nesse sentido. Entender a dinâmica na qual o
problema se dá contribuirá para a proposição de ações e
definição da responsabilidade da gestão escolar na
diminuição da evasão. A base teórica a ser desenvolvida está
apoiada na constituição da EJA enquanto política pública e
na necessidade de se definir em que consiste a qualidade de
atendimento nessa modalidade de ensino. A metodologia
utilizada foi o estudo de caso, com os seguintes
instrumentos: entrevista, análise documental, pesquisa
bibliográfica e observação participante. Os dados coletados
e a sua análise à luz do referencial teórico, constituíram a
base para o plano de intervenção. O plano se pautou,
principalmente, na atuação da gestão para mobilização e
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fortalecimento da equipe de trabalho visando a diminuir a
evasão e constituir mecanismos sistemáticos de
comunicação para o desenvolvimento de um trabalho atento
às necessidades dos estudantes.
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