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RESUMO
RESUMO
Esta dissertação apresenta um estudo sobre a Gestão Escolar na Educação de Jovens e Adultos
na Microrregião de Gandu, tendo como colaboradores os diretores, vice-diretores e
coordenadores. O foco do estudo deu-se na perspectiva dos saberes, práticas e inovações que
esses profissionais desenvolvem nessa modalidade de ensino. O trabalho foi elaborado na
tentativa de responder a seguinte questão: de que maneira os saberes, as práticas e os desafios
da gestão escolar repercutem no desenvolvimento dos sujeitos da EJA? O objetivo geral foi
analisar as ações da gestão escolar que dinamizam e impulsionam a Educação de Jovens e
Adultos. Como objetivos específicos, foram propostos: investigar, por meio de observações e
participação colaborativa junto aos sujeitos da pesquisa, o papel desenvolvido pela gestão
escolar nas práticas do fazer pedagógico e as atitudes que incentivam a concretização do
percurso de aprendizagem dos educandos da EJA; identificar as práticas inovadoras, os saberes
e os desafios presentes na gestão escolar da Educação de Jovens e Adultos que fortalecem o
protagonismo escolar e social dos sujeitos da EJA. Quanto à abordagem, optamos pela
qualitativa, já que, nesta pesquisa, estudamos as ações gestoras, dificuldades, práticas e
inovações dentro do campo educacional. Para dar direcionamento à pesquisa, escolhemos como
procedimento estratégico a pesquisa colaborativa, pois, por meio desse procedimento, houve a
construção de conhecimento no trabalho em conjunto; o instrumento utilizado na investigação
foram as Rodas de Conversa Virtuais e a aplicação de questionários via Google Forms. Este
trabalho dissertativo está dividido em seis capítulos. No primeiro, apresentamos a temática, os
objetivos, o quadro preliminar da EJA, as experiências docentes e acadêmicas da pesquisadora.
O segundo capítulo é formado pelos procedimentos metodológicos da pesquisa, a abordagem,
a caracterização do lócus e dos sujeitos. Em seguida, situamos uma discussão sobre o processo
da gestão escolar, destacando os saberes, práticas e a inovação no terceiro capítulo. Já o quarto
capítulo discorre sobre o perfil do grupo gestor, destacando seus desejos, formação e o papel
como pesquisador, a gestão democrática e o panorama da EJA na Bahia. Os resultados da
pesquisa estão expostos no quinto capítulo, com a análise das práticas gestoras na EJA, a
inovação e os desafios da Educação de Jovens e Adultos em tempos de pandemia. O produto
da pesquisa é um blog cuja proposta é apresentar as práticas inovadoras, resultantes da pesquisa,
como também atividades contemporâneas que constam no processo da pesquisa, a exemplo de
depoimentos de gestores, relatórios de ações e experiências emergentes da roda de conversa,
depoimentos de professores e alunos, fotografias e outros elementos pertencentes ao campo
pesquisado. Ao fim da escrita desta dissertação, concluímos que o trabalho do grupo gestor é
fortalecido por práticas inovadoras, a gestão é compartilhada, há processos de avaliação,
diagnósticos e autoavalição, bem como responsabilidade com a função que exerce e se acredita
na educação como forma de emancipar o sujeito da EJA.
Palavras-chave: Gestão; Sujeitos da EJA; Práticas; Inovação.
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ABSTRACT
This dissertation presents a study on School Management in the Education of Youth and Adults
in the Micro region of Gandu, having as collaborators the principals, deputy principals and
coordinators. The focus of the study was on the perspective of the knowledge, practices and
innovations that these professionals develop in this teaching modality. The work was prepared
in an attempt to answer the following question: How do the knowledge, practices and challenges
of school management affect the development of the subjects of boost Youth and Adult
Education? The general objective was to analyze the actions of school management that
dynamize and boost Youth and Adult Education. As specific objectives, the following were
proposed: to investigate, through observations and collaborative participation with the research
subjects, the role developed by school management in the practices of pedagogical practice and
the attitudes that encourage the completion of the learning path of boost Youth and Adult
Education students; identify the innovative practices, knowledge and challenges present in the
school management of Youth and Adult Education that strengthen the school and social role of
the subjects of boost Youth and Adult Education. As for the approach, we opted for the
qualitative one, since, in this research, we studied the management actions, difficulties,
practices and innovations within the educational field. To give direction to research, we chose
collaborative research as a strategic procedure, because through this procedure, knowledge was
built in working together; the instrument used in the investigation were the Virtual Conversation
Wheels and the application of questionnaires via Google Forms. This essay is divided into six
chapters. In the first, we present the theme, the objectives, the preliminary picture of Youth and
Adult Education, the teaching and academic experiences of the researcher. The second chapter
is formed by the methodological procedures of the research, the approach, the characterization
of the locus and the subjects. Then, we situate a discussion about the school management
process, highlighting knowledge, practices and innovation in the third chapter. The fourth
chapter discusses the profile of the management group, highlighting their desires, training and
the role as a researcher, democratic management and the panorama of Youth and Adult
Education in Bahia. The results of the research are exposed in the fifth chapter, with the analysis
of the management practices in Youth and Adult Education, the innovation and the challenges
of Youth and Adult Education in times of pandemic. The product of the research is a blog whose
proposal is to present the innovative practices resulting from the research, as well as
contemporary activities that are part of the research process, such as testimonials from
managers, action reports and experiences emerging from the conversation wheel, testimonials
from teachers and students, photographs and other elements belonging to the researched field.
At the end of the writing of this dissertation, we conclude that the work of the management
group is strengthened by innovative practices, management is shared, there are evaluation,
diagnosis and self-assessment processes, as well as responsibility for the role that it exercises
and believes in education as a way of emancipate the subject of Youth and Adult Education.

Keywords: Management; Subjects of boost Youth and Adult Education; Practices;
Innovation.
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1 INTRODUÇÃO

O ato educativo é elementar ao desenvolvimento humano e deve ser garantido a todos
os cidadãos, visto que imergir o sujeito nesse processo é uma forma de democratizar o
conhecimento, como também incentivá-lo a crescer dentro da sociedade, como um ser
questionador, dinâmico e eficiente. Além disso, o processo educativo proporciona ao educando
oportunidades de realizar projetos de vida. Entretanto, esse direito nem sempre é
consubstanciado, pois muitas pessoas não têm acesso à educação.
Apesar do direito à educação estar posto nas legislações, a saber, a Constituição Federal
(1988) e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB - 9394/96) como Direito de
todos, historicamente, os alunos da Educação de Jovens e Adultos - EJA foram caracterizados
como sujeitos que tiveram direitos negados e, em meio a algumas ocorrências, afastaram-se da
escola, ficaram à margem da sociedade, não podendo gozar do direito à educação. Pesquisas
atuais apontam vários motivos que corroboram para o afastamento desse sujeito da escola, como
o ato de trabalhar, a carga horária excessiva no trabalho, questões familiares, dentre outros.
Tudo isso deixa o sujeito cansado para enfrentar a rotina escolar.
Todavia, o fato interessante é que, quando os estudantes retornam à instituição escolar,
vêm com a expectativa de aglutinar a escola à vida real. Então, quando esse desejo não é
aguçado, muitos evadem novamente e os que ali permanecem, nem sempre, interagem, pois os
conteúdos, as práticas pedagógicas, as ações da gestão escolar, na maioria das vezes, são
indissociados do fazer diário dos sujeitos da EJA. Logo, os educandos da Educação de Jovens
e Adultos passam a fazer parte do grupo de cidadãos que não usufruíram do “conhecer”
proporcionado pela educação formal.
Desse modo, percebemos que o público da EJA, composto de sujeitos sociais e de
direitos, carece de um olhar mais aguçado e sensível por parte dos profissionais imbricados com
essa modalidade de ensino. Assim, é preciso estudar esse público, mesmo que, a princípio de
forma assistemática, pesquisando os anseios, as dificuldades de aprendizagem, os motivos que
os afastam do ambiente escolar, as razões pelas quais o sujeito continua estudando, os interesses
profissionais, dentre outros. Tudo isso é salutar, visto que essas iniciativas irão nortear práticas
pedagógicas e as ações gestoras. De mais a mais, essas tentativas poderão tornar a escola mais
significativa e próxima dos sujeitos da aprendizagem de modo a contribuir para a formação
humana, aguçar o desejo de aprender e focar na emancipação do ser.
Tendo em vista esse quadro preliminar da EJA, no tocante ao olhar do gestor escolar (direção,
vice-direção e coordenação), frente aos sujeitos dessa modalidade de ensino, como também o
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estudo de práticas inovadoras, ações e saberes da gestão, é que foi desenvolvido o projeto para
a produção desta dissertação intitulada: O trabalho do gestor escolar da rede pública na
microrregião de Gandu: saberes, práticas e inovação.
Neste trabalho, via pesquisa aplicada, elencamos também os desafios que a gestão
enfrenta ao desenvolver essas ações e os saberes incipientes a essa função. O resultado advindo
da pesquisa empreendida será revertido em conhecimento sobre a gestão escolar e apresentamos
neste trabalho as iniciativas que estão sendo efetivas no campo gestor em prol da educação de
qualidade e da formação do sujeito.
Adotamos a pesquisa aplicada para encaminhar a nossa investigação, por entendermos
que analisamos um problema da prática e da realidade nos trâmites da gestão escolar. Logo, nos
debruçamos em investigar o seguinte problema: De que maneira as práticas, os saberes e os
desafios da gestão escolar inovadora repercutem na efetivação e fortalecimento da EJA? O
universo de pesquisa foi centrado em quatro escolas públicas da microrregião de Gandu: Gandu,
Nova Ibiá, Piraí do Norte e Wenceslau Guimarães. Os sujeitos da pesquisa foram os gestores
escolares e coordenadores pedagógicos imbricados com a EJA. Todavia, salientamos que, em
alguns momentos, tivemos a oportunidade de traçar um diálogo com os educadores da EJA.
Para tanto, propusemos como objetivo geral: analisar as ações da gestão escolar que
dinamizam e impulsionam a Educação de Jovens e Adultos nas escolas públicas selecionadas
como lócus desta pesquisa. E a fim de organização teórica e consecução do projeto, traçamos
os seguintes objetivos específicos: investigar, por meio de observações e participação
colaborativa junto aos sujeitos da pesquisa, o papel desenvolvido pela gestão escolar nas
práticas do fazer pedagógico e as atitudes que incentivam a concretização do percurso de
aprendizagem dos educandos da EJA; identificar as práticas inovadoras, os saberes e os
desafios presentes na gestão escolar da Educação de Jovens e Adultos que fortalecem o
protagonismo escolar e social dos sujeitos da EJA, e, por fim, organizamos de forma
colaborativa uma plataforma virtual (blog), tendo como proposta as práticas inovadoras
resultantes do processo de pesquisa, a exemplo de depoimentos de gestores, relatórios de ações
e experiências emergentes da roda de conversa, depoimentos de professores e alunos,
fotografias e outros elementos pertencentes ao campo deste trabalho.
Quanto aos procedimentos metodológicos, optamos nesta investigação pela abordagem
qualitativa, por compreendermos que tratamos de um fenômeno educacional referente às
práticas inovadoras de gestores escolares em instituições com turmas da EJA, num viés da
pesquisa aplicada, pois o projeto propôs a construção de um produto final, no nosso caso, foi a
criação de um blog, apresentando as experiências exitosas de gestão na EJA da Microrregião
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de Gandu e outros produtos voltados para a temática. Escolhemos como dispositivo
metodológico a pesquisa colaborativa, uma vez que pesquisar práticas inovadoras e
significativas da gestão escolar exige do pesquisador um processo de colaboração com os pares
da gestão, imergindo nas práticas gestoras voltadas para a Educação de Jovens e Adultos.

1.1 IMPORTÂNCIA E CONTEXTUALIZAÇÃO DA TEMÁTICA
A Educação de Jovens e Adultos tem buscado espaço e visibilidade no campo das
políticas educacionais, visto que essa modalidade de ensino sempre ficou renegada a ações
simplistas. Salientemos que os sujeitos integrantes da EJA carecem de ações gestoras e
docentes, que empreendam a participação dos estudantes em todos os processos da escola, numa
perspectiva de aprendizagem significativa e contextualizada, à luz do reconhecimento do direito
à educação de qualidade. Por isso, é de suma importância a atuação efetiva e responsável do
grupo gestor, pautada em práticas inovadoras que atendem as reais necessidades dos estudantes
da EJA. Assim, a temática desta dissertação realiza um diálogo pertinente entre os dois pilares
da gestão escolar, a direção administrativa e a coordenação pedagógica, focando no
desenvolvimento afirmativo das classes da EJA nos municípios em que a pesquisa foi realizada.
A gestão é parte importante no processo de aprendizagem e aperfeiçoamento dos sujeitos
da EJA, já que o planejamento das ações voltadas para a educação parte a princípio da gestão.
Em vista disso, o estudo que aqui realizamos envereda na observação, análise das práticas
gestoras pautadas na inovação, criatividade e interesse, focadas no sujeito da EJA, na
necessidade real desse educando. Ademais, todo o conhecimento produzido em rede, por meio
da parceria entre pesquisador e sujeito da pesquisa, será transformado em bem coletivo,
disponibilizado a todos os interessados em realizar uma investigação, a respeito da gestão
administrativa e pedagógica na EJA.
Porém, ressaltamos que a gestão escolar e pedagógica enfrenta vários desafios nesse
percurso de garantir ao sujeito-cidadão uma educação qualificada e real. São várias demandas,
a exemplo de situações de violência, gerir os recursos humanos e financeiros, organização do
espaço, contratação de pessoas, acompanhar os processos pedagógicos, encontrar meios para
evitar a evasão, dentre outras. Numa reflexão mais próxima da convivência com estudantes da
EJA, percebemos que o tratamento dado a essa modalidade é precarizado pela falta de atenção
aos “traumas” com os quais os alunos precisam conviver para tentarem não somente aprender,
mas também, serem aceitos e incluídos. Esses sujeitos no espaço escolar são, de certa forma,
arrumados por uma composição de elementos, que os descriminaliza negativamente, e os
estudantes sabem disso.
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Tudo isso pode, em algum momento, limitar a atuação dos responsáveis pelo fazer
administrativo e pedagógico. Pensando no aprimoramento da atuação do grupo gestor, é
imprescindível o estudo das situações reais da instituição escolar, como também, pesquisar nas
literaturas concepções que ajudam a compreender as nuances gestoras das escolas e indicações
para gerir as situações adversas. Pensando nessa situação, a temática desta dissertação realiza a
interconexão entre os desafios da gestão e as propostas inovadoras nesse campo educacional,
pois no dia a dia os profissionais da educação têm buscado novos caminhos para ampliar a sua
atuação face às problemáticas da escola.
Nesse cenário de reflexão, a temática desta dissertação é pertinente, já que versa sobre
o trabalho dos gestores escolares da rede pública na microrregião de Gandu, no que tange às
ações desenvolvidas nas unidades de ensino por cada equipe, centradas em fortalecer o trabalho
com o sujeito da EJA na escola, como também atividades inovadoras que sinalizam a
importância do sujeito pertencer ao espaço escolar, na busca do direito à educação significativa
e de qualidade e centradas na resolução da problemática
Além disso, a temática desta produção dissertativa aduz à compreensão da necessidade de
não apenas inserir o homem na instituição educacional, mas, sobretudo, observamos a iniciativa
do grupo ao fomentar meios para manter o sujeito na instituição escolar até que este complete
o percurso educativo necessário para a sua formação ou incentivá-lo na busca e construção do
conhecimento, reconhecendo o processo educativo como sinônimo de mudanças, valores e
saberes. Também compreendemos que os gestores escolares precisam traçar meios que
possibilitem ao educando da EJA não apenas o direito de ingressar na escola, como também de
permanecer nesse espaço e se inserir na educação fazendo o papel de agente modificador da sua
própria história e da sociedade. Assim, o tema desta dissertação está amparado em discussões
acerca da atuação efetiva do grupo gestor em prol da emancipação do sujeito da EJA.
Ainda no campo relevância e contextualização da temática sobre as práticas gestoras,
entendemos que há necessidade em descobrir quais fazeres do grupo gestor contribuem para o
avanço da Educação de Jovens e Adultos na Microrregião de Gandu. A concretização deste
estudo servirá de embasamento teórico e, principalmente, será propagada às práticas gestoras,
no sentido de contribuir para o avanço e firmação da EJA neste local, já que, como a temática
foi desenvolvida via pesquisa colaborativa, a discussão será reverberada nas ações e práticas no
grupo gestor.
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1.2 AFINIDADES PROFISSIONAIS COLABORATIVAS DA PESQUISADORA COM O
OBJETO DA INVESTIGAÇÃO
Fui apresentada à Educação de Jovens e Adultos em março de 2002, mas esse encontro
foi inquietador e confortável ao mesmo tempo, uma referência de relação antagônica. Fui
aprovada na UNEB no curso de Letras, em 2001, na cidade de Ipiaú, primeira turma do Campus
XXI, turno vespertino. Por conta disso, surgiu a necessidade da troca de turno de trabalho, sai
do diurno e fui lecionar à noite, em turmas da EJA, a disciplina de Língua Portuguesa. Naquele
momento, era urgente essa mudança em minha vida, por questões particulares. Assim, estar na
EJA era necessário, não foi escolha, era o trabalho, não mais que isso, confesso.
Sou também formada em Magistério (concluído em dezembro de 1996) e sempre
lecionei em turmas do fundamental I ou II. Trabalhar na EJA foi uma nova experiência e a
convivência com aqueles sujeitos despertava em mim inquietudes. O que ensinar? Arroyo
(2011) analisa que na Educação de Jovens e Adultos, o pensar e o fazer escolar têm sido
concretizados com questões e saberes instrumentais e com didáticas miúdas. Era isso que eu,
de forma ignorante, estava fazendo, falo isso, porque eu ainda não era estudiosa ou pesquisadora
da EJA. As aulas eram focadas em atividades de língua portuguesa ou redação, com práticas
desvencilhadas da realidade do sujeito da EJA. A minha prática com as turmas do Ensino
Fundamental II foi transplantada para as turmas da EJA, entretanto, eu não percebia, ou melhor
dizendo, não entendia o porquê do insucesso no final de cada atividade, os estudantes não
participavam atentamente das propostas.
Pensando em tudo o que eu estava vivenciando com aquelas turmas, surgiram as
lembranças da minha avó materna, Maria Romana de Jesus, dona Miúda. Idosa, aos setenta e
sete anos, pediu que eu a ensinasse a ler e a assinar o nome. Eu já era professora, mas diante
daquele pedido, senti a mesma angústia e impotência que tive diante das turmas da EJA, não
sabia como ensinar. Em ambas as situações, exerci a função da professora tradicional. Cheguei
a usar uma cartilha para tentar ensinar minha avó a ler. Entretanto, ela queria mesmo era
aprender dentro do próprio universo que a cercava. Os textos que ofereci para vovó eram
descontextualizados. A cartilha dizia “A babá cuida do bebê...” A realidade de dona Maria
Romana dizia “A mãe cuida do neném e de toda a casa...”.
A partir dessa experiência, passei a rever os meus conceitos e a minha prática em sala
de aula. Nesse sentido, para fundamentar as novas ideias, busquei na leitura de alguns autores,
dentre eles, Paulo Freire, uma nova concepção de ensino aprendizagem que visasse o
desenvolvimento do ser humano enquanto ser social. É preciso conhecer a realidade de cada
indivíduo para, só então, pensar em suas reais necessidades enquanto sujeito em construção.
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Em princípio, é amplo conhecimento acerca da leitura como uma necessidade primária do
sujeito que busca a escola. Mas como abordar a temática da leitura no espaço escolar? De
acordo com Freire (1989, p.11), “A leitura de mundo precede a leitura da palavra”. Assim, o
autor traz um alerta a respeito do ato de ler, considerando que para ele, a leitura concretiza-se
no contexto.
Dessa forma, fui refazendo as aulas, remodelando a prática pedagógica, desenhando em
mim a educadora da EJA. Buscando exercitar a “Palavramundo”. Entendi que a EJA é EJA,
uma vez que não havia nenhuma possibilidade de tentar adequar as atividades do Ensino
Fundamental II para aqueles sujeitos. Numa relação de colaboração, passamos (eu-educadora e
sujeitos da EJA) a desvendarmos juntos a leitura para a vida, o ato de ler para a politização do
sujeito. Ratificando a prática com leitura, Freire (1989, p. 19) corrobora com essa discussão
quando traça um paralelo entre alfabetização e leitura: “A alfabetização como ato de
conhecimento, como ato criador e como ato político é um esforço de leitura de mundo e da
palavra”. Em vista disso, não fui mais a professora da EJA e ganhei status de educadora na EJA.
O meu envolvimento com a Educação de Jovens e Adultos foi se ampliando. De educadora da
EJA, passei a exercer a função de vice-diretora do Noturno. Foi uma experiência ótima,
consegui visualizar aspectos particulares dessa modalidade de ensino. Destarte, na labuta
gestora, priorizava conversar sempre com os educandos, buscava nessa ação instigar sobre o
aprendizado, assuntos do dia a dia dos sujeitos, brincávamos e o mais importante, eles me
respeitavam e confiavam em mim, mesmo na função gestora. Em momentos sérios, sentia que
eles não invertiam os papéis, tão pouco confundiam os momentos.
Os sujeitos da EJA questionavam, quando estavam corretos. A vice-diretora achava isso
magnífico, pois é esse sujeito que queremos formar. E como bem salientou Freire (2013, p. 57),
em Pedagogia do Oprimido “Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens
se libertam em comunhão”. Gostava de participar de todas as atividades da escola: da faxina
ao conselho de classe. Conhecia cada aluno, professor e outros funcionários. Tinha interesse
em saber sobre o dia a dia daqueles que conviviam comigo. Arroyo (2013, p. 48) enfatiza que
a “Educação não se faz do gabinete. Lá, não estão os professores e os alunos. A educação está
na relação dialógica entre educadores e educadores, estudantes e estudantes, e educadores e
estudantes”. Assim, vislumbrei a gestão de fora do gabinete, no encontro com os pares, no
diálogo com os outros sujeitos da educação.
Enquanto gestora, pautava as atividades inerentes ao cargo, à luz processo de coparticipação. As tomadas de decisões eram realizadas em comum acordo com a comunidade
escolar numa construção coletiva. Sempre observava o todo da escola, buscando experienciar
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cada situação e cada novo episódio, de caráter administrativo ou pedagógico. Realizava
autoavaliação no fazer gestor, para, a partir disso, buscar resolução e focar no trabalho
colaborativo. Ao passo que ao reconhecemos as nuances da escola e nosso papel, buscamos
resolver dada ocorrência, mas sempre observando as singularidades das situações e dos sujeitos.
A despeito do trabalho com foco colaborativo, Magalhães e Fidalgo (2010) explicam que a
colaboração é um processo compartilhado de avaliação e reorganização de práticas, incluindose os aspectos metodológicos, nos quais se criam contextos abertos para que todos os
participantes falem, questionem, relatem etc. Logo, quando assumi a função de diretora,
concretizei o trabalho dentro da escola de forma colaborativa. Práticas pedagógicas e
administrativas eram avaliadas e reavaliadas dentro do contexto escolar por meio de alguns
mecanismos avaliativos: conselho de classe, avaliação institucional, reunião com os líderes. Em
cada um desses espaços dialógicos, traçávamos uma discussão acerca dos eventuais problemas
detectados dentro da escola e delineávamos um norte. Tudo dentro de um processo de
colaboração.
Saliento que na escola onde atuei como gestora, além da EJA, havia também outra
modalidade de ensino, o Ensino Fundamental II, mas eu agia com responsabilidade e empenho
nas duas modalidades de ensino. O processo de colaboração entre a gestão e os coparticipantes
da escola efetuava-se tanto na EJA, quanto no Ensino Fundamental II.
Dessa experiência e das minhas inquietações na trajetória profissional, atuando como
educadora na EJA e, posteriormente, gestora, nasceu o interesse em pesquisar as práticas
inovadoras dos gestores escolares na microrregião de Gandu, posto que há necessidade em
descobrir quais fazeres contribuíram e contribuem para o avanço da Educação de Jovens e
Adultos nessa região. O presente estudo servirá de embasamento teórico e, principalmente, será
propagado às práticas gestoras, no sentido de contribuir para o avanço e afirmação da Educação
de Jovens e Adultos no lócus da pesquisa, como também os resultados desta dissertação podem
ser apreciados por gestores e coordenadores de outras regiões.

1.3 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO
Esta dissertação está estruturada em seis capítulos, sendo o primeiro a introdução onde
trazemos uma breve apresentação sobre o tema da pesquisa, os objetivos geral e específicos, o
problema que suscitou este estudo, um breve histórico da Educação de Jovens e Adultos no que
concerne ao direito de fazer parte do ambiente escolar. Nesse mesmo capítulo, trazemos a
importância da temática e o relato do campo profissional da pesquisadora, as experiências como
gestora educacional e as implicações com o objeto de estudo. Há na primeira parte da
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dissertação, abordagens apoiadas nos seguintes autores: Arroyo (2011), Barreto (2012), Demo
(1996), Freire (1989), Freire (2013), Haddad (2000). Para comprovar o direito à educação,
trazemos as seguintes leis: a Constituição Federal (1988) e a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Brasileira (LDB 9394/96).
No segundo capítulo, apontamos os procedimentos metodológicos da pesquisa. As
escolhas que fizemos para alcançar os objetivos propostos nesta dissertação. Especificamos o
tipo de abordagem, os procedimentos estratégicos, a caracterização do sujeito e do lócus da
pesquisa. Detalhamos os instrumentos, as etapas e como ocorreu a análise dos dados. Aqui,
trazemos também o planejamento da pesquisa, o percurso que o estudo percorreu, o
delineamento entre a pesquisa in loco e teoria. A efetivação dos procedimentos metodológicos
foi embasada em Apolinário (2004), Denzin e Lincoln (2006), Gatti (2012), Gil (1999), Ibiapina
(2016), Minayo (2010), Triviños (2012), entre outros.
Nesse contexto, elaboramos o terceiro capítulo com discussões e conceitos teóricos a
respeito da gestão escolar, no que tange a saberes, práticas e inovação. Procedemos, então, com
uma reflexão dentro do panorama atual da gestão em EJA, falando sobre o que é gestão escolar,
gestão educacional e gestão administrativa. Também dialogamos a respeito das mudanças que
ocorrem na escola em relação à Educação de Jovens e Adultos e a necessidade da inovação na
gestão. Referenciamos esse capítulo com Amorim (2015 e 2017), Freitas (2009), Lück (2015),
Paro (2012), dentre outros. Os conceitos pertinentes ao processo de gestão e a ação do grupo
gestor estão expressos nos três subcapítulos dessa seção. Na primeira parte, fazemos uma
reflexão acerca da função gestora como forma de colaborar com a formação integral do sujeito
da EJA, pois é o profissional responsável pela escola e precisa gerir na perspectiva da cidadania.
Na segunda seção, focalizamos os saberes e as práticas na gestão da EJA, a saber, o
conhecimento sobre as estruturas da escola, a avalição do nível de aprendizado dos estudantes,
os saberes pedagógicos, administrativos e financeiros. Ademais, consideramos importante
também traçar o paralelo entre saberes, experiências, práticas e formação gestora. E, por último,
frente às transformações e demandas constantes da educação, discorremos sobre o processo de
inovação no espaço escolar e nas práticas gestoras, como promoção da reflexão-ação no
processo de aprendizagem do estudante e na garantia da educação de qualidade.
O quarto capítulo, de base teórica, é composto pela apresentação do perfil, anseios e
demandas do gestor da escola que oferece a EJA. Para tanto, salientamos a importância da
função gestora na ampliação do processo de cidadania e emancipação do ser. Além disso, nesse
capítulo, retratamos a relevância da conexão da gestão com campo pedagógico, conhecendo o
currículo e as características da EJA. Propomos também uma reflexão acerca das demandas que
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os gestores apresentam frente ao trabalho realizado no espaço educativo. Suscitamos as
discussões sobre as ações que o grupo gestor escolar tende a desenvolver, no intuito de garantir
o ensino eficaz e a qualidade da educação. Para tanto, propomos três pontos de discussão. A
princípio, discutimos sobre o gestor como pesquisador dos sujeitos da EJA, das práticas
educacionais e das próprias ações dele. Nessa mesma direção, ressaltamos a importância da
atuação efetiva do grupo gestor para a concretização da educação de qualidade, que prepara o
educando para a sobrevivência no mundo do trabalho. Em seguida, apresentamos o panorama
da Educação de Jovens e Adultos na Bahia, as taxas de analfabetismos, a desinstalação
gradativa das unidades que ofertam essa modalidade de ensino e analisamos a função da gestão
e coordenação, frisando a carga horária, atribuição e formação. E finalizamos, dialogando sobre
o processo democrático e colaborativo na EJA. Nesse contexto, apresentamos os princípios da
gestão democrática, compartilhada e o fortalecido na tomada de decisões. Para discorrermos
sobre as temáticas supracitadas, buscamos sustentação teórica em Arroyo (2005 e 2017), Faria
(2012), Felinto (2018), Libâneo e Suanno (2011), Lima, Silva e Santos (2015), Maia, Duques
e Freitas (2015), Paulo Freire (2007) e outros.
Considerando que toda pesquisa deve desenhar o local onde o estudo foi efetuado, o
resultado da pesquisa e a voz dos sujeitos, traçamos, no quinto capítulo, um panorama sobre a
gestão escolar da EJA da microrregião de Gandu. Para tanto, o referido capítulo encontra-se
subdividido em cinco subcapítulos com a descrição da pesquisa alinhada a teorias e a práticas
da pesquisa aplicada: o primeiro, segundo e terceiro subcapítulos estão agregados aos objetivos
específicos traçados na introdução desta dissertação, já o quarto e o quinto denotam produto
advindo da pesquisa, a priori, a produção de um blog divulgando as ações inovadoras dos
gestores e apresenta os impactos da pesquisa na microrregião de Gandu. A discussão se inicia
com os resultados observados e coletados na pesquisa colaborativa, via Roda de Conversa
Virtual. Apresentaremos também, de maneira ética e fiel, as impressões dos sujeitos da pesquisa
demonstrados durante o processo de pesquisa, nas rodas de conversas, nos encontros informais.
Todos os dados da pesquisa foram transcritos e interpretados nesse capítulo, em subcapítulos,
à luz de Amorim (2016), Boaventura de Sousa Santos (2020), Coelho e Unglab (2017),
Dalcorso (2015), Hernandez (2000), Lima e Moura (2014), Morin (2013), Paulo Freire (2013)
entrecruzando as teorias desses autores com o resultado da pesquisa. Outros autores também
colaboraram para a discussão traçada no capítulo cinco.
O último capítulo é formado pelas considerações finais. Nessa parte da dissertação,
apresentamos as principais conclusões da pesquisa, destacando os resultados obtidos na análise
das práticas dos sujeitos, fazendo uma reflexão sobre o processo em que se deu a pesquisa, as
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ações propostas, expectativas e outros elementos que perpassaram pela produção desta
dissertação. Espera-se que, com o presente estudo, possamos contribuir para o desenvolvimento
de novos estudos e novas pesquisas para o campo da EJA nos municípios selecionados para a
realizar a pesquisa, como também em outros lugares onde se oferta a Educação de Jovens e
Adultos.
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS EMPREENDIDOS

Neste capítulo, apresentamos os procedimentos metodológicos que direcionaram esta
pesquisa empreendia para a produção desta dissertação. A princípio, traçamos um processo
reflexivo entre a natureza e a abordagem selecionada, o espaço da pesquisa, os sujeitos
envolvidos, os instrumentos de coleta e como foi efetivada a concretização e análise dos dados.
Cada elemento abordado neste capítulo foi escolhido no intuito de caracterizar e compor a
pesquisa, dando a esta um caráter qualitativo.
Este estudo está focado na área da gestão escolar, incluindo nessa perspectiva, os
diretores, vice-diretores e coordenadores pedagógicos, pois buscamos entender o trabalho do
grupo gestor, observando os saberes, desafios e possibilidades na desenvoltura do trabalho
gestor, como também as práticas inovadoras dentro do ambiente escolar. Compreendemos que,
ao debruçarmos sobre esse campo, vamos realizar pesquisas buscando possíveis respostas para
a problemática deste trabalho acadêmico. A respeito desse ato de investigar, Fonseca (2002)
afirma que a pesquisa possibilita aproximação da realidade fornecendo subsídios para intervir
nesta e resolver problemas.
Ainda sobre o processo da pesquisa, Minayo (2012) afirma que a pesquisa indaga,
entende o problema de estudo e desvenda por meio da relação teoria e prática. Portanto, esta
dissertação buscou, com a pesquisa in loco, respostas para o problema aqui elaborado, na
tentativa de compreender o espaço pesquisado, como também, a participação dos sujeitos da
pesquisa e as implicações de cada ato e de cada ator da gestão no campo da EJA.
Ademais, esta pesquisa faz parte da produção acadêmica de um programa de mestrado
profissional, cujo objetivo é incentivar os mestrandos na realização de pesquisas dentro do
campo profissional, alinhando teoria e prática e, a partir desta, buscar soluções para os
problemas diagnosticados no espaço de trabalho ou na área da educação.

2.1 PESQUISA APLICADA COM ABORDAGEM QUALITATIVA
A investigação aqui realizada foi pautada na pesquisa de natureza aplicada, já que o
percurso foi delineado por uma ação de intervenção, com a aplicabilidade do conhecimento
produzido durante a investigação, colocando em prática as ações junto aos sujeitos. Há uma
interseção entre teoria e prática, ou seja, compreendemos que em todo o trabalho prático, a
pesquisa in loco, propriamente dita, será transformada em conhecimento e este, posteriormente,
em prática.
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Contudo, a pesquisa aplicada não é finalizada com a construção de conhecimentos, é
preciso que o conhecimento seja revertido, compreendido como forma de reflexão na e para a
prática, visando solucionar problemas específicos e imediatos do cenário da pesquisa e
possibilitar o fortalecimento de ações assentadas na gestão escolar. Gerhard e Silveira (2009,
p. 35) delineiam o objetivo de uma pesquisa aplicada “Objetiva gerar conhecimentos para
aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses
locais”. Assim, ao optarmos pela pesquisa aplicada, reconhecemos que parte do conhecimento
da pesquisa deve imergir in loco, frente à análise dos entraves e fazer a associação teoria prática, estabelecer comparações, produzir conhecimento e concretizá-lo na prática.
No processo da pesquisa aplicada, realizamos coletas de informações dos objetos e lócus
de estudo, traçamos uma relação entre a pesquisa efetiva na leitura teórica e os resultados
advindos da pesquisa prática. Isso nos auxilia na tomada de decisões. Quanto aos objetivos da
pesquisa aplicada, Apolinário (2004, p. 152) salienta que esse tipo de pesquisa tem o objetivo
de “[...] resolver problemas ou necessidades concretas e imediatas”. Logo, além da produção
de conhecimento contextualizado, a pesquisa busca responder, de forma prática, o problema da
pesquisa, objetivando solucioná-lo.
Dessa forma, a pesquisa aplicada é voltada para a intervenção com base nas observações
do(s) espaço(s) pesquisado(s) e a ações dos sujeitos da investigação. Além disso, Barros e
Lehfeld (2000) caracterizam essa modalidade de pesquisa como sendo aquela cuja motivação é
a necessidade de produzir conhecimento para aplicação de seus resultados, com o objetivo de
contribuir para fins práticos. Dessa forma, os objetivos do projeto de pesquisa devem estar
atrelados ao ato de pesquisar para a prática, uma vez que há uma necessidade de investigar e de
analisar as ações gestoras inovadoras e os impactos destas para o avanço educacional no campo
da EJA.
Frente ao exposto, neste subcapítulo, trazemos algumas características da abordagem
âncora deste trabalho investigativo e correlatamos os passos, objetivos, métodos, ações da
pesquisa com a abordagem qualitativa. No intuito de concretizar os objetivos traçados neste
trabalho, bem como direcionar e caracterizar a pesquisa, é que optamos pela abordagem
qualitativa, já que, iremos estudar as ações gestoras, dificuldades e inovações dentro campo
educacional. A respeito desse tipo de pesquisa, Triviños (2012) salienta que a pesquisa
qualitativa surgiu com diferentes enfoques, como alternativa para a investigação em educação.
Ainda discutindo características da abordagem qualitativa, é possível constatar na visão de
Minayo (2007, p. 22) que esta abordagem “[...] aprofunda-se no mundo dos significados das
ações e relações humanas, um lado não perceptível e não captável em equações, médias e
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estatísticas”. Logo, a abordagem que coaduna com o nosso objeto de pesquisa é a qualitativa
por direcionar o pesquisador a realizar estudos voltados em compreender o ser humano e o fato
social.
De acordo com Gerhardt e Silveira (2009, p. 32), “[...] a pesquisa qualitativa preocupa-se
com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e
explicação da dinâmica das relações sociais”. Ressaltamos que, durante a pesquisa, foi
necessário fazermos uso de dados quantitativos, em razões da própria produção, a exemplo de
organização de dados em tabelas e gráficos. Isso evidencia que dados qualitativos e
quantitativos se complementam diante da realidade pesquisada. Um não exclui o outro.
A abordagem qualitativa proporciona ao pesquisador observar os contextos, os sujeitos
de modo subjetivo, ou seja, fazemos constatação do objeto de pesquisa, estudando a realidade,
o meio e o convívio. Conforme esclarece Minayo (2010), a pesquisa qualitativa busca os dados,
as informações para atender as motivações, percepções de um grupo, tentando compreender o
comportamento, a opinião, os anseios dos indivíduos pertencentes ao universo da pesquisa. A
partir desse enfoque, ao estudarmos as práticas inovadoras da gestão e a labuta do espaço
escolar, somos convidados a fazermos uma reflexão sobre essas ações e outras que porventura
se acoplarem a pesquisa, buscando entender qual a contribuição de tudo isso no percurso dos
sujeitos da EJA. Em vista disso, todo o estudo circundou na subjetividade, isto é, o percurso da
pesquisa foi traçado por meio diálogos, opiniões, observações, atitudes, saberes, fazeres, dente
outros, que não podem ser mensuradas e pertencem ao campo da subjetividade.
Segundo Denzin e Lincoln (2006), a pesquisa qualitativa envolve uma abordagem
interpretativa do mundo, o que significa que os pesquisadores estudam as coisas em seus
cenários naturais, tentando entender os fenômenos em termos dos significados que as pessoas
a eles conferem. Logo, compreendemos que a pesquisa qualitativa propicia um estudo
subjetivo, estuda os fenômenos no coletivo ou na particularidade. Quando o pesquisador opta
pela abordagem qualitativa, deve estar atento a esses fatores e a outros que porventura surgirem.
A pesquisa qualitativa proporciona ao pesquisador mais liberdade teoria e metodologia,
isto é, ele pode fazer muitas observações, descartando algumas, teorizando de acordo com o
problema e os objetivos propostos previamente. Além das características já ressaltadas aqui
acerca da abordagem qualitativa, Toledo e Gonzaga (2011) relembram os estudos de Triviños
(1987, p. 130) sobre essa abordagem apresentando as cinco características inerentes à pesquisa
qualitativa:
1°) A pesquisa qualitativa tem ambiente natural como fonte direta dos dados e o
pesquisador como instrumento-chave; 2º) A pesquisa qualitativa é descritiva; 3º). Os
pesquisadores qualitativos estão preocupados com o processo e não simplesmente
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com os resultados e o produto; 4°) os pesquisadores qualitativos tendem a analisar
seus dados indutivamente; 5°) O significado é a preocupação essencial na abordagem
qualitativa.

Entendemos que a pesquisa desenvolvida com fins nesta dissertação há marcas dos
estudos de Triviños. Não há registros de todas, entretanto, focamos essa pesquisa na descrição
dos elementos observados, foi realizada in loco, isto é, em um ambiente natural como fonte de
coleta de dados, o pesquisador se dedicou ao processo da pesquisa, tentado não se envolver
diretamente com o objeto de estudo em função da relevância da neutralidade na construção
desses dados. Houve uma preocupação em entender o significado dos fatos, fazendo uma ponte
entre realidade-indução-problema-investigação-teoria-prática.
O pesquisador, ao optar pela pesquisa qualitativa, não pode apenas observar o espaço
de pesquisa e os sujeitos. Ao pesquisador, cabe uma tarefa complexa, de conectar a observação
com as teorias que falam sobre o objeto de estudo. De acordo com Toledo e Gonzaga (2011, p.
130): “[...] o pesquisador deve iniciar sua investigação apoiado numa fundamentação teórica
geral em torno do tópico em discussão”. Dessa forma, visualizamos a pesquisa qualitativa como
aquela que exige um pesquisador prático e teórico, que desenhe a realidade e discuta-a em
interação com a teoria.
Por todos esses aspectos, consideramos relevante a escolha da abordagem qualitativa
como metodologia de investigação, já que esta nos oportuniza compreender ou entender a
realidade, o envolvimento dos sujeitos com o objeto de estudo, as relações entre práticas
gestoras, dificuldades, superações e proposições no espaço escolar. Além disso, no lugar de
pesquisadores, somos convidados a entendermos os atos gestores cristalizados nas ações
externas e internas, primordialmente aquelas que contemplam o educando.

2.2 PROCEDIMENTO ESTRATÉGICO: PESQUISA COLABORATIVA

A seleção do tipo de pesquisa para sustentar e dinamizar a investigação para a produção
desta dissertação foi delineada conforme o problema, os objetivos, os participantes da pesquisa,
todavia, a atenção maior foi observada frente ao objeto de estudo, dado que para averiguar as
ações inovadoras da gestão, como também os desafios, os saberes e práticas, precisamos
adentrar ao espaço da pesquisa e fazer parte do processo, às vezes, como pesquisador
observador e outras, como pesquisador colaborador, quando estiver lado a lado da gestão,
envolvido no processo, havendo de fato colaboração entre o pesquisador e o objeto de pesquisa.
Corroborando com a ideia desse tipo de pesquisa, Fiorentini e Lorenzato (2006, p.116)
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destacam que na pesquisa colaboralitva“[...] um grupo de duas ou mais pessoas trabalham,
colaborativamente, ao longo de todo o processo investigativo”. Nesse tipo de procedimento
estratégico, o pesquisador e os sujeitos envolvidos ganham status de autor, estabelecendo
formas de cooperação, isto é, o conhecimento produzido durante o trabalho acadêmico é
construído via parceria, objetivando mudanças no contexto. Não há apenas a voz do
pesquisador, os sujeitos também são responsáveis e colaboradores efetivos dessa feitura.
Giddens (1987) caracteriza o sujeito da pesquisa colaborativa como “atuante”, pois há
influência dos sujeitos colaboradores no percurso da pesquisa.
Ademais, a pesquisa colaborativa investiga o espaço da prática docente, como também
a prática gestora, outra ação que está entrelaçada com o campo educacional. A partir disso, o
pesquisador, em parceira com os sujeitos da pesquisa, tenta compreender as nuances da atuação
profissional, criando encaminhamentos no intuito de sanar as dificuldades inerentes à formação.
Bandeira expõe sobre essa reflexão o seguinte:
Na pesquisa colaborativa, diagnosticamos necessidades sócio-históricas, filosóficas,
psicológicas, entre outras, e criamos as condições para manifestações dos conflitos,
das contradições e, por meio da colaboração e da reflexão crítica, privilegiando a zona
de confronto, nas quais crenças e concepções são desestabilizadas. Em decorrência,
possibilidades são geradas na reelaboração do pensamento-ação. (BANDEIRA, 2016,
p. 65)

Assim, podemos compreender que na pesquisa colaborativa, o pesquisador identifica os
problemas que emergem dos espaços de sala de aula e de outros locais da escola, socializa,
discute e traça um percurso visando à solução dos impasses. Mas, os encaminhamentos não
partem de forma exclusiva do pesquisador, há uma produção coletiva entre os envolvidos,
decisões em grupo de acordo com a necessidade emergente.
Desgagné (2007) reconhece a pesquisa colaborativa como sendo a construção de
conhecimentos ligados a uma dada prática profissional e deve considerar o contexto real em
que ela é realizada, os seus componentes, em termos de limites e recursos existentes em
situações reais. A partir dessa reflexão, ratificamos nosso papel enquanto pesquisadores no
processo da pesquisa colaborativa, visto que devemos buscar também entender e estudar os
fatores que assessoram a prática e as ações da gestão.
Esses fatores podem estar no campo da negatividade, quando emperram o processo
gestor ou no campo da afirmação e colaboram no sucesso da gestão. Assim, o pesquisador não
dirigirá ao objeto de pesquisa um olhar baseado em raras observações ou pequenas amostras,
faz-se necessária uma análise mais atenta, instigante e compreensiva do contexto em que o
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objeto se insere. A respeito desse papel do pesquisador no campo da pesquisa colaborativa,
Desgagné (2007, p.10) faz ainda a seguinte colocação:
O papel do pesquisador, no referido projeto colaborativo, se articula essencialmente
em função de balizar e orientar a compreensão construída durante a investigação. Tal
compreensão parte do quadro de exploração proposto, remetendo-se ao projeto teórico
ligado ao objeto de pesquisa privilegiado, no próprio contexto da investigação. Tratase, precisamente, de uma compreensão em construção e constante ajustamento que,
no sentido inverso, é susceptível de influenciar as balizas e as orientações do
pesquisador no desenvolvimento do projeto.

Nesse sentido, é função do pesquisador fazer, a todo momento, a autoanálise do projeto
de pesquisa, elencando as descobertas durante o processo de colaboração, atentando-se a cada
detalhe, cada mudança, cada ação dentro do campo pesquisa, enfim, é fazer e refazer dentro do
percurso da pesquisa. Ademais, apesar de fazer parte de um processo de colaboração com os
sujeitos da pesquisa, é de responsabilidade dele encaminhar a pesquisa, traçar os rumos e
estabelecer um roteiro para a sua produção.
Na pesquisa em questão, o objetivo prioritário foi investigar a ação na ação e com os
agentes, ou seja, o pesquisador sempre esteve próximo dos sujeitos da pesquisa, verificando
como agiam frente ao objeto de pesquisa, porém, o olhar de quem investigava não foi concebido
como apenas um observador da prática, mas como aquele que também participava, estudava o
lócus, o sujeito e o objeto de pesquisa, de forma curiosa e minuciosa. E, assim, procurou
compreender como se deu os fenômenos educacionais (gestores), podendo interpretar, fazer
alusão a outros elementos e assistir na solução dos problemas diagnósticos na pesquisa.
Para Ibiapina, no processo da pesquisa colaborativa, é incisiva a ação de investigar:

Investigar, portanto, na perspectiva colaborativa de construção de saberes, significa
implicação de agentes, tais como: investigadores, professores, pais, administradores e
estudantes em projetos comuns de produção de conhecimentos que desenvolvam
espaços-tempo de reflexão crítica e de compreensão das ações e das teorias educativas
em prol de uma educação mais justa e igualitária. (IBIAPINA, 2016, p. 36)

Por isso, entendemos que o ato de compreender, investigar e co-construir definem e
caracterizam o processo investigativo na pesquisa colaborativa, posto que o pesquisador e
sujeitos da pesquisa precisam compreender a prática, as condições em que esta ocorre, os fatores
que emperram ou aceleram o fazer educativo, investigando também as mudanças inerentes ao
trabalho da gestão. Tudo isso construído de forma interativa entre pesquisador e pesquisa, numa
relação de confiança, respeito ao outro, empatia e produção de saberes, tendo como referencial
a prática dos participantes.
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Nesse contexto, Magalhães (2002) propõe quatro etapas para a pesquisa colaborativa:
descrição das ações, reflexão sobre o significado das escolhas feitas, confronto de
questionamentos e ações, e o último é o momento de reconstrução. O trabalho dissertativo foi
pautado nas etapas do quadro abaixo. A princípio, apresentamos aos colaboradores o projeto de
pesquisa, detalhando as partes principais, as ações; em seguida, realizamos uma discussão
reflexiva a respeito desse material, observando-o dentro do contexto de cada unidade escolar,
conforme figura ilustrativa a seguir:

Figura 1: Etapas da pesquisa colaborativa

Fonte: Elaborado pela, em 2019.

Sendo assim, durante a pesquisa, executamos as ações elencadas e, por fim, fizemos a
reconstrução e apresentação do seu processo. Também, neste estudo, estabelecemos o contato
direto com a realidade vivenciada pelos gestores nas quatro escolas dos municípios na
microrregião de Gandu, buscando juntos a esses gestores, seja na audição das dificuldades, na
observação direta do campo da pesquisa ou em outro evento, as formas que favorecem a
ampliação ou a mudança das práticas gestoras no âmbito da escola. É válido ainda ressaltar que
a escolha desse objeto de investigação nasceu da nossa experiência como gestora de unidade de
ensino com EJA.

2.3 CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO DA PESQUISA E DOS SUJEITOS
A pesquisa foi realizada na microrregião de Gandu nas seguintes cidades: Gandu, Nova
Ibiá, Piraí do Norte e Wenceslau Guimarães. Essas cidades estão localizadas no Baixo Sul da
Bahia. Dentre essas, a maior em número de habitantes e com uma economia mais desenvolvida
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é Gandu, as outras dependem desta, principalmente, nas áreas do comércio, saúde e educação.
O mapa a seguir configura os limites entre os municípios que compõem a Região Baixo
Sul da Bahia e dentre esses, encontramos aqueles onde a pesquisa foi concretizada.

Figura 2- Mapa da Região Baixo Sul da Bahia

Fonte: Disponível em: http://www.sihs.ba.gov.br/arquivos/File/RDS6BaixoSul.pdf.

A fim de compor o quadro dos sujeitos colaboradores dessa investigação, escolhemos
profissionais (sujeitos colaboradores) que estão na função gestora das quatro escolas
selecionadas.

Quando falamos aqui de gestão, não estamos apenas falando da gestão

administrativa. Optamos também pela gestão pedagógica. Fez-se alusão à gestão de sala de aula
apesar de esta não ser objeto predominante deste trabalho.
A primeira escola da pesquisa fica situada no município de Gandu, um município brasileiro,
situado no território do Sul da Bahia, às margens da BR 101, a 206 Km de Salvador. De acordo
com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018), nessa cidade, há 32.202
habitantes. Conforme Censo de 2018, em Gandu, há quarenta e três, incluindo escolas
municipais. O índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB - do município em 2017,
segundo INEP, foi de 4,5, considerado bom, mesmo não alcançando a meta nacional. A cidade
é considerada polo da região, pois oferece à população circunvizinha serviços bancários,
médicos (público ou particular), educação (escolas particulares, polos de faculdades, escolas
técnicas) e possui um comércio que, em tempos festivos, é aquecido pela própria população e
por habitantes das cidades vizinhas.
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De acordo com dados preliminares do Censo 2018, foram matriculados neste ano, 825
estudantes na EJA, no município de Gandu. Esses alunos estão distribuídos em seis escolas,
sendo que duas escolas estaduais oferecem cursos técnicos e o terceiro tempo formativo (Ensino
Médio), no noturno. E quatro escolas municipais ofertam a EJA, desde o início do processo de
alfabetização (1º e 2º ano) até a conclusão do Ensino Fundamental no (8ºe 9º ano). Duas escolas
municipais possuem turmas da EJA nos turnos diurno e noturno, o que aumenta o acesso dos
alunos à escola, visto que há pessoas que não podem estudar à noite devido a várias razões,
família, filhos pequenos, distância entre a escola e a residência, violência e outros. A EJA, no
turno diurno, foi implantada em 2012, na Escola Municipal Professora Ceres Libânio, a
princípio, com as turmas de 6º e 7º ano. No município, essa e outra escola municipal continuam
a ofertar essa modalidade de ensino no diurno. Essa ação também contribuiu para diminuir a
distorção idade-série de Gandu, representada no gráfico a seguir:

Gráfico 1- Distorção Idade-Série no município de Gandu - 2006 até 2018.

Fonte: Dados do Inep. Organizado pelo QEdu, 2018.

Notamos o decréscimo significativo da taxa da distorção idade-série no município de
Gandu, principalmente a partir de 2013. No entanto, esses resultados não estão atrelados, tão
somente, à ampliação da oferta da EJA no diurno, não podemos afirmar que esse fator foi
preponderante, visto que há outros propulsores nesse cenário, a exemplo, de investimentos na
formação do docente e da gestão, na estrutura da escola e em projetos voltados para a EJA.
Iniciamos nosso trabalho de pesquisa in loco na Escola Estadual Polivalente de Gandu,
situada à Praça Elizeu Leal, nº 56, na cidade de Gandu, fundada em 26 de setembro de 1972. O
objetivo maior traçado para essa escola era para uma educação vocacional e preparar os alunos
para o mundo do trabalho, para a mão de obra. Estudei nessa escola da 5ª a 8ª série e tínhamos
aulas que contemplavam esse objetivo: Educação para o lar, Horticultura, Ensino Religioso e
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outras. Fui aluna dessa escola e lembro que havia uma sala com muitas máquinas, tipo de
indústria, todavia, não eram efetivadas aulas práticas nesse espaço, pois a escola não dispunha
de profissional capacitado para atuar naquele lugar. A escola, a princípio, oferecia o Ensino
Fundamental II, mas, por pertencer a Rede Estadual de Ensino da Bahia, deixou de ofertar essa
modalidade de Ensino, vez que a LDB 9394/96 evidencia esta oferta como dever do município.
Assim, a referida instituição atualmente só funciona, durante o dia, com o Ensino Médio e, à
noite, a Educação de Jovens e Adultos - EJA com o 3º Tempo Formativo (equivale ao ensino
médio).
De acordo com dados do Censo Escolar de 2018, a Escola Estadual Polivalente de Gandu
oferece alimentação escolar para todos os alunos, há acesso à internet, a escola dispõe de
equipamentos eletrônicos pedagógicos, a exemplo de data show, laboratório de informática,
biblioteca e quadra esportiva. Dispõe de quatorze salas de aula, mas nem todas são utilizadas
para aula. Em 2018, foram matriculados, no Ensino Médio, 964 estudantes; na EJA, 246, e na
Educação Especial, 13, totalizando 1.223 estudantes. Na Rede Estadual, o porte dessa escola é
grande devido à quantidade de alunos. Com relação à distorção idade-série, é de 10% segundo
fontes do QEdu (2017), tanto que poucos alunos do turno diurno vão para a EJA. Os estudantes
que formam o quadro da Educação de Jovens e Adultos são, em sua maioria, oriundos da EJA
do Ensino Fundamental II ou são aqueles que desistiram de estudar há algum tempo.
A gestão da escola é formada pela diretora e dois vice-diretores, eleitos pela comunidade
escolar, e uma coordenadora. São setenta e seis funcionários ao todo. Os professores em sua
maioria são efetivos da rede estadual e outros contratados pelo Estado no sistema de Regime
Especial de Direito Administrativo - REDA. Os outros funcionários pertencem à empresa
terceirizada.
Nova Ibiá foi o nosso segundo caminho. Esse município fica a 17 km de Gandu, no final
da BA 537. Possui 6.631 habitantes, segundo informações do IBGE (2018). No município, há
vinte e duas escolas. Dessas, apenas uma pertence a rede particular de ensino. O município
oferece todas as modalidades de ensino da Educação Básica, totalizando uma matrícula em
2018 de 2.354 alunos. De acordo com o INEP, em 2017, o IDEB de Nova Ibiá foi de 4,5, um
índice considerado bom. Com relação à distorção idade-série, o município apresentou em 2017,
segundo o INEP, uma taxa de 46%. E, conforme dados do Censo Escolar 2018, de cada 100
alunos, 45 estavam com atraso escolar de 02 anos. Esse dado é intensificado no Ensino
Fundamental II, pois no 8º ano, a taxa chega a 47%. O gráfico a seguir, apresenta um panorama
da distorção idade-série de 2006 a 2018.
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Gráfico 2- Distorção Idade-Série no município de Nova Ibiá- 2006 até 2018.

Fonte: Dados do Inep. Organizado pelo QEdu, 2018.

Diante desse índice, o município oferta a Educação de Jovens e Adultos no turno
noturno, em três escolas da zona urbana, sendo duas municipais e uma estadual. As escolas da
Rede Municipal são responsáveis em ofertar do primeiro ao nono ano, Ensino Fundamental II.
Salientamos que do primeiro ao quinto ano, as aulas já são divididas em hora/aula, ou seja, para
cada disciplina há um educador. A EJA no Ensino Médio é de responsabilidade da escola da
rede estadual.
A fim de buscarmos subsídios para nossa pesquisa, escolhemos nesse município a escola
Isaura Pires Cayres, localizada na região periférica de Nova Ibiá, num bairro demarcado pelos
problemas sociais, portanto, com características peculiares ao local como um grande número
de jovens que não trabalham, além dos problemas sociais acarretados por esse fenômeno,
prostituição, drogas, violência, dentre outros.
Devido a grande demanda de pessoas analfabetas nos arredores da escola e que há muito
tempo não frequentam espaço, então, é oferecida a Educação de Jovens e Adultos, no período
noturno.
Na Isaura Pires Cayres, a EJA é ofertada com uma turma de alfabetização destinada aos
sujeitos que não sabem ler, nem escrever, uma classe com os alunos no 1°e 2º ano, outra com
o 3° ano e uma com o 4° e 5° ano. Logo, percebemos que essa escola só trabalha com a EJA no
Ensino Fundamental I.
O corpo docente é formado por professores que lecionam uma disciplina por turma, ou
seja, não há um único professor como geralmente se encontra nas turmas da EJA do Ensino
Fundamental I. Nessa escola, a carga horária é dividida em hora/aula. Há um professor para
cada disciplina. Quanto à gestão, é formada por uma diretora, uma vice-diretora que atua nos
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três turnos e um coordenador pedagógico
Em 2017, o IDEB da Escola Isaura Pires Cayres decaiu de 4.5 para 4.2. Esse dado foi
menor do que o registrado no município, 4.5. Já a distorção idade-série, está aumentando a cada
ano: de 2016 a 2018, passou de 28% a 36%, um índice preocupante. De acordo com dados do
site Qedu de cada 100 alunos, 36 estão com 02 anos de atraso escolar. Isso assevera no 5°
(quinto) ano, passando de 40%.
A terceira escola onde a pesquisa foi efetivada é o Grupo Escolar Duque de Caxias
localizada em Piraí do Norte, um município com 9.799 habitantes (Censo 2010). A economia
dessa cidade é pautada na agricultura, tendo como fonte maior de renda o cultivo do cacau.
No município, há trinta e cinco escolas públicas e uma privada. Duas ofertam a Educação
de Jovens e Adultos. Uma escola estadual e outra municipal. A primeira trabalha com o Ensino
Médio e a segunda, o lócus desta pesquisa, oferta o Ensino Fundamental I, o II e a EJA, do 1º
ano ao 9° ano. A Educação de Jovens e Adultos está organizada curricularmente em 1° ano
(para os sujeitos que não sabem ler e nem escrever), e em ciclos (2º e 3°, 4º e 5º, 6º e 7º e 8º e
9°). As turmas são compostas de 30 a 35 alunos.
Ao pesquisarmos dados a respeito desse município, no que tange à educação, notamos
que há também a distorção idade-série. Mas é um índice menor do que o detectado nas outras
cidades, 26%, conforme gráfico a seguir:
Gráfico3 - Distorção Idade-Série no município Piraí do Norte, 2006 até 2018

Fonte: Dados do Inep. Organizado pelo QEdu, 2018.

Já no que tange ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB - do
município, no ano de 2017, foi de 4.4, superando a meta projetada, que era de 4.3. Ressaltamos
que o IDEB de Piraí do Norte sempre tem uma oscilação e em graus altos. Podemos citar que
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em 2007 foi de 1,8, um dos menores índices do Brasil na época, no entanto, em 2015, chegou
a 3,5. O motivo desse evento, não é objeto de estudo do nosso trabalho, mas cremos que isso
está posto devido à gestão ou a fatores econômicos. Um estudo mais aprofundado deve
encontrar a raiz desses dados.
Nesse ínterim, buscamos dados do IDEB do Grupo Escolar Duque de Caxias na Prova
Brasil em 2017, entretanto, a escola não teve o número de participantes suficiente para compor
esse índice, assim não há resultado desse ano. Em 2015, o IDEB foi 2.4 e a meta era 3.4 a qual
não foi alcançada e a situação ficou crítica em 2017. No tocante à distorção idade-série, os
índices passam de 50% em todas as modalidades de ensino que a escola oferece (do 1º ano ao
9° ano e EJA), de cada 100 alunos, mais de 50 estão com atraso escolar de 02 anos ou mais.
Todos esses dados demonstram que a escola precisa identificar os fatores que estão agravando
ou emperrando o avanço do ensino nessa instituição de ensino.
Na escola, há um diretora, dois vice-diretores e duas coordenadoras; uma para o Ensino
Fundamental I e II e outra apenas para a EJA. O quadro de docentes é composto por professores
contratados e concursados do município.
A última escola que selecionamos para realizarmos a pesquisa foi a Escola Municipal
Menandro Menahim, no município de Wenceslau Guimarães. Essa cidade tem destaque na parte
ambiental, pois nela há uma Estação Ecológica com uma enorme diversidade biológica da área
da Reserva Florestal de elevado número de espécies endêmicas e a ocorrência de espécies
ameaçadas de extinção. A Estação Ecológica está localizada no povoado de Nova Esperança.
Ademais, o município também é destaque no grupo dos maiores produtores nacionais de
graviola e banana-da-terra, gerando renda a partir da fruticultura.
Na cidade de Wenceslau Guimarães, de acordo com o censo 2010, havia
aproximadamente 22.189 habitantes. Essas pessoas são atendidas por 56 escolas. Dessas, uma
é estadual, outra pertence à rede privada, e as demais são da rede municipal. 43 escolas estão
sediadas na zona rural, visto que a extensão territorial rural é maior do que a urbana.
É relevante frisar que Wenceslau Guimarães aumentou significativamente o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica, de 3.1 em 2015, para 4.0 em 2017, quase alcançando a
meta programada para esse ano, 4.1. Com relação à distorção idade-série, consoante o gráfico
abaixo, verificamos que tem decaído significativamente, visto que, em dez anos, reduziu 25%.
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Gráfico 4- Distorção Idade-Série, no município de Wenceslau Guimarães- 2006 até 2018

Fonte: Dados do Inep. Organizado pelo QEdu, 2018.

Uma das ações do município foi ampliar a oferta da Educação para Jovens e Adultos.
Atualmente, há a EJA em três escolas da zona urbana e em algumas da zona rural. No início de
2019, foram matriculados 1.686 alunos. Na Escola Municipal Menandro Menahim, efetivaramse 198 matrículas para a Educação de Jovens e Adultos. Em cada turma, há em média de 30
alunos.
Essa escola oferta o Ensino Fundamental II, durante o dia, e, à noite, a Educação de
Jovens e Adultos no turno noturno, do 1º ao 9° ano, organizado em ciclos: 1º, 2º e 3º; 4º e 5º;
6º e 7º; 8° e 9°. Os alunos são moradores de todos os bairros da cidade, já que essa é a única
escola que oferta os primeiros anos iniciais da EJA (Fundamental I) e outros alunos são
residentes da zona rural.
O corpo administrativo é formado por uma diretora e três vice-diretores, duas
coordenadoras, uma para atender as demandas do diurno (Ensino Fundamental II) e outra para
as especificidades dos sujeitos da EJA. Os educadores são licenciados na área que atuam, ou
seja, de acordo com a disciplina, porém, ainda há alguns que são pedagogos.
O convite para participar da pesquisa foi feito a todos os sujeitos e esses foram solícitos
para participar do processo. O nosso primeiro contato foi com os Secretários de Educação dos
Municípios onde a pesquisa foi executada. Realizamos a nossa apresentação às pessoas, bem
como socializamos o projeto de pesquisa e o seu objetivo. Pedimos permissão para realizar o
trabalho. Todos autorizaram e indicaram a escola onde deveria ser o lócus. A partir disso, fomos
conhecer as instituições de ensino e nos apresentarmos a cada sujeito. A princípio, não
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encontramos todos os componentes do grupo gestor, devido ao horário de trabalho, mas
conseguimos contato com todos, via telefone, depois, pessoalmente. Em Nova Ibiá, percebemos
uma certa inexperiência da direção e vice-direção no que diz respeito ao funcionamento da EJA
na escola, porém, o coordenador da escola conhece todos os fatores educacionais dessa
modalidade de ensino, como também demonstrou preocupação com a Educação de Jovens e
Adultos, principalmente, no que tange ao processo alfabetização propriamente dito. Em Piraí
do Norte, contou-se com uma gestão comprometida, mas, no início da pesquisa, houve processo
eleitoral para gestão e houve mudança na direção da escola. O novo grupo gestor, apesar de ter
pouca experiência com a EJA, com exceção da coordenadora, foi receptivo e se colocou à
disposição para responder aos questionários da pesquisa e colaborar. Em Wenceslau
Guimarães, conseguimos um encontro com todos os componentes da gestão, todavia, notamos
que a coordenação imaginava que iríamos na pesquisa realizar formação com a gestão e com
os professores da EJA. Isso demonstra que tanto coordenação, como professores desejam
formação na EJA. Entretanto, a coordenação do Menandro frente à apresentação oficial desta
pesquisa, compreendeu a proposta e houve comprometimento com o trabalho.
Assim, os sujeitos eleitos para esta investigação fazem parte do quadro de gestores e
coordenadores das escolas citadas nesse trabalho e outros são representantes da EJA nos
municípios de Gandu e Wenceslau Guimarães. Neste trabalho investigativo, há presença de
dezesseis vozes:

seis coordenadores, quatro diretoras, quatro vice-diretores e duas

coordenadoras da EJA da Secretaria Municipal de Educação. O quadro a seguir apresenta o
perfil sociobiográfico destes sujeitos.

Quadro 1- Perfil Sociobiográfico dos Sujeitos da Pesquisa
Coordenação escolar

Função

Coordenação

no

Direção

Vice- direção

município

Faixa etária

Formação

Forma

de

ingresso
Tempo

na

37,5%

12,5%

25%

25%

De 30 a 40 anos

De 40 a 50 anos

De 50 a 60 anos

Acima de 60 anos

25%

37,4%

31,3%

6,3%

Licenciatura

Especialização

Mestrado

Doutorado

31,2%

62,5%

6,2%

------------

Indicação

Eleição

Concurso

Outra forma

43,8%

25%

25%

6,2%

Menos 05 anos

De 05 a 15 anos

De 16 a 25 anos

Acima de 25 anos

12,5%

37,5%

50%

De 03 a 05 anos

De 06 a 10 anos

Mais de 10 anos

educação
Tempo na EJA

Menos de 02 anos

43

12,4%

50%

18,8%

18,8%

Turnos de

De 01 a 03

De 04 e 06

De 07 a 09

Mais de 09 turnos

trabalho/semana

50%

18,2%

31,8%

--------------------

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, em junho de 2020.

As informações traçam o perfil dos gestores escolares que concordaram em assumir a
função de co-participantes da pesquisa. O resultado desenhado no quadro acima adveio do
questionário realizado via Google Forms. Essa ação foi acoplada à pesquisa devido ao
isolamento social, causado pela Pandemia (COVID-19). Frente ao conjunto das informações,
podemos realizar a seguinte inferência: no que diz respeito à função exercida, 50% são diretores
ou vice-diretores, e os outros 50% fazem parte da coordenação da EJA, no município ou na
escola. Em Nova Ibiá, a coordenação escolar é responsável pelo trabalho realizado na EJA e no
Ensino Fundamental I. Em Gandu, na Escola Estadual Polivalente, há uma coordenadora geral
que atende as demandas da EJA e do Ensino Médio Regular. Há também uma articuladora da
EJA. Juntas realizam as atividades inerentes à Educação de Jovens e Adultos daquela escola.
Já em Wenceslau Guimarães, a coordenação só atende ao público da EJA e há uma coordenação
na Secretaria de Educação do Município para dar suporte pedagógico às escolas que ofertam
essa modalidade de ensino.
Em Piraí do Norte, os coordenadores atendem as demandas da escola, como também
colaboram com o trabalho do município acerca da Educação de Jovens e Adultos. A carga
horária dos sujeitos da pesquisa é bem distribuída durante a semana: 50% trabalham de 01 a 03
turnos na semana, 18,2% destinam de 03 a 06 turnos semanalmente, e 31,7% utilizam de 07 a
09 turnos por semana para o trabalho. Na pesquisa, foi possível também percebemos que 50%
dos sujeitos dispõem de uma carga horária de 20 horas concedidas à EJA e 50% dedicam uma
carga horária de 40h, destinadas aos diretores e coordenadores das escolas.
Todos os sujeitos da pesquisa são efetivos na Rede Municipal ou Estadual. Destes, 62,5%
já têm alguma especialização. Isso é muito pertinente, principalmente para quem trabalha com
a Educação de Jovens e Adultos, visto que quanto maior for o nível de formação do educador,
haverá maior compreensão, entendimento e fortalecimento do ato de educar.
A maioria dos entrevistados (43,8%) atua na função por indicação. Esse índice é o retrato
de grande parte das cidades do interior, pois nos Planos de Carreira do Magistério, em especial
para quem atua na escola municipal, não se legaliza o ingresso para a função de direção e vicedireção, via eleição. De igual modo, acontece com o cargo de coordenador, é por indicação.
São os acordos governamentais. Todavia, percebemos que, apesar de o ingresso se dar dessa
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forma, todos os coordenadores são licenciados, a maioria em Pedagogia, atendendo aos
requisitos da formação do Profissional de Educação presentes na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional-LDB 9394/1996, nos artigos 61 e 62.
Um dado preocupante foi o tempo de exercício na educação. Dos entrevistados, 50%
afirmaram ter mais de vinte e cinco anos de docência. Não queremos aqui tecer nenhum diálogo
preconceituoso, entretanto, é fato que a maioria dos profissionais da educação passam por um
desgaste na docência, em especial, na Educação Básica, deixando alguns desanimados na
função ou desesperançosos. Ao analisarmos o índice da faixa etária, percebemos que mais de
50% dos sujeitos da pesquisa estão entre 50 e 60 anos de idade, faixa etária relacionada à
aposentadoria do Profissional da Educação. Ressalta-se que isso não nos dá o direito de
julgamento, são análises de dados numéricos. Essa pesquisa não questionou a respeito do
motivo pelo qual o profissional ainda está na ativa.
Com relação ao tempo de atuação na Educação de Jovens e Adultos, evidenciamos que
73,4% têm menos de 05 anos e 37% têm mais de 05 anos. Os dados apontam para um tempo
curto no trabalho com a EJA. Sabemos que a prática mais concreta advém também do tempo
dentro da função/modalidade de ensino. Todavia, quando comparamos o tempo na área da
educação e o tempo na EJA, dizemos que, dentro do percurso desses profissionais da educação,
há experiências que coadunam em qualquer modalidade de ensino, já que o objetivo maior da
educação é a formação para a cidadania plena. Isso exige ações profissionais responsáveis,
reflexivas e críticas frente às demandas do ato educativo.

2.4 DISPOSITIVOS E ETAPAS DO PROCESSO
No intuito de adquirir informações e subsídios referentes ao objeto de estudo aqui
tratado, elegemos a entrevista semiestruturada como instrumento a ser aplicado para os sujeitos
desta pesquisa: diretores, vice-diretores e coordenadores das quatro escolas selecionadas. Esse
momento foi planejado para acontecer no espaço de trabalho de cada colaborador e de acordo
com a sua agenda. Foram elaboradas dez questões, cinco objetivas e cinco subjetivas. Outro
instrumento escolhido para delinear a pesquisa foi a roda de conversas.
A respeito da técnica de entrevista, Gil (2008, p. 109) destaca como “[...] uma forma de
interação social. Mais especificamente, é uma forma de diálogo assimétrico, em que uma das
partes busca coletar dados, e a outra se apresenta como fonte de informação”. Esse dispositivo
é capaz de fornecer informações adequadas e necessárias aos encaminhamentos da pesquisa.
Creswell (2007) revela que o processo de entrevistas lança ao pesquisador a função de conduzir
esse momento face a face com os participantes. Entendemos que esse instrumento pode também
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se dar por meio de telefonemas, e-mail, ou seja, a tecnologia pode estabelecer um forte contato
entre os envolvidos no ato investigativo. Entretanto, nossa intenção maior foi realizar a pesquisa
conforme aconselhou Crewell “face a face”.
Esse tipo de técnica viabiliza a pesquisa colaborativa, pois o contato é maior. Os
registros foram feitos em questionários, como também pedimos autorização aos participantes
para realizar gravações, no intuito de não deixar dissipar nenhuma informação. A entrevista
semiestrutura é caracterizada como um dispositivo importante; além da coleta de informações,
proporciona ao pesquisador e ao entrevistado maior interação, pois, na maioria das vezes, conta
com a presença física do entrevistador. Ademais, não há extremo rigor no momento da
entrevista, ou seja, as questões não precisam seguir a ordem em que foram elaboradas, isso
proporciona ao pesquisador a chance de colher mais dados, que podem surgir na fala dos
participantes.
Sobre o uso da entrevista, Toledo e Gonzaga (2011, p. 192) fazem um alerta: “É
fundamental que o entrevistador seja diretivo e retome o foco quando necessário, caso contrário,
a entrevista semiestruturada pode perder sua especificidade e torna-se uma entrevista aberta”.
Logo, entendemos que esse dispositivo deve ser elaborado com antecedência, direcionando e
planejando as questões de forma clara, voltadas para os objetivos da pesquisa.
Conforme Manzini (1990/1991, p. 154), “[...] a entrevista semiestruturada está
focalizada em um assunto sobre o qual confeccionamos um roteiro com perguntas principais,
complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista”.
Para o autor, esse tipo de entrevista pode fazer emergir informações de forma mais livre e as
respostas não estão condicionadas a uma padronização de alternativas. Nesse sentido, o
pesquisador deve fazer interpretações não apenas das respostas, como também dos gestos, das
pausas, dos questionamentos e de outros elementos presentes na oralidade.
Nesses moldes, ressaltamos que, por se tratar de instrumento permissível a uma
dialógica entre os envolvidos nesse processo, pode haver o desvio do foco da entrevista para
outros assuntos alheios. Por isso, que o entrevistador deve estar ciente do objetivo traçado e
sempre que necessário retornar as questões do roteiro.
Para Triviños (1987), a entrevista semiestruturada tem como característica
questionamentos básicos apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema da
pesquisa. Os questionamentos dariam frutos a novas hipóteses surgidas, a partir das respostas
dos informantes. Portanto, o sujeito da pesquisa é um aliado valoroso, visto que é fonte de
informação viva e de acordo com a prática. Além disso, como a entrevista semiestruturada é
sustentada por diálogos, entrevistado e entrevistador conversam, discutem acerca do objeto de
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pesquisa, todavia, impera o respeito à opinião avessa.
Esse processo cria oportunidades para que o pesquisador conheça mais sobre o espaço
de pesquisa, como também vislumbre características do pesquisado explícita ou implicitamente
nas respostas do questionário. A pesquisa colaborativa oportuniza frente à interação “face a
face” maior co-participação, reflexão, autorreflexão entre o sujeito da pesquisa e a realidade.
Para Gasparotto e Menegassi (2016, p.3), a pesquisa colaborativa tem o “[...] sentido de
compreender a realidade e construir novas ações que contribuam para melhor desenvolvimento
do ensino”. Assim, compreendemos que é salutar buscarmos compreender e tentar conhecer a
realidade do espaço pesquisado.
Nos primeiros contatos, com os colaboradores da pesquisa nos meses de fevereiro e
março, realizamos alguns questionamentos a respeito da EJA na escola. Infelizmente,
precisamos redimensionar a aplicação da entrevista semiestruturada. Gostaríamos muito de
efetivar esse processo face a face, assim poderíamos perceber mais detalhes. Entretanto, essa
fase do trabalho dissertativo aconteceu no período da Pandemia causada pelo Covid-19. Nesse
contexto, foi necessário redimensionar esse instrumento. Então, elaboramos um questionário
Google Forms para coletar informações que fomentaram este trabalho.
No percurso da pesquisa, também utilizamos as rodas de conversas como instrumento
de coleta de dados. As rodas de conversas, a princípio, foram projetadas para acontecerem nos
espaços da pesquisa com os colaboradores: direção, vice-direção e coordenação. Entretanto,
diante da Pandemia foi preciso refazer a dinâmica/espaço das atividades. Adotamos os espaços
virtuais, via ferramentas digitais. Preferimos a Plataforma Google Meet, pois é gratuita, tem
qualidade de som e áudio, ofertou tempo suficiente para realizar as reuniões (teve-se 24 horas
à disposição, porém utilizamos duas horas) e espaço para o número de participantes (o meet
limita cem pessoas por reunião). Nas rodas de Conversa Virtuais, convidamos, à princípio,
dezesseis pessoas, mas outros colaboradores começaram a participar dos encontros, contandose com menos de trinta pessoas.
As Rodas de Conversa Virtuais foram organizadas antes de sua efetivação de forma
cooperativa com os colaboradores da pesquisa, formatando dinâmicas de integração do grupo,
textos a respeito do tema desta dissertação e outras questões. Essa prática foi nomeada por Paulo
Freire (1983) como “Círculos de Cultura”, proporcionavam momentos de fala e de escuta. Para
Freire (1983), os Círculos de Cultura são o diálogo, é a pronúncia do mundo, ou seja, é o
processo de ler o mundo, problematizá-lo, compreendê-lo e transformá-lo. Assim, os sujeitos
têm a possibilidade de exercitar a cidadania à luz da fala e da escuta. Sampaio traz um aporte a
respeito das rodas de conversas:
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As rodas de conversas possibilitam encontros dialógicos, criando possibilidades de
produção e ressignificação de sentido – saberes – sobre as experiências dos partícipes.
Sua escolha se baseia na horizontalização das relações de poder. Os sujeitos que as
compõem se implicam, dialeticamente, como atores históricos e sociais críticos e
reflexivos diante da realidade. Dissolve-se a figura do mestre, como centro do
processo, e emerge a fala como signo de valores, normas, cultura, práticas e discurso.
(SAMPAIO, 2014, p, 1301)

A exposição demonstra os sujeitos de poder, haja vista que a fala não pertence tão
somente ao pesquisado, mas é estabelecida uma dialogicidade no grupo. Isso coaduna com as
técnicas da pesquisa colaborativa sustentadas nas vozes do participante. Cada palavra, gesto,
opinião retrata o desejo, a reflexão e angústia dos colaboradores. A metodologia das rodas de
conversa permite isso. Não há imposição de falas, há convergências, discussões, colaboração.
Quando no grupo um sujeito argumenta, exemplifica com a sua própria prática ou apresenta
outras, há um enriquecimento. Dessa forma, ao fomentar a fala, a escuta, a reflexão e a crítica
da realidade dos espaços e atitudes escolares, os sujeitos podem reconhecer mudanças. Essa
prática coaduna com a pesquisa colaborativa, caracterizada por valorizar a produção coletiva
entre pesquisador e sujeitos da pesquisa.

2.5 ANÁLISE QUALITATIVA DOS ACHADOS DA INVESTIGAÇÃO
A análise e a interpretação dos achados da investigação foram realizadas com foco numa
perspectiva qualitativa, visto que esse processo trabalha com as subjetividades dos
participantes. Os documentos e instrumentos de coleta de dados foram selecionados consoante
a demanda deste trabalho ou de acordo com as inquietações da pesquisadora no caminhar do
estudo, assim inserimos as rodas de conversas via ferramenta digital Meet, por conta da
pendemia do Covid-19.
Quanto à análise por meio do olhar qualitativo, Creswell (2013) expressa que consiste,
inicialmente, na preparação e organização de dados, para então proceder-se à redução dos dados
a temas utilizando um processo de codificação. Ciente disso, organizamos a pesquisa em etapas,
buscando descrever a sua trajetória, sem perder de vista os detalhes, as nuances que deram
veracidade e confiabilidade ao ato de pesquisar.
Aliando a pesquisa qualitativa à pesquisa colaborativa, tomamos o cuidado em analisar
as informações, as vozes dos participantes à luz da reflexão, da colaboração, da coparticipação.
Magalhães e Fidalgo (2003) aduzem à respeito da análise dentro do processo da pesquisa
colaborativa, pois para eles, o cuidado com a coleta dos registros auxilia na precisão da sua
apreciação e também na construção do processo, considerando que muitas perguntas surgem ao
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mediador do trabalho colaborativo.
A princípio, organizamos a primeira etapa que consistiu na busca por referências
voltadas para o tema deste trabalho dissertativo, catalogamos referências, em especial, sobre a
gestão inovadora e as práticas na gestão da EJA. O contato com esses textos foi concretizado
em livros, revistas, sites, eventos acadêmicos, dentre outros. Realizamos leituras, organizando
o embasamento que subsidia a argumentação teórica deste trabalho e a análise dos dados.
Empreendemos a segunda etapa com a entrevista semiestruturada, tendo como
instrumento de coleta, o formulário Google Forms aplicado a cada participante da pesquisa.
Nesse processo, todos os dados vindimados foram organizados em tabelas, gráficos e textos,
sempre referendando com autores que dialogam a respeito da temática desse trabalho,
examinando as informações no intuito de encontrar subsídios para atestar o objeto de pesquisa.
Antes da pandemia, a entrevista semiestruturada foi planejada no intuito de observar
algumas ações que poderiam auxiliar na composição e explicação do objeto de pesquisa, a
exemplo das conversas alheias a entrevistas, os gestos, as hesitações, as inferências, as
ilustrações. Tudo isso, poderia fornecer ao nosso trabalho, os dados relevantes para a
composição e análise da pesquisa. No intuito de diagnosticar esses aspectos, buscamos
informações nas entrelinhas das respostas do questionário sociobiográfico, como também nos
diálogos das rodas de conversa virtuais.
A terceira etapa contemplou a realização das rodas de conversa virtuais. A fim de
colhermos dados no grupo, realizamos as rodas via Meet, respeitando a disponibilidade dos
membros da gestão. Nas rodas de conversas, cada participante tinha voz ativa no momento das
discussões de textos, na composição e encaminhamento de ações para a escola. Cada encontro
tinha como convidado especial um dos quatro municípios onde a pesquisa foi efetivada. E todos
tinham uma função no encontro, uma forma de colaboração, como também integrar os
participantes, co-responsabilizá-los. Nos quatro encontros, realizamos sensibilização por meio
de dinâmicas, vídeos, músicas, textos. Além do mais, a cada encontro, os participantes realizam
no final a avaliação da roda de Conversa Virtual, evidenciando as impressões, relações com a
realidade, exemplos, soluções para algumas demandas, diálogos com autores e sugestões para
o próximo encontro.
Já o pesquisador, com a autorização dos sujeitos da pesquisa, realizou gravações,
fotografias e, após cada encontro, registrou as impressões. Salientamos também que os sujeitos
colaboradores deixaram nos materiais utilizados nessa etapa algumas pistas sobre o tema
debatido em forma de palavras, tom de voz e relatos.
O material produzido nestes encontros virtuais e na entrevista semiestruturada foi
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transformado em um blog, com imagens, relatos de experiências, textos sobre o tema, resultado
de práticas inovadoras na gestão e outros elementos emergentes da pesquisa.
Já o quarto momento foi destinado à organização e análise dos dados coletados na
pesquisa. Todo o material foi analisado pela pesquisadora, desenhou-os em gráficos, tabelas,
textos. Nessa parte, entretecemos uma relação entre a pesquisa e a base teórica sobre gestão.
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3 GESTÃO ESCOLAR E EDUCACIONAL: AS MUDANÇAS NA ESCOLA DA EJA.

Neste capítulo, consideramos importante discutir sobre a gestão escolar no campo da
Educação de Jovens e Adultos. Para tanto, traremos conceitos pertinentes acerca do processo
de gestão, da gestão escolar e a gestão educacional, estabelecendo a diferença ou convergência
entre esses três tipos. Também apresentamos os saberes, as práticas e as inovações da gestão
na EJA. Consideramos salutar socializarmos um debate, a princípio, sobre o sujeito da EJA,
dado que todos os encaminhamentos desta dissertação, a pesquisa e os seus resultados destinamse à promoção da Educação do Jovem e do Adulto.
Não é nosso objetivo falar sobre aprendizagem do sujeito da EJA neste capítulo ou em
outras linhas desta dissertação, entretanto, temos ciência do intento de um gestor inovador,
responsável e cidadão, logo todas as ações têm um fim: a aprendizagem dos educandos.
Assim, este trabalho, ao expor o papel da gestão escolar, os intuitos, as práticas e outros
processos do espaço gestor, apresenta uma reflexão, um alerta sobre o gerenciamento e os meios
para que o educando efetue de fato a aprendizagem.

3.1GESTÃO ESCOLAR E EDUCACIONAL: UMA COMPREENSÃO CONTEMPORÂNEA

A Educação de Jovens e Adultos se expressa no contexto atual como um conjunto de
desafios educativos e nos apresenta reflexões acerca do lugar que essa modalidade de ensino
vem pleiteando no campo educacional, pois os sujeitos inerentes à EJA são pessoas dotadas de
direitos, ora negados, ora negligenciados pela sociedade e, para além de tudo isso, são
protagonistas de uma história de vida, dotados de cultura e conhecimento de mundo. Amorim
e Duques (2016) salientam que a EJA é oferecida de forma marginalizada e que ainda não há
um olhar cuidadoso e educacional para essa modalidade de ensino. Mesmo diante dessa
exclusão, o estudante da EJA busca a escola no intuito de refinar o conhecimento de mundo
inerente a sua prática cidadã ou aqueles pertinentes ao senso comum, deseja apreender o
conhecimento formal, para então estar mais apto ao ato da cidadania, alcançar espaço e voz na
sociedade.
Além disso, o sujeito da EJA requer da escola não apenas o conhecimento formal, mas,
para além disso, apetecem ações gestoras destinadas à formação integral dos educandos. Assim,
à proporção que o gestor foca o trabalho na concretização do percurso de aprendizagem ativa
do sujeito EJA, é visível que este passa a engajar-se no meio social, mudando o ambiente, à luz
de conhecimentos e argumentos, ciente da sua função dentro da sociedade. No dizer de Lück
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(2015, p.30) “Toda pessoa tem um poder de influência sobre o contexto de que faz parte”. Por
isso, faz-se necessário na gestão prezar pela formação completa do sujeito da EJA, visto que
esse não pode mais ficar à margem da sociedade, como uma pessoa vulnerável. Logo, a prática
gestora precisa ser apoiada no trabalho colaborativo por meio do qual os sujeitos envolvidos
podem expressar a opinião, como também partilhar conhecimento, saberes e informações. O
trabalho em conjunto (gestores, coordenação, professores e alunos), amplia a cidadania, o
respeito ao outro e intensifica a emancipação do estudante.
A preocupação com o sujeito, a quem foi negligenciado direitos universais, em especial,
a educação, é um dos desafios para aqueles que assumem a Gestão na EJA. Nesse itinerário,
cabe ao gestor atual ter um olhar voltado para as lutas sociais pelo direito do discente à
educação, reconfigurando o espaço escolar e legitimando-o como lugar de intervenção, local de
discussão focada em direitos e engajamento político.
Dado o exposto, entendemos que o papel do gestor frente à ampliação do universo do
estudante da EJA vai além do ato de administrar. O profissional responsável pela escola precisa
gerir na perspectiva da cidadania, adotando uma concepção política. Para Amorim e Duques
(2016, p.5), “É sumamente interessante que o gestor seja consciente de sua função política e
social”. Logo, o gestor contemporâneo é permeado pela dinamicidade de questões sociais e
políticas impulsionadoras da educação ou por pessoas cuja meta é frear a EJA.
Frente a essa demanda, o gestor contemporâneo precisa assumir uma postura social e
política, pois a educação se configura em dois pilares: o político e o social. Sabemos que o ato
de educar tem objetivos subjacentes muito bem delineados e serve à sociedade, pautado em
princípios, compreendendo que não há educação sem política. Em face disso, os profissionais
da educação que não adotam uma política para o ato de educar, ficam à mercê de propósitos
políticos que atingem a escola e o educador de maneira sutil e silenciosa. Os resultados da falta
de políticas definidas são retratados na evasão, reprovação e no analfabetismo. Esses fatores
colocam o sujeito à margem da escola. A política educacional precisa deter tais processos e o
gestor é quem pode, em parceria com a equipe da escola, tentar mudar esse quadro.
Um dos fatores que assevera a marginalização da EJA é a gestão, dado que esse processo
ainda é pautado em aspectos controladores, administrativos, burocráticos, o que demonstra a
ausência do projeto maior da educação do povo e para o povo, educar para a cidadania, para a
emancipação do sujeito. Para Gobbo (2012), a Educação de Jovens e Adultos pleiteia uma nova
compreensão sobre os processos escolares, em especial os atos da gestão:
O modelo burocrático, que há tempos caracterizou o trabalho da escola, não promoveu
nos profissionais (gestores, professores, funcionários administrativos) a superação de
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estruturas fragmentadas de pensamento e autonomia gerencial. As metas, os objetivos,
as estruturas e os papéis pré-determinados exigiram modelos de atenção e de
responsabilidade bem definidos, fragmentando o interesse e o conhecimento sobre o
que a organização está fazendo, assim como do contexto no qual se está atuando.

Nesse sentido, para que a escola seja referencial de promoção do sujeito, o gestor atual
deve ser crítico-reflexivo, comprometido com a missão da educação, competente no ato de
gerir, como também atento aos aspectos direcionais da instituição, a exemplo da captação de
recursos e fomentar ações gestoras em prol da educação de qualidade. Deve ser um gestor para
cada público, com um olhar atento não apenas para o ato administrativo, mas também, para o
ato pedagógico, os pertences da sala de aula, as necessidades reais do aluno, o espaço onde a
escola está inserida.
Além disso, o gestor da EJA deve pautar-se no relacionamento humano e no processo
comunicativo. Quando há comunicação clara e precisa dentro da gestão, não expondo, tão
pouco excluindo as pessoas dentro do espaço escolar, os relacionamentos humanos são
fortalecidos, dado que os sujeitos colaboradores da escola são impulsionados pela valorização,
pelo respeito ao trabalho do outro. Isso enaltece o ego das pessoas. Nessa ótica, Santos (2017,
p.122) ressalta que “O gestor deve democratizar o seu trabalho e motivar seu grupo na busca
de estreitar sempre os laços de parceria, cumplicidade e transformação”, todo o trabalho deve
ser executado em vias dos processos da coletividade e da colaboração. Não há gestão efetiva
sem diálogo, sem parceria e ausência do respeito.
Quando a gestão se efetua à luz da colaboração, notamos que os processos de
comunicação e o relacionamento entre as pessoas se ampliam, visto que, no trabalho em
conjunto, há entrelaçamento de ideias, decorrendo compromisso maior entre os componentes
do espaço escolar. Ademais, todos os sujeitos colaboradores estão empenhados em alcançar
objetivos traçados para melhoria da escola. Ao discorrer sobre a importância do trabalho
colaborativo na área da educação, Roldão (2007) ressalta que o trabalho colaborativo tende a
ser articulado e praticado em conjunto para alcançar os resultados pretendidos. A fomentação
da prática colaborativa na gestão incide com o ato de democratizar a escola. Nos dois processos
subjazem a coletividade, a voz do sujeito e a valorização de cada membro na resolução das
situações da escola.
Gerir uma instituição de ensino é liderar todas as instâncias da escola à luz de um projeto
político que atenda as reais necessidades dos sujeitos, vislumbre as demandas da comunidade
escolar e dialogue com a realidade circundante. É também ação da gestão, ser responsável por
todas as ações que direcionam as instâncias pedagógicas, financeiras e administrativas, com
fim na qualidade de ensino. Não podemos deixar de falar desta função do gestor: gerenciar
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conflitos dentro do espaço escolar, entre alunos e alunos, professores e alunos e, até mesmo,
dentro do grupo gestor. Diante das relações conflituosas, a direção deve buscar ou criar soluções
para cada situação, sempre guiada pelas observações e experiências inerentes à função do dia a
dia. Levando em consideração todos esses aspectos, é possível dizer que a gestão se efetiva no
campo da experiência, no vivenciar o contexto, no compromisso em colaborar para o
crescimento e aperfeiçoamento da entidade. O gestor precisa desenvolver o potencial de
liderança combinando-o com o da escola, contextualizando-o, refazendo atitudes frente às
dificuldades encontradas.
A fim de ampliarmos o conceito sobre gestão, dialogamos com Lück (2015) e Amorim
(2017). Esses autores discutem gestão, no campo da educação. Lück conceitua a gestão como
sendo um processo de mobilização da competência e da energia de pessoas coletivamente
organizadas, incentivando a participação ativa e competente da unidade de trabalho, associando
responsabilidades e cooperativismo. Amorim destaca que a gestão pode ser entendida como a
gestão da escola em todas as suas facetas, partes constituintes e finalidades.
Em vista disso, podemos dizer que os processos gestacionais operam no campo da
cooperação, responsabilidade e organização do todo. Entretanto, é preciso entender o termo
“organização” como uma ação, não apenas do repertório administrativo tradicional, mas,
sobretudo, da organização no campo também das ações de todas as esferas da escola, do
pedagógico ao financeiro. Organização também de pensamentos, uma ação por momento,
pensar uma coisa de cada vez, pois o gestor que almeja realizar muitas ações, ao mesmo tempo
e de forma desarticulada, prejudica todo o processo, além de correr o risco de ser caracterizado
como um profissional desorganizado. Para Garay (2011), a gestão é o processo de dirigir a
organização e, a partir daí, tomar decisões levando em consideração as demandas do ambiente,
os sujeitos e os recursos disponíveis.
Durante muito tempo, educadores caracterizaram o dirigir a escola básica como sendo
apenas o ato de administrar de forma burocrática, com posturas autoritárias, em que a
centralização de poder estava na figura do diretor. De certo, a escola é uma instituição e deve
ser organizada, haja vista que há várias documentações, processos, gerenciamento de recursos,
composição de quadro de funcionários, dentre outros. Escola remete ao termo ordem, sistema.
É um espaço também de administração.
Paro (2012) insere três conceitos para o termo administração. Em princípio, o autor
apresenta administração na ótica capitalista, afirmando ser esta a utilização racional de recursos
para a realização de fins, é condição necessária à vida humana. Em seguida, administração surge
como forma de contribuir para a transformação social. E finaliza trazendo a administração
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escolar como um processo que não se faz no vazio, é determinada por forças sociais e
comprometida com a transformação social. Levando em consideração os conceitos elencados
por Paro, de certo modo, a escola carece de administração voltada para os objetivos primordiais
do processo educativo, em especial, a transformação social.
Ações administrativas responsáveis e seguras visam ao desenvolvimento da escola. Uma
administração implícita pensa em detalhes pertinentes à função puramente gestora, a exemplo
de horário de professores, organização de materiais didáticos, compras e outras tarefas
associadas aos campos pedagógico, administrativo e financeiro.
O termo administração tem sido substituído por gestão, apesar de que os atos continuam
ancorados no caráter conservador, pois é possível observamos na educação atitudes imperativas
e autoritárias cometidas por funcionários ao assumirem pastas administrativas. Lück (2015, p.
47) critica essa troca: “O termo gestão tem sido muitas vezes utilizado como a simples
substituição ao termo administração em trabalhos que apresentam concepções e enfoques da
administração sob a denominação de gestão”. Partindo dessa discussão, a escola não deve ser
concebida dentro de um processo de administração “crua”, nem tão pouco utilizar a palavra
gestão como sendo um guia para a escola. Ou o gestor segue a linha da administração tradicional
ou muda e implementa ações fincadas na gestão.
Ainda a respeito da administração dentro da educação, Lück (2015) descreve
administração como um processo racional, linear e fragmentado. Visto dessa forma, o processo
de administração não pode estar presente na educação, já que compreendemos o ato de educar
como um processo coeso, interligado com a realidade e dialógica. Não é estanque, nem singular.
Educação é dinamismo, é problemática, é gente, é ação-reflexão-ação. O ato administrativo no
sentido denotativo não alcança o campo educativo.
Da mesma forma, Amorim (2017, p. 95) corrobora com essa abordagem e traz outras
discussões dentro do enfoque da administração escolar, da gestão e da gestão inovadora. O autor
considera a administração escolar como a participação individual, que parte de uma ação
hierárquica e burocrática para a coordenação de todos. No que concerne à gestão escolar,
Amorim diz que deve “[...] vê o todo da instituição, com todos os segmentos da instituição
fazendo parte do mesmo processo”. E com relação à gestão inovadora, Amorim define como a
que exige “[...] participação de todos no processo de mudanças significativas da equipe no
ambiente da escola e do sistema de ensino como um todo [...]”.
Destacamos a gestão inovadora como forma de gestão discutida atualmente entre os
estudiosos. A pesquisa face a esse tipo de gestão é pertinente, visto que é uma forma de gerir
a escola usando os princípios colaborativos e coletivos. Mais a mais, o trabalho é em equipe e
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todos são co-responsáveis pelo sucesso ou insucesso da escola. O intendente cria mecanismos
no intento de ampliar a interação entre todos os componentes da instituição. Amorim e Mata
(2017) entendem que a gestão inovadora permite a implantação da educação transformadora.
Isso ocorre, porque a gestão alimenta um ambiente escolar democrático e participativo.
Nesse ínterim, ainda precisamos trazer para a nossa discussão a diferença entre gestão
escolar e a gestão educacional. As literaturas apontam a primeira como a que acontece no
interior da escola, sob a responsabilidade do gestor escolar (o diretor e vice-diretor). Caso essa
gestão atue no âmbito da democracia, o gestor descentraliza o poder, como também compartilha
responsabilidades e tomada de decisões com os outros pares e com os órgãos deliberativos
(grêmio estudantil, conselho escolar). Nesse processo, há autonomia. Entretanto, se a gestão é
alicerçada no âmbito da administração tradicional, todas as ações e poder emanam do diretor.
Apenas a ele cabe toda e qualquer decisão. Nenhum outro componente da instituição pode
auxiliar ou tomar qualquer atitude. É uma gestão centralizadora.
Nessa direção, Freitas (2009) sinaliza que a gestão de qualidade resulta da conquista e
da confiança mútua entre os pares, não da autoridade do cargo ou da função exercida. Da
solidariedade, da cooperação e da confiança dependem a participação coletiva e o engajamento
presencial ou virtual. Assim, fica evidente que a gestão escolar deve partir do princípio
democrático e de cooperação mútua.
Burak e Flack (2011) também associam gestão escolar a ações coletivas e democráticas,
com divisão de responsabilidades individuais pautadas num projeto maior, que congrega todos
os membros da equipe escolar em torno de objetivos, metas, decisões e compromissos comuns.
O ato de gerir dentro do espaço escolar precisa fundamentar as práticas em uma educação
voltada para o conhecimento e a produção de valores, baseados no respeito ao outro e na audição
da opinião do coletivo, como também na convivência democrática. A Escola então é entendida
como lugar de autonomia e criação de atitudes voltadas para a participação política dos sujeitos
na gestão desse espaço.
Já a gestão educacional é o gerenciamento das ações educacionais no âmbito municipal,
estadual e federal. Essa é responsável pela criação e aprovação de leis, projetos e outros
mecanismos que direcionam a gestão escolar. Logo, a gestão educacional insere a gestão
escolar. Nessa direção, Luck (2015) faz referência à gestão educacional em âmbito macro, a
partir de órgãos superiores do sistema de ensino e abrange aos sistemas de ensino,
correspondendo ao processo de gerir a dinâmica do sistema de ensino como um todo.
A gestão escolar é ancorada e submissa à gestão educacional, porém há, entre esses
dois tipos de gestão, entrelaçamento, haja vista que a educação é rede, é círculo, um órgão que,
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apesar do status hierarquicamente superior, depende do outro para que o sucesso ou o objetivo
maior da educação se concretize. Dessa feita, não há como valorar mais a gestão educacional,
podemos dizer que essa é superior, todavia, é dependente das ações da gestão educacional.

3.2 SABERES E PRÁTICAS NA GESTÃO DA EJA.
O gestor escolar desempenha papel fundamental na unidade de ensino. A ele, cabe toda
a responsabilidade pelo gerenciamento de atividades financeiras, burocráticas e, sobretudo,
pedagógicas. Por esses motivos, o gestor precisa conhecer com afinco as estruturas da escola,
o nível de aprendizado dos estudantes e entender a dinamicidade das atividades inerentes à
função. A atividade gestacionária não pode ser vista como um conjunto de ações desarticuladas
e justapostas. O olhar do líder escolar deve estar direcionado à escola como um todo.
Para desempenhar bem a função, o profissional precisa ter vivenciado na prática o ato
de gerir. É certo que, muitas vezes, o gestor assume a função sem, ao menos, ter participado de
alguma atividade que o capacite, a exemplo de estágio, curso de formação ou, até mesmo, está
na função de professor. A experiência e a formação são primordiais, já que a gerência escolar
está pautada na prática, nos saberes e na inovação dos atos organizacionais e pedagógicos.
Ademais, a sociedade vem apresentando novas demandas e exigências para a escola, logo, o
gestor deve estar capacitado para agilizar formas de resolver os problemas do espaço escolar,
como também motivar a equipe no sentido de inovar os projetos educacionais.
A área da gestão escolar, como espaço de formação e atividade profissional, requer a
mobilização e articulação de saberes e práticas inseridas na ação educativa, bem como implica
a reflexão frente ao papel desempenhado pela gestão na tomada de decisão da escola e,
consequentemente, na promoção dos educandos dentro da sociedade. Uma gestão coesa, dotada
de saberes pedagógicos, financeiros, administrativos, análise de processos, relação no processo
das pessoas e cultura contribui para elevar a qualidade da educação.
Os saberes pedagógicos são importantes e atrelados a toda a escola, pois o objetivo
maior está focado na aprendizagem do aluno. Conhecer o processo pedagógico da escola não
pode ficar a cargo tão somente da coordenação pedagógica ou dos professores. Cabe ao gestor
escolar, também, entender esse campo, acompanhar o coordenador pedagógico, os projetos da
escola, os planejamentos, a implementação ou reelaboração do Projeto Político Pedagógico, o
processo de avaliação, dentre outros. A despeito dos saberes pedagógicos, Lück (2015, p.42)
salienta que a “[...] sinergia pedagógica deve ser promovida, estimulada e orientada sob a
liderança do diretor do estabelecimento de ensino, juntamente com sua equipe gestora,
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buscando atender as demandas da sociedade dinâmica e centrada na tecnologia e
conhecimento”.
Nessa direção, a escola deve promover ações para a promoção da aprendizagem eficaz
e efetiva face ao exercício da cidadania. Isso pode ser efetuado na parceria da gestão escolar e
equipe docente quando traçam um compromisso com o sujeito. O olhar do gestor deve ser
voltado, também, para ações da aprendizagem dos educandos e dos educadores, já que
incentivar a formação dos professores, como também a avaliação dos processos pedagógicos,
é função da gestão. Dessa forma, o saber pedagógico está no planejar, acompanhar, avaliar,
ponderar, orientar e monitorar a dimensão pedagógica, adentrando à sala de aula e à
coordenação pedagógica.
Para que a aprendizagem do sujeito seja exitosa, faz-se necessária a gestão de resultado.
A escola, a todo momento, está passando por processos de avaliação que demonstram, de forma
numérica ou conceitual, o nível de aprendizagem na escola, os processos democráticos, as
relações entre as pessoas, a formação da equipe gestora e outros fatores diagnosticados
conforme a avaliação. Assim, a equipe gestora precisa interpretar e realizar a análise dos
documentos pertinentes a setores pedagógicos, administrativos e burocráticos. A leitura atenta
e compreensiva de dados, informações, tabelas, gráficos irão auxiliar na tomada de decisões em
prol de uma educação de qualidade.
Trazemos como exemplo o diário escolar. Nesse documento, o gestor encontra número
de falta de aluno, notas, registro de conteúdo, observações sobre a postura do educando e outros
elementos, pois cada instituição elabora este instrumento conforme os objetivos da unidade de
ensino. Então, por meio da análise do diário, o grupo gestor, por exemplo, pode acionar a família
ou o Conselho Tutelar quando o aluno estiver com muitas faltas. Pode também comparar o
conteúdo registrado pelo educador e a explanação da aula em um determinado dia, dentre
outros. O exame dos documentos, das avalições devem ser compartilhados com toda a equipe
escolar no intuito das elaborações de estratégias voltadas para a superação de dificuldades.
Outro saber pertinente ao profissional da área da gestão é o administrativo. A escola não
é organizada tão somente de conhecimento, há atividades secundárias como organização
burocrática e organização oficial. A equipe gestora precisa lidar com essas atividades, como
também com o financeiro da escola, a documentação que rege o estabelecimento e as demandas
didáticas (livros, matérias de apoio e outros). Saber administrar com eficiência um
estabelecimento de ensino é gerenciar a organização e o funcionamento escolar. Para tanto,
deve demandar tarefas, visto que o gestor não dá conta de tantas solicitações. Urge também do
gestor conhecer os documentos da escola (regimento, Projeto Político Pedagógico - PPP), os
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instrumentos da secretaria (diário, históricos, fichas de aluno) para que saiba organizar registros
e documentos, como também, atender a pedidos oficiais da comunidade escolar.
Além disso, a equipe gestora precisa gerir os recursos financeiros da escola. Essa parte
causa muita inquietação ao profissional, dado que o investimento na educação é pequeno, não
supri a necessidade real da escola. São muitas demandas, falta de equipamentos eletrônicos,
compra de materiais didáticos, restauração da escola e outras. Frente a isso, o gestor deve
planejar as aquisições com a comunidade escolar, executando as prioridades, prestar contas dos
recursos que a instituição recebeu e como o recurso foi utilizado.
Uma inquietação no processo de gerir é saber lidar com as pessoas que trabalham na
escola, que estudam ou que buscam a instituição na tentativa de solução de alguma situação. O
cargo muitas vezes confere ao profissional o “status” de poder e hierarquia. Realmente, a
“última palavra” vem do gestor, no entanto, é importante tratar as pessoas de forma educada e
humana. Não estamos classificando o gestor como um profissional que diz sim para todos e em
todas as situações. Gerir a comunidade escolar com sabedoria é dialogar, motivar, comunicar,
ouvir e respeitar o outro. Os seres humanos carecem de motivação em seu ambiente de trabalho.
Elogios, críticas construtivas, incentivos, avaliação das tarefas induzem os profissionais a
melhorarem as atividades dentro da escola, realizando-as com mais compromisso e prazer. Isso
cria uma rede de colaboradores, fortalecendo o atendimento à comunidade escolar e ampliando
as relações interpessoais.
Os relacionamentos no espaço escolar não podem ser alicerçados no grito, na falta de
respeito. O gestor deve ser dotado da autoridade e não do autoritarismo. Ser autoridade é
resolver as situações negociando, convencendo as pessoas com base nos erros e acertos. Assim,
tem-se liderança. Essa postura influencia e motiva as pessoas. Já ser autoritário é agir de forma
grosseira e desrespeitosa. Trata-se do não ouvir, considerar-se com toda razão, mesmo quando
não a tem. Esse tipo de postura afasta as pessoas e não incentiva o trabalho colaborativo, tão
importante para a execução de tarefas escolares. Paulo Freire poetizou as relações entre as
pessoas no ambiente educativo:

Escola é o lugar que se faz amigos.
Não se trata só de prédios, salas, quadros,
Programas, horários, conceitos...
Escola é sobretudo, gente.
Gente que trabalha, que estuda
Que alegra, se conhece, se estima. (A escola é, Paulo Freire)1
1

Poesia de autoria de Paulo Freire, disponível no site do Instituto Paulo Freire:
(https://www.xapuri.info/educacao/para-paulo-freire-como-homenagem-o-seu-proprio-poema-a-escola/)
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O autor evidencia a escola como sendo o espaço de convivência humana, que é baseada
nas relações de pertencimento, com gente sendo tratada como gente. Nessa sintonia, cria-se
uma relação de interesses pela escola e pelas pessoas. Logo, o gestor deve sempre orientar as
relações interpessoais com base nas pessoas humanas, no respeito à diversidade e complexidade
de cada ser.
Nesse sentido, dialogamos também a respeito do saber cultural escolar. A gestão precisa
conhecer as nuances do ambiente educativo. Escola é espaço de relações heterogêneas e
complexas. Muitos problemas sociais estão inseridos nessa instituição. Casos de preconceito,
violência, falta de valores, bullying, dentre outros. A despeito das questões que interferem na
rotina escolar, Amorim (2017, p. 60) classifica-as como sendo problemas sociais e apresenta
um alerta para a gestão: “O gestor que estiver atento para a problemática social de sua
comunidade escolar tem a possibilidade de trabalhar de maneira institucional as questões
oriundas do social “. Ao deparar-se com situações sociais, o gestor deve orientar professores,
coordenação e funcionários no enfrentamento e resolução desses problemas, tendo como norte
a compreensão de cada episódio. Quando conhecemos a cultura da escola em que atuamos,
podemos criar projetos, atividades contextualizadas, no propósito de buscar solução para as
possíveis questões conflituosas.
Para tanto, é importante ponderarmos que os saberes gestores para lidar com a dinâmica
da escola não ocorrem de forma isolada. Saberes estão ancorados na prática do gestor. De
acordo com Carmo e Silva (2017, p. 56), os profissionais “[...] mobilizam e validam um
conjunto de saberes produzido durante o processo de formação e atuação profissional”. Diante
do exposto, buscamos neste trabalho de pesquisa conhecer a respeito da prática gestora e dos
saberes produzidos no percurso da função.
Uma pesquisa realizada pelo INEP em 2017 traçou o perfil do gestor das escolas
públicas brasileiras. Dentre os dados, optamos por dois relevantes para nossa discussão: o
tempo na função de gestor e aperfeiçoamento profissional. Os resultados apontam que 65% dos
entrevistados estão no cargo há menos de 05 anos e mais de 87% estão na área de educação há
mais de dez anos.
Do ponto de vista do aperfeiçoamento profissional, 82% dos sujeitos da pesquisa do
INEP já participaram de cursos de aperfeiçoamento profissional voltados para a gestão. Essas
informações traçam o perfil do gestor como um profissional experiente, com tempo no cargo e
vivência no campo da educação, ou seja, são pessoas dotadas de práticas e saberes. Assim,
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entendemos que o fazer desses gerentes são fundamentados não apenas em teorias, mas,
sobretudo, no currículo que eles criaram durante na trajetória na educação.
Nesse sentido, à proporção que o líder escolar passa mais tempo na função, novos
fazeres, novas práticas e novos saberes vão se materializando nas ações que ele cria a fim de
sanar problemas da unidade de ensino, como também, no exercício constante de atividades
inovadoras. A prática é proveniente do acúmulo de saberes, que sustentam a prática, ou seja,
esses dois elementos são indissociáveis. São essenciais na transformação do escopo escolar.
De acordo com Tardif (2002, p. 255), o saber “[...] engloba os conhecimentos, as
competências, as habilidades (ou aptidões) e as atitudes, isto é, aquilo que muitas vezes foi
chamado de saber, saber-fazer e saber-ser”. O trabalho comprometido e efetivo da gestão
escolar frente às exigências da sociedade, no âmbito da instituição de ensino e com os sujeitos
da aprendizagem, permite que o líder vá ampliando os saberes gestacionais, pois cada demanda
exige o fazer e refazer de ações, alargamento da prática, ampliação de conhecimento. Nesse
sentido, o saber acumulado pelo gestor é ponto basilar na construção e ampliação da prática do
profissional, na forma de compreender a vida educativa e na intervenção.
A prática advém de habilidades adquiridas com a experiência. No gerenciamento de
instituição de ensino, a prática é sinônimo de transformação social, principalmente, quando
falamos da EJA, uma modalidade de ensino alicerçada na transformação do sujeito. Ademais,
práticas são os saberes em ação e na construção de uma gestão de qualidade. O propósito maior
de toda prática gestora deve ser a mudança, já que o grande desafio é a autoavaliação da prática
à luz do “devo fazer”, “o que estou fazendo de errado”, “como deve ser a minha prática gestora”.
Caso a autoavaliação proceda de forma positiva, longe da interferência do “brio” do gestor, será
concebido um processo de mudança. Quem ganha com isso é a comunidade escolar, visto que
a prática do grupo gestor será redimensionada para os objetivos coletivos da instituição.
Frente a isso, consideramos a função gestora de grande relevância para o
desenvolvimento dos sujeitos da EJA e a consolidação da cidadania, vez que cabe à equipe
gestora a manutenção ou elaboração de documentos pedagógicos (Projeto Político Pedagógico,
proposta curricular), que indicam metodologias adequadas para o aprendizado significativo dos
discentes, como também incentivam a formação de um sujeito ativo e consciente. Entretanto,
as teorias subjacentes nesses documentos devem dialogar com os anseios dos estudantes e com
as reais necessidades da turma. Para que esse processo se desenrole, faz-se necessário aliar
prática e teoria, visto que prática é teoria na ação.
Nesse ínterim, o gestor experiente precisa rever como ocorre a prática docente e a
gestora, buscando respostas e pistas no momento da reelaboração, organização ou produção dos
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documentos norteadores da escola. Saviani (2009) aponta que esse processo envolve a
apropriação de instrumentos teóricos e práticos necessários ao equacionamento dos problemas
detectados na prática social. Assim, fica evidente a responsabilidade da gestão na construção
de um projeto escolar que atenda às necessidades da escola.
Tudo isso só ocorre se a equipe gestora pesquisa o espaço de trabalho: realiza o
diagnóstico, planeja ações bem orientadas e arquitetadas com base nos resultados do
diagnóstico, mobiliza a equipe, acompanha os processos e o percurso de cada área da escola,
faz análise das situações numa perspectivas de detectar os entraves da escola e, a partir disso,
gerenciar de forma estratégica, cuidando de cada detalhe da instituição, seja no campo
pedagógico, político ou burocrático, para que seja oferecida ao sujeito da EJA uma educação
de qualidade. A pesquisa é parte da prática gestora, no sentido de que todo problema demanda
um estudo aguçado da situação. Todavia, esse trabalho de pesquisa, de busca, de
aperfeiçoamento da prática não é fácil, pois o gestor precisa traçar um cronograma com
atividades a serem executadas durante e depois da pesquisa, demandando tempo e saberes.
Quando o gestor não tem formação ou nem mesmo experiência, não é compromissado
com a escola, não tem interesse, nem se envolve com o trabalho pedagógico, pode influenciar
de forma negativa no desempenho da instituição. A prática promissora e os saberes gestacionais
perpassam o desenvolvimento do sujeito da EJA no intuito de alcançar a tão sonhada e
idealizada emancipação do educando. Portanto, o saber gestor precisa ser voltado para a
compreensão da vida educativa, para as carências da escola. Todo o saber, teorização a respeito
da gestão em EJA, os nortes, os projetos, as ações devem ser potencializadas para a prática
com/para/na vida.
Em virtude do que discutimos neste item desta dissertação, consideremos salutar a
experiência na função da gestão, pois é nesse processo que o profissional adquire saberes para
conduzir os sistemas da escola e alicerça a prática diária.

3.3 A NECESSIDADE DE INOVAÇÃO DA GESTÃO DA EJA
Inovação significa mudar, exige decisão, processos e intervenção dentro das
instituições. A inovação pode ocorrer nas escolas, nas salas de aula, nas práticas dos professores
e dentro da gestão escolar. A educação, ao lidar com área do conhecimento, visiona a inovação
com o objetivo de aumentar o desempenho dos estudantes e alcançar os objetivos da instituição
escolar. Dessa forma, quando o profissional ou a escola opta em utilizar novos materiais ou
tecnologias, busca diferentes estratégias ou atividades e muda as crenças e valores culturais, faz
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também a autoavaliação da atuação profissional e dos atos educacionais, promovendo a
reflexão-ação na docência e na gestão, ocorrendo de fato à inovação.
Contudo, o ato de inovar pode também surgir em momentos de sobressalto educacionais,
como ocorreu no ano de 2020. As escolas foram surpreendidas pela pandemia, foi necessário o
distanciamento social. Teve-se alunos fora do ambiente concreto da sala de aula, mas a
educação não poderia parar. Surgiu então um problema e a escola buscou a solução. Precisou
inovar, fazendo uso da tecnologia. Coelho (2011, p. 4) sublinha que “[...] as inovações são
respostas criativas e adaptativas a novos cenários e o conhecimento da realidade, certamente, é
a chave para abrir as portas para a inovação[...]”. Logo, inovar pode surgir de ações não
previstas, não planejadas, como solução para devidos problemas. Mas não podemos perder de
vista que, mesmo nessas situações, a ação de inovar deve cumprir objetivos.
Ademais, sabemos que a gestão escolar tem passado por muitos desafios, pois a sociedade
atual exige dos sistemas de ensino eficiência para resolver as demandas contemporâneas e esses
espaços por vez devem responder as demandas apresentadas pela sociedade. Conforme Silva
(2017, p.153) “[...] a gestão escolar busca orientar os rumos dos objetivos institucionais, com
intuito de assegurar aos educandos uma educação que os prospere para enfrentar as demandas
contemporâneas [...]”.
Nessa perspectiva, os sujeitos da EJA precisam adquirir condições de aprendizagens que
os capacitem para a competição e as exigências do mundo do trabalho, da vida cotidiana, a
legitimação do protagonismo cidadão e de outras situações oferecidas pela sociedade vigente.
Diante disso, o processo de gestão não pode estar agrilhoado ao ato meramente administrativo,
faz-se necessário ampliar a visão do dirigente escolar, traçar um planejamento com foco em
atos pedagógicos e sociais, compromisso, criatividade, alicerçados em ideias e ações
inovadoras. Todos esses aspectos tencionam dar respostas à sociedade e aos sujeitos da EJA. E essas
respostas podem acontecer com ideias simples, porém com um cunho inovador, diferente do habitual.
São ideias projetadas para resolver situações complexas.

De acordo com Coelho (2011, p. 06), o processo de inovação na Educação de Jovens
e Adultos requer “[...] uma nova gestão, com visão aberta a mudanças, provocadora de
transformações, e que contribua definitivamente para melhoria significativa da organização
educacional”. Dessa forma, gestão e inovação têm como ponto convergente a transformação,
não haverá valia se a escola proclama “inovação” e isso não é visível nas ações dos alunos, nos
processos metodológicos, nos resultados das avaliações internas ou externas, no
reconhecimento da comunidade entorno e até mesmo na estrutura física da escola.
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A inovação na educação deve acontecer de forma efetiva. Usar o termo inovar como
uma ação repetitiva ou trazer uma nova roupagem para atividade de outrora, não se concretiza
em inovação. A respeito do processo inovador no campo educativo, Amorim e Matta (2017
p.147) asseveram que “No caso da educação e da escola podemos dizer que inovação
educacional somente ocorre quando há a capacidade de mudar, de transformar ou de
revolucionar aquilo que vem sendo realizado”. Logo, entendemos que o processo de inovação
perpassa por quebra de paradigmas, mudanças de atitudes, de práticas em meio às demandas da
sociedade vigente. Destarte, o gestor da EJA precisa inovar nos processos educacionais dentro
do currículo, da avaliação, na formação de professores, na concepção e aquisição de saberes
dentre outros. Fazer parte da inovação é ser um gestor visionário, que vivencia a escola como
um todo e busca soluções para as diversas problemáticas da escola.
De modo a garantir a inovação no ambiente educativo, a equipe gestora deve ter o perfil
inovador, entender o fazer diário, as atividades inerentes ao ato de dirigir a escola, relacionandoos diretamente com a transformação social, com a qualidade da educação. Trata-se de um ato
político no sentido de tomada de decisão em prol dos sujeitos da EJA. Outro fator preponderante
é a equipe ter o sentimento da coletividade, pois é assim que surgem as problemáticas da escola,
na conversa, no ouvir o outro. Como também na coletividade, quando os pares buscam as
soluções mais plausíveis para resolver as situações que estão emperrando a emancipação dos
educandos. Nesse sentido, Amorim salienta a necessidade da inovação dentro do espaço
educativo:
Inovar hoje passou a ser de desenvolvimento, de aprimoramento, pois entendemos
que as transformações do mundo material estão a requerer uma correspondência nas
transformações sociais e culturais. Para inovar uma sala de aula, há que se ter uma
inovação de gestão da escola e do sistema educacional. Uma sala de aula ou uma
escola sozinha não pode representar uma ilha de prosperidade pedagógica. As
mudanças educacionais para serem duradouras, precisam estar acompanhadas de
transformações permanentes do sistema escolar como um todo. (AMORIM, 2017, p.
32)

A escola aspira mudança e isso pode ocorrer por meio da inovação, todavia, esse
processo se efetiva quando o gestor tem o apoio das Secretarias de Educação, do Ministério da
Educação. Seria utópico destinar à direção de uma instituição escolar toda a responsabilidade
pelo processo inovador da escola. Para que isso ocorra de fato, como bem salientou Amorim
(2017) deve haver parceria entre a gestão educacional e a gestão escolar, visto que as
transformações afetam toda a área da educação. Assim, as equipes gestores carecem de auxílio.
Inerente à inovação é o trabalho coletivo. O gestor inovador aposta na capacidade de
mudança dos processos da escola. Entretanto, isso exige a formação de grupos que trabalham
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em parceria, de forma colaborativa. Uma gestão democrática voltada para a construção da
qualidade da educação e ascensão dos sujeitos da EJA. Logo, as pessoas que fazem parte da
instituição escolar, educadores, funcionários e outros agem de forma cooperativa e autônoma,
todos trabalham de forma colaborativa em prol da organização e desenvolvimento dos
mecanismos escolares, priorizando ações que contribuem para a transformação da escola.
Atrelado a esse processo, citamos também a comunidade externa, aqueles que estão em torno
da escola também devem ser convidados para contribuírem na criação e efetivação de ações
inovadoras no ambiente escolar.
A participação efetiva dos atores da comunidade escolar nos processos decisórios da
escola, a torna como um espaço de formação, para além da sala de aula. Na gestão de uma
escola com Educação de Jovens e Adultos, o processo educacional precisa construir
conhecimentos que ocorrem na escola de forma ampla, nos valores que mobiliza, nas relações
que promove dentro e fora da instituição. A respeito da participação da comunidade como peça
chave no processo de inovação, Coelho (2011, p.09) endossa que “[...] qualquer projeto de
inovação educativa que não envolva continuamente todas as pessoas da comunidade escolar,
do seu entorno, para uma prática coletiva/reflexiva, caminha para uma não realização da
inovação”. A gestão participativa que dialoga com os membros da escola, incluindo de fato o
estudante, realizando audição, traçando diálogo, tende a inovar, a transformar as inquietações,
demandas em novas propostas.
Essa gestão pode ser considerada uma gestão democrática, visto que se observa a
presença de elementos de participação efetiva, no envolvimento de todos no processo políticopedagógicos, uma vez que a participação é, sem dúvida, o fio condutor que possibilita a
efetivação da gestão democrática e a implementação de projetos inovadores.
Quando participamos das ações da escola, na resolução de problemas ou da execução
de atividades, ganhamos status de protagonistas. Podemos até não ter reconhecimento, todavia,
subjetivamente, as pessoas ficam felizes, aumentam a autoestima quando são “útéis”, quando
se reconhecem integrantes da história, do crescimento daquela escola. O protagonismo é
também ponto da inovação. O grupo gestor que busca incentivar o protagonismo no ambiente
escolar, talvez não perceba ou não intencione inovar. Porém, para Mitrulis (2002, p.217), “[...]
as inovações devem ser produzidas pelos atores em seu cotidiano e precisam estimular o
protagonismo dos jovens envolvidos com a instituição de ensino”. Por isso, é imprescindível
ao grupo gestor reconhecer e estimular o ser protagonista.
Nesse sentido, Carvalho et.al. (2017) afirmam que a gestão democrática é necessária na
efetivação dos avanços da organização escolar, bem como na formação humana, devendo toda
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instituição educacional trabalhar no sentido de torná-la real, num modelo gestor que seja aberto,
dinâmico e que reconheça o papel central que tem o aluno da EJA nesse contexto de inovação.
A gestão da EJA precisa inovar, todavia, reconhecemos que a inovação exige tempo e
atitudes em conjunto. Uma gestão solitária e que cria ações aligeiradas não vai conseguir inovar.
Tidd, Bessant e Pavitt (2008) entendem Gestão da Inovação como sendo uma capacidade
aprendida, ou seja, cada organização pode e deve encontrar suas próprias soluções para seus
problemas e necessidades e desenvolvê-las dentro de seu próprio contexto. Nessa perspectiva,
caso o grupo gestor não observe os processos educacionais no espaço escola, buscando as
possíveis soluções, o que pode acontecer é a revisão de atividades corriqueiras na escola, repetir
o que já existe, as práticas do dia a dia. Como discutimos neste capítulo, isso não é inovar, isso
é repetir as mesmas ações. Dessa feita, não haverá produção de conhecimento, que atenda as
demandas da sociedade. É necessário criar atitudes, a fim de dar respostas às reais necessidades
da escola, pois o gestor precisa agir visando a consolidação da qualidade da educação.
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4 A GESTÃO DA ESCOLA PÚBLICA DA EJA: ANSEIOS, DEMANDAS E
PERSPECTIVAS

Este capítulo propõe uma reflexão acerca da gestão na escola pública da EJA,
considerando os anseios, perspectivas e demandas que os gestores apresentam frente ao trabalho
realizado no espaço educativo. Nesse sentido, suscitamos algumas discussões sobre as ações
que o grupo gestor escolar precisa desenvolver, visando a garantia do ensino eficaz e a
qualidade da educação.
O sujeito da EJA é caracterizado como ser histórico, dotado de conhecimentos prévios
e contextualizados com a realidade em que vivemos. Por isso, neste capítulo, há um diálogo
sobre a importância do gestor escolar conhecer o sujeito que adentra à escola, os desejos, as
dificuldades e o principal fator que levou esse estudante a retornar ao espaço escolar ou a
continuar os estudos. O currículo, a formação do educador e o financiamento da Educação de
Jovens e Adultos estão entre os desafios que a gestão precisa compreender e galgar iniciativas
para driblar cada obstáculo. Dessa forma, a formação do sujeito aprendente da EJA para atuar
na sociedade, em especial no campo do trabalho, é um assunto inerente a esta parte da
dissertação, visto que a educação é uma forma de inserir o ser na sociedade e incentivá-lo na
busca de novas perspectivas de vida.
No sentido de entendermos a gestão da EJA na Bahia, apresentamos neste capítulo um
panorama sucinto da Educação de Jovens e Adultos no Estado, destacando a organização dos
cursos ofertados, o nível de analfabetismo, a necessidade de ampliação da EJA e o fechamento
das escolas que oferecem essa modalidade de ensino. O texto que compõe este capítulo foi
construído com base em dados estatísticos e referenciais cujo foco é a gestão.

4.1 O PAPEL DA GESTÃO ESCOLAR E A QUALIDADE DO ENSINO
A função de gestor é de suma importância no encaminhamento dos processos
educacionais, uma vez que, ao líder escolar, são destinadas funções de cunho administrativo,
pedagógico, financeiro, de gerenciamento de pessoas, dentre outras. No entanto, a função
basilar é a de oferecer e garantir a qualidade da educação. Para tanto, é preciso observar as
ações dentro da escola, as práticas escolares, estudar as características de cada público,
buscando as problemáticas e as soluções. Frente a essas demandas, o gestor contemporâneo
deve ser pesquisador dos sujeitos, das práticas educacionais e, principalmente, das próprias
ações no ato de gerenciar o espaço educativo.
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Paulo Freire (2007), na obra Pedagogia do Oprimido, destaca que não há ensino sem
pesquisa e nem pesquisa sem ensino. Assim, entendemos que o gestor da EJA deve estar
constantemente traçando um elo entre as práticas gestoras, os desejos emanados dos sujeitos e
as dificuldades, buscando assim, refletir e refazer a ação gestora. É o processo reflexivo da
própria prática gestora.
Nesse sentido, salientamos que o gestor da Educação de Jovens e Adultos precisar ter
sempre um olhar ainda mais aguçado e de pesquisa junto aos sujeitos dessa modalidade de
ensino. É preciso oferecer uma educação comprometida com os anseios desse público. Um
ensino pautado em práticas voltadas à formação do cidadão para o mundo do trabalho, para a
sobrevivência na atual sociedade e a formação cidadã dos sujeitos da EJA. Libâneo e Suanno
tecem uma crítica a respeito do processo de escolarização da Educação de Jovens e Adultos:
A escolarização recebida pelo trabalhador brasileiro não lhe assegura autonomia para
buscar informações, receber instruções mais complexas ou compreender e produzir
comunicação escrita de certa complexidade, o que provoca limitações para conseguir
melhores empregos, usufruir de benefícios culturais, participar da vida política etc.
(LIBÂNIO e SUANNO, 2011, p. 82)

O princípio da gestão, à luz da concretização de uma educação de qualidade, é propor
ao educando da EJA meios que o assegurem a alcançar seus objetivos, principalmente, a
sobrevivência, entrar para o mercado de trabalho ou prepará-los a encontrar caminhos, novas
alternativas frente ao desemprego que assola o país. Logo, a necessidade dos sujeitos da EJA,
ao ingressar na escola, surge de acordo com as mudanças da sociedade, do mundo e das pessoas
ou de interesses pessoais. Os métodos de ensino e as práticas gestoras devem ser pautados em
um sujeito de direitos humanos, um ser social, político e cultural, dotado de saberes populares,
coletivos e individuais, situado em um percurso histórico da Educação.
Ainda a respeito da educação para a vida profissional, Maia, Duques e Freitas (2015,
p.29) alertam que “[...] a gestão educacional deve agir para concretizar as ideias, projetos e
ações que asseguram o direito de toda a educação de qualidade para a inserção no mundo
trabalho”. Sabemos que o sujeito da EJA retorna à escola para concluir os estudos e ser inserido
no mundo do trabalho, ampliando a formação profissional. Isso está posto em pesquisas a
respeito dos educandos da Educação de Jovens e Adultos. Essas pessoas já estão com a vida
familiar e/ou trabalhista avançada: mulheres que já são mães, até mesmo sozinhas, que
assumem toda a responsabilidade da família, jovens que já moram sozinho, dentre outros. Esse
público vislumbra na escola uma forma de mudar de vida, principalmente no campo do trabalho,
seja formal ou informal, pois mesmo no meio informal, o trabalhador, muitas vezes, tem a
necessidade de resolver situações que exigem “escolarização”. Assim, os sujeitos desejam
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aprender e ampliar os conhecimentos. Além disso, por meio da Educação de Jovens e Adultos,
os sujeitos têm uma nova oportunidade para aumentar ou concretizar a participação em
atividades sociais, políticas e econômicas, tomando consciência do seu papel como agente
transformador do ambiente em que vive.
Para tanto, gestores e educadores precisam propor um currículo de acordo com o
público, um currículo democrático, colocando o sujeito como protagonista. Essa produção não
se concebe no individualismo, pois carece de diálogos no grupo gestor e na comunidade escolar.
Ações isoladas e o individualismo são formas ultrapassadas, é necessário aguçar a colaboração
no cotidiano da escola. E isso também é possível na reavaliação e/ou produção do currículo da
EJA. Todavia, esse documento não pode ser projetado na visão do senso comum, nem tão pouco
voltado totalmente para a experiência do dia a dia dos sujeitos. O currículo referenciado precisa
incluir saberes científicos e tecnológicos. Portanto, toda ação deve levar em conta o mercado
de trabalho, o mundo tecnológico e a convivência na sociedade moderna sempre com fins na
formação de um cidadão pensante, ativo e desprendido. Se a gestão prioriza uma educação de
qualidade, irá incentivar o grupo docente a adotar um currículo composto também de conteúdos
basilares para a concepção da formação do sujeito, aliado à realidade do estudante.
Ainda afirmamos que é preciso ressignificar o trabalho pedagógico na EJA, uma vez
que os protagonistas dessa modalidade de ensino aprendem por toda a vida, já adentram ao
universo escolar com uma “bagagem” cultural, uma história de vida repleta de valores e
exemplos do cotidiano. O tempo que o estudante ficou fora da entidade escolar, não o afastou
do conhecimento. Em todos os espaços, aprendemos muitas coisas e somos convidados a
resolver situações. O conteúdo escolar é relevante, porém, é importante haver uma
contextualização entre o objeto do conhecimento, a vivência do sujeito da EJA e o repertório
de vida. O currículo deve ser vivo. A respeito da formação integral dos sujeitos da EJA e da
prática na escola, Arroyo (2005, p.3) aponta a seguinte ponderação:

A Educação de Jovens e Adultos tem de partir, para sua configuração como um campo
específico, da especificidade desses tempos da vida - juventude e vida adulta - e da
especificidade dos sujeitos concretos históricos que vivenciam esses tempos. Tem de
partir das formas concretas de viver seus direitos e da maneira peculiar de viver seu
direito à educação, ao conhecimento, à cultura, à memória, à identidade, à formação
e ao desenvolvimento pleno (LDB, n. 9394/96, Art. 1º e 2º).

Portanto, toda ação educativa, seja de cunho docente ou gestor, junto aos sujeitos da
EJA necessita se fundamentar nas práticas sociais constitutivas dessas populações: nos seus
conhecimentos, experiências, habilidades, sentimentos, valores, modo de ser e de produzir e
formas de compartilhar a vida. Nessa perspectiva, cabe ao grupo gestor estar atento às práticas
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de sala de aula, visto que não pode gerir uma escola “às escuras”, no achismo. A equipe gestora
deve ser prudente, observar, analisar, refazer todo o processo pedagógico e gestor de acordo
com as demandas dos sujeitos. É a escola a serviço da EJA. Isso não significa invadir a sala de
aula, impor conteúdos, nem tão pouco dizer ao educador como e de que forma ele deve lecionar.
O interessante é criar grupos colaborativos com gestores, coordenação e docentes, realizar
discussões acerca das reais necessidades do sujeito da EJA e escolher o percurso educativo para
alcançar uma educação na e para a vida, a serviço dessa modalidade de ensino e de seus sujeitos.
Em virtude da discussão que traçamos, fica evidente que na esfera da EJA, o gestor
precisa atentar-se aos detalhes apresentados pelos sujeitos. Não é fácil descobrir os desejos dos
estudantes, pois a vida os tornou tímidos, calados e obedientes. Frente a isso, faz-se necessário
sair do gabinete e ir “passear na escola”. Observar aulas, práticas, atividades, o momento da
refeição escolar, criar momentos e espaços de escuta com alunos, professores e outros membros,
que estão no espaço educacional. A partir disso, montar projetos, estratégias na finalidade de
colaborar com a educação de qualidade da EJA.
Na aspiração e na concretização da Educação de Jovens e Adultos de qualidade, a
direção escolar encontra muitos entraves nesse percurso. Começaremos a discussão pelo
financiamento da EJA. Esta atualmente é mantida pelo Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
(FUNDEB). 15% dos recursos desse fundo são destinados à EJA. Um percentual ainda pequeno
frente às necessidades dessa modalidade de ensino, carente de investimentos e que precisa
ampliar a matrícula. Com isso, queremos dizer que as pessoas analfabetas ou que deixaram de
estudar, precisam ter acesso ao espaço escolar, a uma educação de qualidade. Mas, a gestão
educacional investe consoante os recursos que recebe do FUNDEB. Assim, a EJA não é
priorizada em muitos municípios, pois os recursos que as prefeituras recebem para esta
modalidade de ensino é um montante pequeno e também não há interesse em destinar recursos
de fontes da própria prefeitura.
Nessa conjuntura, os gestores comprometidos com a Educação de Jovens e Adultos
tecem formas de angariar fundos para investir em projetos, em estrutura e outras necessidades.
Firmam parcerias com a comunidade, com comércio e com professores. Diante do exposto,
entendemos que a Educação de Jovens e Adultos vem pleiteando espaço no campo educacional
como uma política pública educacional voltada para o direito dos jovens e adultos, protagonistas
de uma história de vida. Entretanto, ainda se configura como prioridade no campo educacional
e não há uma política de financiamento efetivo da EJA.
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Outra demanda que os gestores têm é a de lidar com o educador da EJA. Percebemos
que muitos professores não possuem a devida formação e outros não apresentam interesse em
atuar nas classes de Educação de Jovens e Adultos. Todo início de ano a direção organiza o
quadro dos professores para dada série. O gestor democrático e que respeita o trabalho dos
educadores tende a dialogar com eles a respeito da escolha da carga horária, turno e turma.
Colabora com a organização da rotina dos educadores. Contudo, é perceptível a negação para
atuar nas turmas da EJA, podemos dizer que há “preconceito”, visto que os profissionais não
querem atuar nesse contexto, porque acreditam no desgaste no trabalho com a EJA, outros
dizem que os alunos não se desenvolvem cognitivamente durante o percurso e ainda há
educadores que se negam lecionar por não possuírem requisitos para essa modalidade de ensino
e, assim, reconhecerem que carecem de formação. O gestor encontra dificuldades ao compor o
quadro de professores para a EJA. Esse fator prejudica a qualidade da prática educacional, pois
quando o professor não dialoga ou não tem afinidade com a modalidade de ensino em que atua
ou tem vocação para a docência, há comprometimento no sucesso do ensino e da aprendizagem.
A respeito da formação do profissional para a EJA e da empatia com os sujeitos dessa
modalidade de ensino, Faria (2012) diz que o educador atual deve ter um olhar voltado às lutas
sociais pelo direito do discente à educação, reconfigurando o espaço escolar e legitimar a sala
de aula como lugar de intervenção, espaço de discussão de direito e de engajamento político.
No entanto, notamos que o educador não tem a formação profissional necessária para atender
as demandas e anseios do sujeito da Educação de Jovens e Adultos, tão pouco reconhecem a
EJA como forma de ascensão cidadã e profissional, visualizam essa modalidade da educação
como apenas uma forma de alfabetizar tecnicamente. Muitos aceitam ser professor por
necessitar da vaga de trabalho ou completar carga horária, não têm nenhuma convicção da
importância política, da formação cidadã e de aprimorar os saberes da EJA.
Notoriamente, o país vem ofertando cursos para os profissionais da EJA, todavia,
infelizmente, são cursos com um caráter “aligeirado”, de forma rápida, afastando a
possibilidade de uma discussão mais contundente e politicamente amparada no perfil do sujeito
da EJA.
As universidades ainda corroboram pouco com a formação específica para a EJA, já
que oferecem a disciplina com estudos voltados para essa modalidade de ensino, no entanto,
este componente curricular é de caráter optativo, afastando muitos educadores desse campo.
Esses mesmos educadores são licenciados para atuar em todas as modalidades da educação
básica, incluindo a EJA. Dessa forma, poderão no futuro estar exercendo a função junto aos

71

sujeitos da Educação de Jovens e Adultos, porém sem o devido preparo, seja na função de
docente ou gestor.
A gestão escolar na EJA também sofre com o descaso que essa modalidade de ensino
recebe na sociedade. Muitos governantes e profissionais da educação não vislumbram a EJA
como educação emancipadora, cidadã, voltada para a aprendizagem significativa, classificamna como educação reparadora, destinada aos idosos, a pessoas sem nenhuma perspectiva de
trabalho, nem produção intelectual dentro de um mundo capitalista. A EJA, na ótica da
sociedade capitalista, ainda não ganhou status de direito. Diante desse patamar, o gestor perde,
às vezes, forças, sente-se solitário em meio a tanta negatividade, descaso e preconceito. Lima,
Silva e Santos (2015, p.70) definem que, em meio às dificuldades e renúncias na EJA, o gestor
da Educação de Jovens e Adultos deve prezar pela qualidade do ensino, independente dos
olhares perversos da sociedade para essa modalidade de escolarização e aconselha:

É urgente uma gestão de qualidade que assegure aos jovens e adultos o direito à
aprendizagem, entendendo a EJA como uma modalidade de educação básica que
precisa ser reestruturada, administrativamente e pedagogicamente, de forma
diferenciada, com tempo e espaço pedagógico e de gestão específicos, de acordo com
o tempo de vida e com suas reais necessidades e expectativas.

Os jovens e adultos, que são oriundos das classes populares e menos favorecidas, por
vezes, têm sua identidade desconhecida ou desconsiderada. Porém, na função de gestor, é
preciso reconhecer esses sujeitos como “excluídos historicamente”, integrantes de grupo
singular do povo brasileiro e que, necessariamente, precisam permear os encaminhamentos, os
planejamentos e implementações de ações que contribuam para a qualidade da educação na
EJA.
Frente a todas as demandas e dificuldades, o gestor sempre persiste nos objetivos traçados
para o fortalecimento da Educação de Jovens e Adultos em sua atuação, enfrenta a falta de
espaço para esse público dentro das prioridades educacionais e, por fim, incentiva as práticas
coletivas no espaço escolar, pois é nesses momentos que essa modalidade de ensino ganha força
frente ao lançamento de propostas no desígnio da qualidade do ensino.
Além disso, o gestor ainda busca investir esforços em prol das causas da EJA, tendo a
consciência de seus limites, à luz de muitas demandas. Nenhum gestor dará conta de todas as
situações que subjazem o fracasso da EJA, o que ele pode fazer, a princípio, é resolver as
situações paulatinamente, priorizando ações de cunho pedagógico, pois é por meio destas, que
o sujeito aprendente desenvolve-se na escola e na vida.
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4.2 GESTÃO ESCOLAR E EJA NA BAHIA
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino voltada para
pessoas que não tiveram acesso ou não puderam dar continuidade ao Ensino Fundamental ou
Médio na faixa etária correspondente. Quando os países ofertam essa modalidade de ensino em
larga escala e com qualidade de ensino, consequentemente, há redução na faixa de
analfabetismo e ampliação das competências de leitura, escrita e raciocínio lógico matemático.
Pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, em 2017,
demonstrou que a faixa etária das pessoas analfabetas surge a partir dos 15 anos de idade. Na
EJA, a idade mínima para realizar a matrícula é também 15 anos. Logo, a Educação de Jovens
e Adultos é muito importante também para ajudar os sujeitos no processo de alfabetização,
impulsionando-os na concretização da cidadania. Ademais, um país alfabetizado é considerado
um lugar desenvolvido.
Conforme pesquisa realizada pelo IBGE em 2017, na Bahia, 12,7% da população é
considerada analfabeta, uma média de 1.538.293 pessoas. Esses dados são alarmantes, visto
que as leis e planos da educação prezam pela redução desse índice e decretam oferta de ensino
em todo território nacional e a todos os residentes no país. Ressaltamos que as metas 8, 9 e 10
do Plano Nacional de Educação (PNE) de 2014 colaboram também com ampliação da EJA no
país, traçam estratégias para que estados e municípios elevem a escolaridade da população,
aumentando a taxa de alfabetização, erradicando o analfabetismo absoluto e funcional, como
também ampliam a oferta da EJA. Dessa forma, os gestores educacionais e escolares possuem
aparatos legais para ampliar e consolidar a EJA nos locais que gerenciam, garantindo o
fortalecimento dessa modalidade de ensino.
Entretanto, o que percebemos no estado na Bahia é o fechamento gradativo das escolas
ofertantes da EJA. No site do QEdu, encontramos elementos que comprovam essa informação:
em 2015, na Bahia, havia 4.212 escolas ofertando a EJA, em 2017, o índice decaiu para 4.021
e em 2018, tínhamos 3.881 instituições. Os dados demonstram descaso com a Educação de
Jovens e Adultos. Em menos de três anos, mais de 300 escolas foram extintas. Os gestores
educacionais alegam que esse fato vem ocorrendo devido à falta de matrículas na EJA, o
aumento da evasão e da reprovação e o financiamento destinado à EJA. Há despesas, mas os
recursos destinados a essa modalidade não cobrem os custos. Frente a isso, o gestor escolar
precisa criar, em parceria com educadores e demais agentes da escola, propostas educativas,
que desacelerem os processos atenuantes do fechamento das escolas.
O gestor escolar não tem “varinha mágica”, não somos ingênuos para afirmar que ele e
o grupo gestor darão conta de todas as demandas na EJA. Contudo, como já citamos aqui, neste
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trabalho dissertativo, a gestão comprometida com a educação de qualidade não desiste diante
dos entraves; sugere medidas, busca parcerias, traça planos, nunca age isoladamente em
trâmites administrativos ou pedagógico, promove entrelaçamentos de pessoas e audição
criteriosa de ideias e opiniões. Segundo Amorim (2017), por meio do envolvimento dos grupos
de trabalho, das reuniões realizadas pelo gestor e docentes, da participação da comunidade
externa, aprimora-se a aprendizagem. Dessa forma, podemos depreender o sucesso da EJA, a
permanência nos estudos, o aumento do número de matrículas, dependendo não apenas do líder
escolar, mas, sobretudo, do olhar de outras pessoas e da avaliação do ensino. Todas as atitudes,
as opiniões, as críticas são valiosas para refazer as práticas gestoras e docentes, impulsionando
e concretizando a Educação de Jovens e Adultos.
Apesar dos dados oficiais apontarem o fechamento das escolas da EJA na Bahia e ainda
haver alto índice de pessoas analfabetas, observamos no site da Secretaria de Educação da Bahia
chamadas para essa modalidade de ensino. A EJA é caracterizada como “educação pública para
pessoas com experiências diferenciadas de vida e de trabalho. É uma modalidade da Educação
Básica que garante a jovens e adultos (a partir de 15 anos) o direito à formação na especificidade
de seu tempo humano e assegura-lhes a permanência e a continuidade dos estudos ao longo da
vida”. Essa descrição eleva o sujeito da EJA e garante, não apenas, a matrícula em uma classe
de Jovens e Adultos. Há nesse trecho também garantia de permanecer na escola e dar
continuidade aos estudos, coadunando com as metas do PNE, com a LDB e com a garantia de
educação como direito de todos presentes nos artigos da Constituição Federal Brasileira.
A fim de concretizar a EJA na Bahia, o governo do estado dividiu essa modalidade de
ensino em algumas sessões expressas no quadro abaixo:

Quadro 2: Organização curricular da EJA na Bahia
Curso

Modalidade

Tempo

de

Segmento

Currículo

1º
Tempo
Formativo
(equivale ao 1º
segmento
da
educação
fundamental)
O 2º Tempo
Formativo
(equivale ao 2º
segmento
da
educação
fundamental)
O 3º Tempo
Formativo

Eixos temáticos, temas
geradores e áreas de
conhecimento.

conclusão
Tempos Formativos I,
II e III

Presencial

07 anos
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(equivale
ao
ensino médio)

Tempo de Aprender

Educação Prisional

Semipresencial

Presencial

04 anos

Tempo
Aprender
(equivale ao
segmento
educação
fundamental)
Tempo
Aprender
(equivale
ensino médio)

04 a 07 anos

de
I
2º
da

Língua
Portuguesa,
Literatura Brasileira e
Matemática

de
II
ao

Tempo formativo As
disciplinas
ou tempo de currículo nacional
aprender
Educação
profissional
A distancia
Depende
do Ensino
As
disciplinas
Exame Supletivo
estudante
fundamental
e currículo nacional
(CPA)
Médio.
Fonte: Site da Secretaria de Educação da Bahia, elaborado pela pesquisadora, em 2019.

do

do

As informações do quadro denotam a organização curricular da EJA nas escolas
estaduais da Bahia e, a princípio, percebemos que essa modalidade de ensino está bem
amparada, pois há várias opções de cursos para os sujeitos. São presenciais, semipresenciais
em que o aluno organiza os dias de estudo de acordo com a carga horária que o mesmo dispõe
e há também cursos à distância, em que o estudante disponibiliza seu tempo de estudo em casa
e, depois, realiza as provas, o que facilita a vida do aluno.
Com relação ao currículo, constatamos a prevalência de estudos com base nas
disciplinas comuns, da base nacional, ou seja, o sujeito da EJA dentro dos cursos, ainda não é
totalmente respeitado como ser de identidade e vivências diversas. Em suma, não há espaço
para as histórias de vida daqueles que, ao adentrarem à escola, deveriam ser “[...] reconhecidos
como produtores de conhecimentos” (ARROYO, 2017, p.138), como cidadãos que carregam
uma bagagem curricular de seus lugares e certamente de outros. Destarte, um currículo
engendrado fora da realidade do aluno, com conteúdo abstratos, mortos, pode afastar o sujeito
do espaço escolar. Apenas um curso leva em consideração os saberes do educando, O Tempo
Formativo, em que o ensino acontece com base em temas geradores e eixos temáticos. Essa
estrutura curricular abre espaço para discussões e encaminhamentos com base nas vivências e
experiências que os sujeitos detêm.
As escolas municipais, geralmente, seguem a estrutura curricular do estado, haja vista
que a maioria não possui nenhum documento diretivo para a Educação de Jovens e Adultos, na
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realidade, gestores e educadores agem na EJA como se estivessem trabalhando no “Ensino
Fundamental III”. Transferem as práticas do Ensino Fundamental para a Educação de Jovens e
Adultos, subestimando e desanimando os educandos. Daí, também advém o fechamento das
escolas.
Em se tratando da gestão escolar na Educação de Jovens e Adultos no Estado da Bahia,
salientamos que o gestor principal (o diretor) é o mesmo do diurno e, devido a carga horária de
40 horas, dedica menos tempo ao turno da noite o qual fica na responsabilidade dos vicediretores. O tempo que o gestor dispõe para os alunos da EJA não é suficiente, dado que ele
precisa conhecer a rotina da Educação de Jovens e Adultos no espaço escolar e sempre buscar
conhecer, tentar descobrir quem é o sujeito, os desejos, as perspectivas na escola, as
dificuldades que esse tem em sala de aula ou em outros espaços escolares e colocar-se à
disposição do educando e do corpo docente. Para que isso se efetue na prática e com eficiência,
o gestor precisa ficar mais tempo na escola. Assim, sugerimos que a carga horária do gestor
seja dividida em três partes iguais, ou seja, em média, de treze horas para cada turno.
Com relação à coordenação pedagógica, poucas escolas dispõem de uma coordenação
apenas para os professores da EJA; em grande parte delas, o coordenador assume os trabalhos
das turmas do Ensino Fundamental ou Médio e da EJA com uma carga horária de 40 horas.
Geralmente, a coordenação opta em dedicar-se mais ao Ensino Fundamental ou Médio, apenas
os profissionais imbricados com a Educação de Jovens e Adultos conseguem empreender um
trabalho consciente e de qualidade nessa modalidade de ensino. Ainda convém destacar que o
quadro de coordenadores dos municípios e estado não é suficiente para atender a todas as
modalidades de ensino. Dessa forma, não há suportes pedagógicos suficientes para alavancar a
EJA.
No Q’Edu, encontramos dados traçando o perfil do gestor das escolas da Bahia. Com
relação ao nível de escolaridade, 78% são graduados e 64% são especialistas. Esses indicadores
mostram que os gestores detêm conhecimentos, aptos formalmente a exercer o cargo. Mas a
formação, com teoria sem a experiência e prática, não perfaz um bom gestor. A respeito da
formação do gestor escolar, Felinto (2018) comenta que é uma ação fundamental, já que isso
poderá proporcionar um aprofundamento teórico e a ampliação dos saberes construídos pelos
gestores na vivência na escola. Isso é salutar, já que entendemos a formação como uma forma
de pesquisar e buscar aperfeiçoamento dentro do campo da educação.
Outro fator que merece atenção é o tempo de experiência na função. O site educacional
demonstra que 55% dos gestores estão na função há mais de um ano e 57% estão há mais de
um exercendo a função na mesma escola. Fazendo uma análise dos índices de formação e tempo
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de serviço, verificamos que estão interligados. O gestor escolar baiano tem formação e tempo
de experiência na função, uma união atrelada à qualidade de ensino. Sabe-se que profissionais
bem preparados academicamente e com experiência tendem a executar um trabalho de
excelência. Além do mais, o tempo de serviço dentro de uma unidade de ensino dá ganhos
excepcionais à experiência e favorece o conhecimento da realidade da instituição, perfazendo
questões pedagógicas e administrativas.
Entretanto, uma informação constante nos índices de 2017 é preocupante. Quando
questionados acerca dos temas presentes nos projetos temáticos como machismo, homofobia,
gênero e diversidade religiosa, detectamos que o percentual das escolas que trabalham com
esses temas é pequeno. Sabemos que a EJA deve estar em meio a discussões sobre os problemas
contemporâneos da vida social. Assuntos como os supracitados são recorrentes na vida diárias
dos educandos, por isso, é salutar trabalhar com as temáticas, aguçando o aluno para a
construção de atitudes na defesa de identidade e do respeito ao outro. Lück (2018, p.40-41),
enfatiza que “[...] ensino de qualidade se assenta não sobre conhecimentos formais, estanques,
e sim sobre saberes socialmente valorizados e necessários para o enfrentamento dos desafios
de desenvolvimento pessoal e social dos alunos[...]. Para ofertar uma educação de qualidade, o
grupo gestor tende a adotar postura crítica e reflexiva diante dos desafios contemporâneos e
implementar na escola projetos cujos objetivos estejam atrelados a uma dada situação
problemática.
Em relação à gestão democrática, proclamada pela Constituição Federal de 1988 e
acentuada na LDB de 96, como “gestão democrática do ensino público”, verificamos que, em
89% das escolas baianas, há o Conselho Escolar. Esse órgão, segundo a pesquisa do INEP, é
composto por funcionários, professores, alunos, gestores, pais ou responsáveis e consegue
organizar reuniões pelo menos três vezes no ano. O objetivo do Conselho Escolar é acompanhar
as atividades da escola. É muito importante que todos participem dos órgãos colegiados, posto
que esses mecanismos são essenciais para a concepção da gestão democrática. Lück (2013, p.
66) compreende a importância dos órgãos colegiados e os define como:

[...] um mecanismo de gestão escolar que tem como objetivo auxiliar na tomada de
decisão em todas as suas áreas de atuação, procurando diferentes meios para se
alcançar o objetivo de ajudar o estabelecimento de ensino, em todos os seus aspectos
pela participação de modo interativo de pais, professores e funcionários.

Quando a escola cria os órgãos colegiados, a exemplo do Caixa Escolar, Associação de
Pais e Mestres, Conselho Escolar, Grêmio Estudantil, dentre outros, há o fortalecimento da
participação na escola, a descentralização do poder e a formação da consciência social. O gestor
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da EJA precisa descentralizar o poder, convocando os sujeitos para a atuação dentro dos espaços
de diálogo e tomadas de decisão da escola.
Nesse contexto, a gestão escolar precisa desenvolver seu potencial de liderança em
consonância com as decisões do coletivo. Os representantes das categorias escolares
(estudantes, funcionários, professores e outros), quando apresentam proposta e são respeitados,
fazem com que a escola torne-se um espaço mais significativo para os sujeitos. Não apenas
porque a proposta foi aceita ou descartada, mas, principalmente, porque a gestão realizou a
audição das inquietações e desejos do grupo. A valorização da opinião das pessoas pela gestão
contribui para a emancipação dos sujeitos da EJA, a descrição da voz e opinião dos educandos,
bem como cria o entusiasmo pela escola. Essas ações mobilizadoras da energia do conjunto são
possíveis quando a gestão se depreende do poder, reconhece o estudante da EJA e demais
membros como seres capazes de opinar, auxiliar a escola em meio a situações problemas, ou
seja, é o trabalho colaborativo, em que a comunidade escolar cria maior responsabilidade pela
escola e busca soluções para as situações emergentes nesse espaço.
Para assumir a função de gestão nas escolas estaduais da Bahia, os profissionais
precisam passar por um processo seletivo, uma eleição. A fim de cumprir o que diz a
Constituição Federal de 1988 e a LDB de 1996, o governo do estado publicou o Decreto nº
13.202 de 19 de agosto de 2011 que dispõe sobre a eleição para dirigentes escolares. Em
algumas escolas da rede municipal, essa realidade também já é presente, a exemplo do
município de Piraí do Norte, um dos lócus da pesquisa. Mas, em outros locais, os gestores são
indicados por prefeitos e vereadores. Em entrevista concedida ao Jornal do Professor (2015,
p.2), Vítor Paro fala a respeito da eleição para dirigentes escolares, dizendo o seguinte: “Para
atender os interesses de uma gestão democrática, nada mais coerente de que seja um tipo de
provimento democrático. E não se inventou nada mais democrático do que eleição para escolher
os ocupantes dos cargos e funções no país e no mundo”. O processo de eleição torna a escola
mais democrática, já que os alunos, pais, funcionários e professores podem votar de acordo com
as propostas que o candidato à gestão elaborou para a escola. Entendemos que, para além disso,
o gestor precisa criar instrumentos com as propostas, projetos para resolver as problemáticas da
escola, assumindo comprometimento com o espaço educacional e com aqueles que o elegeu.
Mas, durante o período de vigência da eleição (geralmente dois ou três anos), as pessoas da
escola devem cobrar a execução da proposta eleitoral ou do plano de ação proposto pelos
concorrentes eleitos.
O processo de eleição também tem o seu lado negativo: o clientelismo. As pessoas,
infelizmente, estão acostumadas com “trocas” nos processos de eleição. No caso da escola, o
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gestor eleito pode sofrer pressão de professores, funcionários, pais e, até mesmo, do aluno. A
ação democrática pode tornar-se opressora. Pode haver troca de favores, pedidos antiéticos e
outros. Nesse tempo, o gestor deve ser maduro para negar tais proposições e agir com ética.
Vislumbramos a eleição como um processo democrático. Logo, nenhum cidadão é obrigado a
votar coagido, tão pouco, a pessoa eleita deve recompensar os eleitores. Educação preza pela
ética, compromisso e liberdade. Assim sendo, o processo eletivo deve ser realizado de forma
justa, prudente e dando liberdade a quem vota e ao candidato.
Observamos que as mudanças na gestão da EJA e na escola que oferece essa modalidade
de ensino não surgem de forma rápida. Muitos são os desafios que o grupo gestor e os sujeitos
da educação de Jovens e Adultos encontram na sala de aula, no gabinete e nas atividades. É
preciso dar visão ao processo de gestão e à modalidade no âmbito da democracia, permeado
pela autonomia, pela responsabilidade com os processos da escola, reconhecendo a
possibilidade de tornar o ambiente educativo em um espaço de emancipação política e social.

4.3- PROCESSO DEMOCRÁTICO E COLABORATIVO NA EJA
A escola é um local de aprendizagem, construção de conhecimento, interação e
convivência social, é a vida em ação. É um lugar de aspiração humana. Quando um desses
fatores destoa dos objetivos escolares, convoca-se a gestão na tentativa de encontrar solução,
de harmonizar o espaço escolar e as relações. Para tanto, a gestão atual baseia-se em princípios
democráticos. Não se admite mais uma gestão centralizadora, hierárquica e soberana, visto que
o fazer gestor deve alicerça-se no compartilhamento de ações e na construção de um projeto
coletivo. Por isso, em muitas circunstâncias, o gestor solicita auxílio de outras pessoas, pede
apoio, busca opiniões e análise de situações. Nesse processo de gestão participativa, a
autoridade é compartilhada frente à tomada de decisões.
Nessa representatividade, os membros da escola, professores, coordenação, alunos e
funcionários são convidados a fazer parte desse processo. Forma-se uma rede de trabalho
colaborativo, com finalidade de encontrar resolução para algumas situações e alimentar a
autonomia. Entendemos que a educação é diversa e minuciosa, por isso, não é fácil tomar
decisões de forma isolada e descontextualizada, assim, faz-se necessária a análise criteriosa e
cuidadosa de dada situação, dos sujeitos envolvidos, os detalhes, a voz, enfim, trata-se de uma
atividade complexa para apenas uma pessoa ou um pequeno grupo indicar os caminhos.
Prescinde daí, a importância da participação ativa da equipe, a parceria entre o grupo gestor e
os integrantes da escola.
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Entretanto, a gestão compartilhada não é sinônimo de gestão desorganizada. O diretor
da escola, a quem cabe a responsabilidade maior, dentro do contexto escolar, deve desenhar os
caminhos, as “regras” e as limitações dessa gestão, pois os envolvidos precisam ter a
consciência da função e do papel de cada um neste processo democrático. O gestor deve
ressaltar a importância da participação de todos nas deliberações da escola, como também
salientar os limites do processo democrático.
Para Lück et al (2012, p. 32), “[...] na medida em nos situamos do início do terceiro
milênio, com seu desafios e novas perspectivas [...] as escolas necessitam de líderes capazes de
trabalhar e facilitar a resolução de problemas em grupo”. As decisões tomadas em equipe
exigem da gestão respeito à opinião dos outros membros, o olhar atento a dicas, a discussões
sobre a escola, a informações que o grupo gestor desconhece e respostas para as questões
negativas da escola. Além disso, esse grupo precisa gerir o processo democrático de forma
harmônica e civilizada, incentivando os membros na tomada de decisões coletivas e na
elaboração de ações, que visam uma educação de qualidade para a EJA.
Na visão de Freitas (2018, p. 7), “A valorização do processo educativo ocorre pelo
fortalecimento e a integração do trabalho coletivo e pela ampliação da visão de mundo que a
sociedade tem a respeito da escola [...]”. Desse modo, quando os sujeitos (pais, alunos,
representantes das comunidades e outros) fazem parte da escola ativamente, integram o quadro
decisório, conhecem o cotidiano do espaço escolar, metas, objetivos, dificuldades, desafios e
superações, passam a compreender a função social da escola e amplia a visão sobre o ato
educativo.
Nesse sentido, a divisão e a aquiescência das responsabilidades entre os membros da
escola e a autoridade compartilhada cooperam para a tomada de decisões, aumentam a
confiança no trabalho e na competência do grupo, como também inserem os membros nas
atividades da escola. Muitas vezes, professores, coordenação, alunos, funcionários e pais não
conseguem adentrar efetivamente nos atos educacionais, pois não são valorizados e suas
opiniões são silenciadas. Compreendemos que a presença dessas pessoas é importante,
principalmente, na composição dos órgãos colegiados.
Entretanto, fazer parte de algum órgão deliberativo nem sempre significa ampla
participação, às vezes, esses espaços são constituídos para legitimar as ações gestoras nas áreas
administrativas, pedagógicas e, principalmente, financeira, pois sabemos das exigências do
governo municipal, estadual ou federal ao liberar qualquer recurso. As escolas públicas são
mantidas por verbas públicas que integram os impostos da nação.

Os conselhos são

responsáveis em identificar as carências das unidades escolares, analisar as prestações de contas
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e tomar decisão coletiva/dialógica/sensata a respeito do destino dessas verbas. Assim, a
disponibilização das verbas só ocorre quando há registro oficial da participação da comunidade.
Frente a isso, observamos que a gestão democrática deve instigar a participação no
sentido real, em que os sujeitos possam exercer a cidadania, indo para além de apenas opinar;
o ato cidadão é concretizado e fortalecido na responsabilidade pelo espaço e na tomada de
decisões. A medida que as pessoas compreendem os problemas como elementos negativos à
concretização da qualidade do ensino e que a solução não advém apenas da gestão, aumenta a
autonomia e a tomada de consciência frente às decisões. O processo da gestão democrática
ganha status de co-responsabilidade. No dizer de Lück (2013, p. 66), a participação corrobora
para a tomada de consciência dentro do ambiente educativo:

Pela participação, a escola se transforma numa oficina democrática, organizando-se
como instituição cujos membros se tornam conscientes de seu papel social na
construção de uma instituição verdadeiramente educacional e agem de acordo com
essa consciência.

Nesses termos, o grande desafio dos gestores é compreender que nem todos os membros
da escola, mesmo aqueles que compõem os órgãos colegiados, são dotados dessa consciência.
Nem todos desejam ou estão dispostos a aceitar o processo da participação. Às vezes, as pessoas
criticam, exigem e apontam erros. Todavia, não querem se engajar na gestão da escola. Posto
isso, o gestor educacional deve estar atento à resistência dos sujeitos, saber lidar com os
empecilhos e não desistir.
Reconhecemos que cada ser humano tem limitações, nem todos conseguem expressar
oralmente a opinião, os desejos e insatisfações frente a algumas atitudes do grupo gestor. Outros
ainda têm medo de retaliações, uma vez que a educação como ato humano, no lugar de
emancipar o sujeito, o rejeita, reprime e inibe. É instaurado o processo de alienação. O grupo
gestor, que acredita no processo democrático como forma de ascender e qualificar a educação
na Educação de Jovens e Adultos, tende a incentivar aluno, professor, coordenador e outros
para o questionar, bem como para o crescimento da autonomia em benefício de uma escola
pautada na democratização das ações com gestão, direcionada pela voz do coletivo,
contribuindo para a ascensão da gestão descentralizada, a intensificação da autonomia, o
trabalho colaborativo e a participação social.
A gestão democrática dá ênfase ao trabalho colaborativo, para consolidar elementos como
o diálogo, a confiança, a participação e a motivação que subjazem o fazer colaborativo.
Bandeira (2016, p. 67) ratifica que a “[...] colaboração é engajamento intencional do pensar-
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agir”. A educação de qualidade na EJA perpassa pela colaboração das pessoas na tentativa de
realizar diagnósticos da realidade, interpretar os resultados em grupo e, a partir disso, criar
estratégias na tentativa de resolver as situações, agindo em prol do desenvolvimento da
educação de todos. Para tal, o processo colaborativo considera a experiência e o conhecimento
de cada participante, respeitando e analisando a contribuição de todos, o que,
consequentemente, formará uma rede de colaboração ativa na produção de projetos, ações,
estratégias voltadas para a qualidade educacional da EJA e a emancipação do estudante dessa
modalidade de ensino.
A respeito da colaboração, Ibiapina (2016, p. 49) considera como sendo um “[...]
movimento interativo, em que os partícipes negociam sentidos, compartilham significados,
questionam ideias fossilizadas, concordam ou discordam dos pontos de vistas expostos pelos
companheiros[...]” O processo colaborativo insere os membros da escola na socialização de
ideias e solicita que cada membro ouça e respeite o outro, visto que ao expor o ponto de vista
frente às carências educacionais, as pessoas têm a oportunidade de lutar por uma educação de
qualidade, opinar, colocar em pauta as reivindicações, podem também refletir acerca da escola
como um todo, agem em prol do coletivo, pois não há gestão singular. A atividade colaborativa
exige a divisão de responsabilidade e a tomada de decisão em grupo. O sucesso e o insucesso,
nesse sentido, pertencem a todos. Não há dispensa de responsabilidades.
Nessa ótica, salientamos a importância da liderança nesse processo de gerir ações
colaborativas com todo o envolvimento dos componentes da unidade escolar, destacando os
estudantes, os professores e o coordenador, os mais próximos do ato educativo, porque
conhecem as necessidades e prioridades existentes nas dependências de uma escola. Esses
membros podem colaborar efetivamente, denunciando as carências, a negatividade, os
elementos que não corroboram com a educação. Uma gestão eficaz proporciona espaços de
colaboração, desenvolve iniciativas colaborativas e incentivam os membros da escola nesse
processo. Além disso, à medida que a equipe gestora legitima a colaboração entre os membros,
a instituição se fortalece, por meio do diálogo e das discussões. Em decorrência, concretiza-se
a gestão democrática.
Quando a gestão tem como público os estudantes da EJA, o trabalho colaborativo ganha
uma dimensão ainda mais importante, visto que esses sujeitos, muitas vezes, estão na sociedade,
mas de forma passiva, estão excluídos, não têm a chance de expressar os interesses, as crenças
e o modelo de escola que desejam. Nos grupos colaborativos, isso é possível. É um desafio para
as escolas da EJA desenvolverem uma gestão que inclua os diversos sujeitos que a compõe, já
que a participação deles é “retraída”. O estudante da EJA é convocado, contudo, o lugar que ele
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ocupou na história o afastou ou afasta da tomada de decisões, da construção de uma identidade
coletiva. O sujeito dessa modalidade de ensino não participava ativamente das decisões
relevantes no campo da educação formal. O gestor perspicaz cria estratégias que instigam o
envolvimento dos autores da EJA nas determinações da instituição de ensino. Portanto,
acreditamos que a valorização da opinião das pessoas pela gestão contribui para a emancipação
dos sujeitos da EJA, a descrição da voz e opinião dos educandos cria o entusiasmo pela escola.
Essas ações mobilizadoras da energia do conjunto são possíveis quando a gestão se
depreende do poder e reconhece o estudante da EJA como um ser capaz de opinar, auxiliar a
escola em meio a situações problemas. Todavia, tanto o processo de colaboração, quanto a
gestão participativa requerem mudança de comportamento do corpo docente, do grupo gestor e
dos sujeitos aprendentes. É preciso reconhecer a escola como espaço de vida, efervescência de
conhecimentos e confronto de ideias. Nesse espaço, não se admite mais a gestão “coroada” de
poder. Se a escola é de todos, também cabe a todos o direcionamento dessa instituição.
A gestão escolar, ao valorizar e incitar a atividade colaborativa, está desenvolvendo
também a participação de todos os membros da escola, pois, em ambos os processos, os sujeitos
abandonam os ideais individuais e prezam pelo sucesso da coletividade. Todos são
caracterizados como responsáveis e fiscais das ações escolares. Gestão e docentes precisam ter
consciência do saber ouvir, dialogar e, em dados momentos, aceitar que a opinião do outro
corrobora para o crescimento da educação.
Levando em consideração esses aspectos, a gestão escolar precisa desenvolver seu
potencial de liderança em consonância com as decisões do coletivo. Os representantes das
categorias escolares (estudantes, funcionários, professores e outros), quando apresentam
proposições e são respeitados, fazem com que a escola se torne um espaço mais significativo
na visão desses colaboradores. Não apenas porque a proposta foi aceita ou descartada, mas
principalmente porque a gestão realizou a audição das inquietações e desejos do grupo. A
valorização da opinião das pessoas pela gestão contribui para a emancipação dos sujeitos da
EJA, e a descrição da voz e da opinião dos educandos cria o entusiasmo pela escola. Essas ações
mobilizadoras da energia do conjunto são possíveis quando a gestão se depreende do poder,
quando reconhece os estudantes da EJA como seres capazes de opinar, auxiliar a escola em
meio a situações problemas.

83

5 RESULTADOS DA PESQUISA APLICADA E COLABORATIVA

Neste capítulo, apresentamos os resultados da pesquisa, que foi desenvolvida na
microrregião de Gandu. O trabalho foi norteado a partir da seguinte pergunta: de que maneira
os saberes, práticas e desafios da gestão escolar repercutem no desenvolvimento dos sujeitos da
EJA?
Entendemos que a pesquisa aplicada busca produção de conhecimento, é motivada por
inquietações e objetiva encontrar soluções frente às devidas demandas da educação ou de outros
setores da sociedade. Isso é viabilizado na prática, no contato com os sujeitos da pesquisa, na
contextualização do lócus, no encontro entre pesquisador, colaborador e objeto de pesquisa.
Assim, na tentativa de encontrar a resposta para o questionamento supracitado, como
também atender ao objetivo geral aqui proposto, que foi analisar as ações da gestão escolar que
dinamizam e impulsionam a Educação de Jovens e Adultos na microrregião de Gandu, é que
atuamos de forma colaborativa com os sujeitos da pesquisa neste trabalho investigativo de
modo coautoral. Esse processo foi possível, pois a pesquisa colaborativa dá voz aos
participantes, prestigia a produção do grupo envolvido e os resultados são projetados com base
na opinião do sujeito-colaborador e do pesquisador-sujeito.
Nessa perspectiva, a organização deste capítulo é pautada na análise dos resultados
obtidos a partir dos dados e informações coletados no percurso da pesquisa, com destaque para
as Rodas de Conversa Virtuais, momento em que houve diálogo entre os protagonistas (sujeitos
da investigação) e pesquisador-colaborador, via plataforma virtual (Google Meet). Os detalhes
desse momento ímpar estão destacados nos subcapítulos a seguir. Outro mecanismo de coleta
de dados foi o formulário Google Forms cuja elaboração objetivou obter informações
sociobiográficas, percepções da EJA e realizar a avaliação das Rodas de Conversa Virtuais.
As Rodas de Conversa Virtuais foram encontros online realizados por aplicativo de
videoconferência com um grupo de pessoas pré-selecionadas, em datas e horários préestabelecidos. O objetivo desses encontros foi realizar discussão em torno de uma temática,
trocar experiências e realizar debates. Uma troca de saberes. Todos os participantes tiveram
“voz”, haja vista que o diálogo é o cerne desse modelo de dispositivo de investigação científica,
sendo que o pesquisador precisa ter muita atenção a esse momento, se necessário for realizar
gravações, com consentimento dos sujeitos da pesquisa, pois existe um leque de informações,
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relatos e, às vezes, o pesquisador não consegue anotar tudo que é pertinente. Com relação à
utilização da Roda de Conversa, Lima e Moura (2014, p. 100) destacam:

As rodas de conversa, quando utilizadas como instrumento de pesquisa, uma conversa
em um ambiente propício para o diálogo, em que todos possam se sentir à vontade
para partilhar e escutar, de modo que o falado, o conversado seja relevante para o
grupo e suscite, inclusive, a atenção na escuta [...].

Nessas circunstâncias, as Rodas de Conversa Virtuais concernentes a este trabalho
foram planejadas para traçar diálogos entre os sujeitos da pesquisa, o pesquisador e a
contextualização da EJA nos quatro municípios da microrregião de Gandu. Durante os
encontros, a pesquisadora direcionou a atividade de forma tranquila, de modo que os sujeitoscolaboradores ficassem à vontade para expor a opinião. Além disso, os encontros foram
organizados, nesta estrutura: tema, objetivo, início de conversa, reflexão (dedo de prosa) e
avaliação do encontro. A fotografia a seguir foi extraída do ambiente virtual (Google Meet):
Foto 1: Roda de Conversa Virtual

Fonte: Dados da pesquisadora, autorizados pelos participantes – 2020.

Os temas das Rodas de Conversa Virtuais foram idealizados com vistas a atender aos
objetivos específicos deste estudo e gerar paralelo com as discussões sobre gestão na EJA,
presentes nos capítulos três e quatro. Ademais, elaboramos cada temática com uma afirmação
e uma pergunta a qual deveria ser respondida no decorrer das discussões. O exemplo a seguir
foi da primeira roda, presente nos apêndices deste trabalho: “Tema: A gestão e os sujeitos da
EJA: Quem é o estudante da Educação de Jovens e Adultos? Objetivo: Refletir sobre as
caraterísticas dos sujeitos da EJA e os anseios educacionais que esses apresentam na escola”.
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O primeiro passo da Roda de Conversa foi o tópico “início de conversa”, em que fora
apresentado um texto atrelado ao tema (mensagem, fábula, citações, música). Nesse momento,
a discussão entrelaçava tema e teoria. Na seção “reflexão” (dedo de prosa), os colaboradores e
pesquisadora tiveram a oportunidade de dialogar a respeito dos textos teóricos, descrição do
atual grupo gestor da EJA, estabelecer teoria e prática e a oportunidade de conhecer a realidade
da EJA de outros municípios. Nessa troca de saberes e de respeito à opinião alheia, íamos
caminhando com Paulo Freire (2013, p. 68) ao citar que ''Não há saber mais, nem saber
menos, há saberes diferentes''. Não havia hierarquia de conhecimento, visto que os saberes,
experiências, ideias e conhecimentos são significativos e alicerces deste trabalho. Chamamos
esse tópico também de “Dedo de prosa”, pois é uma expressão correlacionada com a rotina da
maioria do público da EJA: conversar com ... dar uma prosa com... um dedo de prosa com..
Para os sujeitos da EJA, a ação de prosear é caracterizada como momento de muita naturalidade,
comum e espontâneo.
O último momento da Roda de Conversa Virtual foi a avaliação do encontro por meio
do Google Forms. Essa avaliação nos proporcionou realizar uma leitura das entrelinhas,
identificando a opinião de cada participante, como também refazer e organizar o encontro
seguinte, ou seja, a próxima Roda de Conversa Virtual. Além disso, no questionário da
avaliação (instrumento conciso), tivemos a oportunidade de ampliar a discussão da temática,
com uma ou duas questões pontuais e objetivas.
Nos subcapítulos a seguir, ampliaremos detalhes, com amparos técnicos e argumentos
teóricos, sobre os encontros virtuais e apresentaremos a discussão a respeito das práticas,
saberes, perspectivas e desafios subjacentes à “voz” dos gestores da microrregião de Gandu.
5.1 – O FAZER PEDAGÓGICO E O GESTOR DA EJA
A educação é a via capaz de dotar o mundo
com novas utopias e possibilidades de
emancipação humana.
(Ernesto Jacob Keim, 2011, p. 301)

A concretização deste segundo subcapítulo foi pautada na perspectiva de atendermos ao
nosso primeiro objetivo específico, a saber, investigar, por meio de observações e participação
colaborativa junto aos sujeitos da pesquisa, o papel desenvolvido pela gestão escolar nas
práticas do fazer pedagógico e as atitudes que incentivam a concretização do percurso de
aprendizagem dos educandos da EJA. Esse objetivo foi traçado antes do momento pandêmico,
pois idealizamos a pesquisa in loco. Como isso, não foi possível perscrutamos as respostas para
o objetivo supramencionado nas Rodas de Conversa I e II.

86

Na primeira Roda de Conversa Virtual, consideramos importante conhecermos a
percepção dos colaboradores acerca dos sujeitos da EJA. Para tanto, tematizamos esse momento
desta maneira: A gestão e os sujeitos da EJA: Quem é o estudante da Educação de Jovens e
Adultos? Foi fundamental lançarmos tal tema, visto que o profissional envolvido com essa
modalidade de ensino precisa ter um olhar diferenciado sobre os estudantes, estar atento ao
repertório que eles apresentam em sala de aula nas discussões, nos debates, nas atividades, nas
inquietações. Até os gestos corporais devem ser materiais de pesquisa, de estudo, de
observação. Enfim, o grupo gestor e os educadores precisam conhecer o estudante que adentra
a EJA.
Além disso, Rodrigues e Santos (2017, p. 45) atestam a necessidade de reconhecer “[...]
o sujeito empírico, os saberes, os valores éticos, gestados pela experiência, pela realidade
cultural”. Ao identificarmos as especificidades dos jovens e adultos, teremos um panorama mais
detalhado dos educandos desta modalidade. Logo, as ações educativas vão priorizar as
necessidades desse grupo, ou seja, faz-se necessário buscar estratégias sinalizadoras da
educação na perspectiva humana, nas carências que os estudantes atestam. Todavia, não
devemos tratá-los com “parcimônia”, como bem assinala Boaventura (2015), entretanto,
identificar no cotidiano escolar, na execução de projeto, nos diálogos, nas intervenções e
demandas, características desse sujeito, como também nos seus sonhos e histórico. Partindo
desse entendimento, é premente traçar propostas de incentivo ao protagonismo do Jovem,
Adulto e Idoso, no sentido de questionar posturas da sociedade, a apresentação e defesa de
opinião própria e a conscientização da participação cidadã, como sujeito de direitos e deveres.
Tendo como referência a fala dos gestores escolares, coordenadores e professores
envolvidos na Roda de Conversa Virtual a respeito do público da Educação de Jovens e Adultos,
construímos a nuvem de palavras a seguir, que mostra as características dos sujeitos,
mencionadas por estes profissionais.
Figura 3: Nuvem de palavras: Perfil da EJA na Microrregião de Gandu

Fonte: Elaborada pela pesquisadora, em 2020.
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No diálogo, os adjetivos “curiosos, “esperançosos”, “desvalorizados”, “excluídos” e
“resilientes” contidos na nuvem de palavras foram os mais citados entre os colaboradores. As
palavras expressam o olhar positivo dos profissionais a respeito do sujeito da EJA. Apesar do
processo de exclusão e desvalorização, o que, muitas vezes, ocorre no espaço da própria escola,
como podemos perceber nesta fala “Ainda há um estereótipo com relação aos estudantes da
EJA, muitos educadores ainda consideram como carga pesada” (colaboradora, Gandu), os
educandos são também caracterizados como curiosos, isso nos leva a crer na busca desses pelo
conhecimento e ampliação da aprendizagem.
Outra palavra em destaque e atrelada ao público da EJA é resiliência. Uma pessoa
resiliente tem a capacidade de lidar com situações difíceis, supera problemas, obstáculos e
sempre resiste em meio a situações tortuosas. Quando os educadores qualificam os estudantes
como “resilientes”, certamente, eles identificam nas ações de sala de aula e em outros ambientes
escolar atitudes que denotam a força dos educandos frente às demandas e empecilhos que a
Educação de Jovens e Adultos oferece. Visualizamos ainda na nuvem outros vocábulos
atrelados ao ser resiliente: luta, superação, sonho. Arroyo (2011) corrobora com essa descrição
do “protagonista da EJA”, quando cita que são sujeitos de múltiplas vivências, com percursos
de socialização, busca de saberes, realiza as escolhas conforme as necessidades dos mesmos.
Além disso, Arroyo assevera que a EJA proporciona maior politização e diversidade no ato de
ensinar.
Também percebemos que os colaborados admiram e respeitam os educandos, visto que
eles poderiam usar termos pejorativos ao descrever os sujeitos desta modalidade de ensino.
Entretanto, os vocábulos inferem o protagonismo, as lacunas e as perspectivas da EJA.
Dessa feita, podemos destacar que os sujeitos da Educação de Jovens e Adultos das
escolas pesquisadas são pessoas que acreditam na educação como forma de transformação da
vida, realização de sonhos e instrumento de resistência frente às adversidades sociais.
Corroborando com essa discussão, acerca da função da educação e da escola, Paro (2018, p.36)
destacada:
A função da escola sintetiza-se na formação do cidadão em dupla dimensão:
individual e social: a primeira dimensão exige a assunção do homem como sujeito
(autor, portador autônomo de vontade), a segunda assume a necessidade de conviver
livre (entendida a liberdade como construção histórica) entre os sujeitos individuais e
coletivos [...].

Ressaltamos que os sujeitos da EJA emergem e representam a voz de um coletivo. Ao
adentrar e/ou retornar à escola, eles apresentam um comportamento construído em algum
momento com base nas vivências em movimentos sociais, em associações, em instituições
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religiosas ou dentro da própria família. Por isso, a gestão precisa visualizar o sujeito em suas
múltiplas atitudes, realizando assim, interpretação, análise e confrontos, no intuito de unir
escola e vida, isto é, o processo educativo, colaborando para a emancipação do ser-sujeito, é a
vida na escola ou vice-versa.
Na pesquisa, colhemos outras opiniões acerca do estudante da EJA e demais autores da
educação. Consideramos importante considerar essas informações. Por isso, elaboramos este
quadro:
Quadro 03: Vozes dos colaboradores da investigação.
Segmento

Ponto de vista

Colaborador/município

Educando

“Em algumas atividades se sentem como
pessoas que não têm capacidade para aprender
como os alunos da Educação Regular, querem
oportunidade e valorização dentro da escola.”
“São alunos interessados, responsáveis e que se
dedicam. Trabalham durante o dia e a noite estão
na escola. Devem ser respeitados, têm sonhos e
precisam de bons professores. É um ser
humano.”
“Precisam de amor, carinho, acolhimento, vêm
marginalizados, trazem marcas de rejeição
social, não tiveram oportunidades melhores,
mesmo na escola se sentem excluídos, merecem
ser bem tratados e trazem lição bonitas para os
professores. ”
“A escola dar oportunidade, mas eles se sentem
inferiorizados, a direção tem a preocupação em
levantar a autoestima dos estudantes da EJA.”
“Direção e coordenação não estão de braços
cruzados, elaboram propostas , têm buscado
mudanças para que a EJA de fato ocorra.”
“O professor não quer mais ministrar aula na
EJA, porque os sujeito não são os de outrora:
sujeitos que foram pisoteadas durante muito
tempo pelo sistema social e
na escola,
aceitavam tudo que o professor fazia , aceitava
passivamente.”
“O professor da EJA deve ser engajado com a
EJA, alguém que realmente queira está na EJA.
Quando trabalhamos com a EJA não podemos
vislumbrá-los com olhar de pena, de compaixão,
mas um olhar de compreensão, sempre buscando
conhecer o sujeito. ”

Colaboradora I, Gandu.

Educando

Educando

Gestão

Grupo gestor

Educador

Educador

Colaboradora II, Gandu.

Colaboradora III, Gandu.

Colaborador IV, Gandu.

Colaborador V,
Wenceslau Guimarães
Colaboradora VI, Gandu

Colaborador VII,
Wenceslau Guimarães

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, em 2020.

Os pronunciamentos dos colaboradores da pesquisa desenham a crença deles a respeito
da atuação de cada autor/protagonista no contexto da Educação de Jovens e Adultos. Essas
idealizações mostram que as pessoas responsáveis pelo fazer pedagógico e administrativo na
modalidade, de fato, a conhecem. No quadro, o tratamento dispensado aos educandos e a
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participação destes sãos explicitados pelos colaboradores I, II e III. Percebemos que o grupo
gestor compreende a rotina dos sujeitos, valoriza a participação deles em projetos da escola e
cria laços afetivos na convivência escolar. De mais a mais, reconhece os estudantes como
pessoas que foram marginalizadas por processos históricos, econômicos, sociais, tendo em sua
maioria negros, desempregados e com o percurso escolar interrompido. Moura e Silva (2018,
p.18) apontam a importância do contexto escolar harmônico na formação do educando:
O contexto escolar passa a ser uma oportunidade de recusar essa imagem, inserir-se
em outros discursos de verdade cujos sentidos evidenciam um outro modo de
aprender, de se relacionar com o conhecimento, de se socializar, adquirir
independência e se adequar aos anseios da sociedade contemporânea.

Destarte, é possível, em alguns momentos, ou melhor dizendo, na maioria do tempo
pedagógico, tentar reinventar, tecer reflexões acerca das necessidades reais do sujeito, não com
o olhar das carências. Sabemos que a EJA foi marcada por exclusões, todavia, é tempo de agir
em prol do desenvolvimento da aprendizagem significativa, comungada com as aspirações dos
educandos. Uma das funções da escola é colaborar para a concretização dos objetivos de vida
dos sujeitos. Logo, as metodologias, os currículos na Educação de Jovens e Adultos carecem
de redefinição, conforme destaca esta colaboradora do município de Wenceslau Guimarães: “O
currículo deve abraçar a EJA, as especificidades. Urge um novo olhar, trazer estratégias,
mudanças voltadas para o empoderamento do aluno da EJA, pois esse aluno tem direito a
educação, direito do saber dentro da escola e fora”. Ao dizer de modo conotativo que o
“currículo precisa abraçar a EJA”, entendemos que o documento curricular deve estar atrelado
às necessidades dessa modalidade de ensino, pois em outros relatos, os colaboradores atestam
que o currículo da EJA é uma cópia do documento da Educação Regular, de forma reduzida.
Segundo as citações dos colaboradores IV e V, o fazer administrativo é centrado na
promoção do sujeito da EJA dentro do espaço escolar e o delineamento de propostas inovadoras
em prol da emancipação dos estudantes. No diálogo, foi possível constatar, mais uma vez, a
atuação dos estudantes nos eventos escolares, já que, quando são convocados, participam
tranquilamente de todo e qualquer processo. No entanto, a maior dificuldade é o tempo para os
alunos se dedicarem às atividades propostas, visto que a maioria é trabalhador. “Eles têm dado
o máximo para executar as atividades, dentro das possibilidades deles e nos surpreendem”.
(COLABORADORA DE GANDU). Percebemos nesse depoimento a força de vontade dos
estudantes, a expectativa na escola e a realização profissional daqueles que trabalham com a
EJA. Assim, é necessário ter um novo olhar para esses alunos, cabendo ao grupo gestor,
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incentivá-los e demonstrar que todos têm competência para participar dos eventos escolares e
também os que ocorrem nos contextos particulares.
Outro aspecto relevante concernente ao trabalho na EJA é a atuação do professor e como
esse profissional visualiza o sujeito atual dessa modalidade de ensino. De acordo com a opinião
dos participantes-colaboradores VI e VII, os educadores não desejam trabalhar com a EJA
contemporânea, pois, em outro tempo, os alunos eram as pessoas com percurso escolar
interrompido por questões de trabalho e outras situações. Sabemos que a priori a Educação de
Jovens e Adultos fora criada para atender a um público formado de pessoas com idade
avançada. Mas, nas circunstâncias presentes nas escolas e na sociedade, o perfil dos sujeitos da
EJA é outro. É contemporâneo, são novas identidades, são alunos adolescentes que adentram
também a essa modalidade de ensino.
Nessa perspectiva, observamos que pessoas adolescentes, jovens, adultas e idosas
convivem no mesmo espaço, o que, às vezes, devido a históricos diferentes, há desafetos. Para
a diretora da escola de Gandu: “[...] na sala de aula em que há alunos com idades diferentes, os
mais velhos se sentem discriminados e trazem nas atitudes, nos diálogos, a consciência de que
foram privados do direito de aprender, devido a muitas situações pessoais ou não”. Ressaltamos
que antigamente não havia esse confronto de gerações na EJA. Dentro dessa situação, os
colaboradores observam que os “novos alunos” respeitam os estudantes “mais idosos” e até
auxiliam na aprendizagem, no processo de colaboração mútua e troca de experiência.
Entretanto, observamos que os atuais sujeitos também tiveram algum problema no percurso
escolar, uma interrupção.
Não há como negar que esse percurso precisa ser corrigido, visto que os adolescentes
estão na EJA, porque, em algum momento, a escola os excluiu. “Internalizávamos que era uma
educação apenas para idosos. Os alunos de 15 e 16 também têm problemas na série-idade, seja
de ordem familiar, de ordem social, de ordem econômica e ainda é excluído por ser considerado
negro, pobre, residente de bairro periférico”, alerta a colaboradora de Gandu. O atual perfil da
EJA não pode ser escamoteado. Na pesquisa, é visível o desejo dos gestores e coordenadores
por uma nova perspectiva do fazer didático na EJA. O sujeito deve ser respeitado,
contemplando-se os seus traços de vida. Os sujeitos-colaboradores reconhecem as limitações
administrativas e pedagógicas, mas desejam e intentam atuar nessa modalidade de forma mais
coesa ao público.
Diante desse contexto contemporâneo, entra o papel da escola como espaço de
promoção social, a sensibilidade do professor frente aos obstáculos, como também a atuação
da gestão comprometida e responsável pela qualidade da aprendizagem. Faz-se necessário
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delinear caminhos para alcançar isso, e todos os responsáveis pela EJA devem seguir a mesma
direção, de maneira entrosada e democrática. Uma gestão de sucesso e inovadora considera a
opinião de todos, mas não precisa executar tudo. A audição atenta dos pares, colabora para a
mudança no ensino e o compartilhamento das ações gestoras. O termo compartilhar não
representa dividir, nem redistribuir ou delegar responsabilidades, mas sim, envolver mais
pessoas no seu exercício. Envolve “fazer com”, sem delegar ou fragmentar responsabilidades
inerentes a quem direciona a escola.
Além disso, há muita discussão teórica sobre a Educação de Jovens e Adultos: muitos
artigos, livros, congressos, fóruns e outros. Uma das inquietações dos sujeitos-participantes da
pesquisa realizada para a produção desta dissertação é como transformar essas teorias em
prática. Isso demonstra o desejo de aprimorar as metodologias na EJA, buscar formas de
trabalhar com o conhecimento científico e o senso comum (aquele acumulado pelo próprio
aluno) no intuito de que o estudante aprenda de fato. Não há mais espaço para “fingir que se
ensina na EJA”, os estudantes desejam aprender e colocar esse conhecimento a favor do
desempenho deles. Morin (2013, p. 21) salienta que “[...] o conhecimento deve mobilizar não
apenas uma cultura diversificada, mas também a atitude para propor e resolver problemas”. É
perceptível a reação do aluno contemporâneo face ao modelo mecânico de repassar
conhecimento nas aulas. Os estudantes querem transformar conhecimento em ação, em formas
de agir na sociedade, mudar e reconstruir os espaços, sair da subjetividade e galgar algo mais
concreto. É relevante interagir com o conhecimento a favor do projeto de vida.

Saberes e práticas na gestão da EJA: como estou atuando frente às dificuldades da
Educação de Jovens e Adultos?. Esta foi a temática discutida na segunda Roda de Conversa
Virtual. As respostas colhidas nesse momento apontaram, em especial, para os desafios
presentes na Educação de Jovens e Adultos. O primeiro desafio é a formação para atuar na EJA.
Os colaboradores chamam a nossa atenção para o fato de qualquer professor “acha” que pode
atuar nessa modalidade de ensino, visto que alguns creem na “inocente aprendizagem” do
sujeito da EJA. Já discutimos anteriormente que os estudantes da EJA são curiosos, espertos,
movidos pelo conhecimento. Logo, eles almejam um professor que detém o conhecimento,
discuta os problemas sociais com a turma, prezem por uma educação de qualidade.
Os grupos gestores atestam a dificuldade em organizar no início do ano letivo, o quadro
de educadores, pois alguns professores querem trabalhar na EJA para complementar carga
horária diurna, outros, porque as turmas da noite são formadas por, no máximo, trinta alunos;
há os que desejam realmente trabalhar na EJA e até são especialistas nessa modalidade de
ensino. Todavia, em especial, nos municípios interioranos, a voz política indica o professor
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conforme a preferência de determinada força política, geralmente quem está no poder.
Salientamos a relevância no momento da escolha dos educadores para determinada série/ano.
Isso envolve formação, competência, engajamento, dentre outros requisitos determinados pela
escola. Dessa forma, o grupo gestor deve estar atento a essa seleção, participar de forma ativa,
seguindo critérios. Questionamos sobre os critérios que as escolas determinam ao formar o
quadro de regentes na Educação de Jovens e Adultos. Os professores que atuam na EJA são
selecionados a partir de quais critérios? As respostam podem ser visualizadas no gráfico a
seguir.

Gráfico 05: Critérios na seleção dos educadores da EJA
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora, em 2020.

De acordo com a análise dos dados, compreendemos que a seleção de professores na
microrregião de Gandu é pautada sobretudo na necessidade da escola (50%), ou seja, não há
um olhar voltado para alguns pré-requisitos como formação, habilidade, prática docente,
currículo profissional. Essa informação leva, a priori, ao pensamento de que se a escola tem
uma carga horária vaga na Educação de Jovens e Adultos, convoca então o professor para
ocupar o cargo, sem se atentar a qualidades essenciais para ser educador da EJA. É uma
constatação intrigante.
Já 32% dos entrevistados afirmaram que a escolha dos profissionais é de acordo com a
experiência que possuem na EJA. Nas conversações via Meet, uma colaboradora de Gandu fez
a seguinte consideração acerca do perfil do educador da EJA “Professor para a EJA deve ter o
perfil próprio para a EJA, com um olhar mais apurado, mais aguçado”. Ao priorizar esse fator,
tanto a escola como os dirigentes contribuem para a qualidade do educador, já que como bem
ressalta Tardif (2010), os saberes da experiência são produzidos por meio de práticas. Dessa
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forma, entendemos que o educador que tem mais experiência, dentro da modalidade de ensino
na qual atua, apresenta mais competência no trabalho docente. Faria (2012, p. 08), também
corrobora conosco ao citar que “[...] a história de vida, a formação e prática docente são
elementos constituintes da identidade profissional”.
No que se refere ao desejo em atuar na EJA, apenas 18% dos sujeitos-colaboradores
mencionaram essa opção. A ação de escolha pessoal sobre a modalidade/ano em que quer
exercer a docência é muito importante, já que envolve engajamento, planejamento prévio de
ações, afetividade e composição de objetivos para melhorar a educação. Ademais, esses
educadores conseguem efetivar um trabalho promissor, já que há uma afinidade com a EJA.
“São professores mobilizados e comprometidos que (re)conhecem a cultura e história desses
sujeitos, que (re)conhecem sua realidade concreta, podem contribuir para seu protagonismo,
sua libertação e emancipação.” (FARIA, 2012, p. 11).
A composição das salas de aula na EJA foi outro tópico apresentado pelos sujeitos da
pesquisa, como um desafio na gestão. Para eles, organizar classes com alunos adolescentes,
jovens e adultos, causa alguns conflitos, haja vista que os adolescestes são imaturos, têm outros
objetivos, alguns não conseguem se identificar com as propostas da EJA, acreditam que essa
modalidade não é para eles, e sim destinada especialmente para idosos. Ademais, nos relatos,
ficou evidente a inexperiência do educador para gerir o conflito de gerações. De igual forma,
na maioria das vezes, o grupo gestor não tem solução para essas demandas. Aqui, notamos o
processo de juvenilização na Educação de Jovens e Adultos que vem ocorrendo
constantemente. No dizer de Silva (2019, p, 03), “[...] uma parcela significativa juvenil tem
construído novas configurações no cotidiano escolar, (re)organizando as relações sociais
presentes na modalidade e, principalmente, colocando novos desafios para todos os atores
envolvidos[...]”. Quando a gestão e corpo docente não encontram formas de lidar com essa
diversidade de gerações, podem ocorrer outros empecilhos, a saber, evasão e repetência. Uma
situação sem sucesso pode gerar outras, por isso, é de suma importância elucidar a organização
das turmas de forma que não haja preconceito, exclusão, constrangimento ou quebra de direitos.
Frente aos desafios citados pelo grupo gestor como entraves nos atos pedagógicos e
administrativos, lançamos para eles a seguinte pergunta: Enquanto profissionais experientes no
campo da EJA, quais são os fatores basilares para o sucesso do grupo gestor?
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Figura 04: Fazer gestor e pedagógico.
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora, em 2020.

Os fatores delineados pela gestão deixam em evidência que as práticas gestoras e
pedagógicas são essenciais na concepção da qualidade do ensino. Entretanto, como está
disposto na figura, há um circuito fechado, mostrando que uma ação se entrelaça na outra, há
uma dependência e coesão, o que significa falar da união entre o fazer pedagógico e gestor no
diálogo constante, no aprimoramento das ideias e no enastrar de saberes. É o processo da
aprendizagem na prática que se desenvolve mediante esforço profissional ao se vivenciar boas
concepções e ideias, isto é, integrando teoria, prática e necessidade real dos sujeitos da EJA.

5.2 PERCEPÇÃO DE PRÁTICAS INOVADORAS NA EJA
Queira
Basta ser sincero e desejar profundo
Você será capaz de sacudir o mundo, vai
Tente outra vez.
(Raul Seixa- 1975)

Neste subcapítulo, intentamos atender ao segundo objetivo específico desta pesquisa
que foi identificar as práticas inovadoras, os saberes e os desafios presentes na gestão que
fortalecem o protagonismo escolar e social dos sujeitos da EJA. Para tanto, expomos as nossas
impressões frente aos depoimentos, afirmações e discussões referenciadas pelos sujeitoscolaboradores da pesquisa no momento dos encontros virtuais.
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Iniciamos as Rodas de Conversa Virtuais no dia 05 de agosto de 2020. Foram quatro
encontros realizados sempre na quarta-feira, às 15:00h, via Meet. Houve um pré-encontro no
dia 29 de julho com a finalidade de alinharmos o cronograma das atividades. Os sujeitoscolaboradores escolheram o dia, horário e a plataforma virtual, de forma que o encontro fosse
adequado à agenda de trabalho e a rotina pessoal dos colaboradores. Isso porque, mesmo em
tempo pandêmico, todos os colaboradores estavam em home office. E alguns gestores estavam
trabalhando presencialmente nas escolas, atendendo as demandas das secretarias Municipais e
Estadual de Educação. O primeiro encontro fortaleceu ainda mais a parceria entre pesquisadorcolaborador e os sujeitos-pesquisadores, pois na pesquisa colaborativa, percebemos a
notoriedade do pré-encontro, antes do início das atividades investigativas, no sentido de traçar
todo planejamento, adequar o cronograma ao tempo disponível do grupo. É importante ressaltar
que o pré-encontro não poderia ser longo, nem muito subjetivo, requeria precisão, objetividade
e informação de todo processo das Rodas de Conversa, o passo a passo.
Elaboramos os encontros tendo como público inicial apenas os coordenadores da
Educação de Jovens e Adultos, os diretores e vice-diretores das escolas dos municípios
selecionados, totalizando dezesseis sujeitos colaboradores. Contudo, à proporção em que as
Rodas de Conversa foram sendo realizadas, os gestores foram relatando, nos grupos de
WhatsApp da EJA, as impressões deles, e outros profissionais da educação (a maioria
professores) engajados com a EJA requisitaram a participação no encontro. Acatamos esse
pedido, dado que quanto mais educadores refletissem acerca da gestão na EJA, o resultado da
pesquisa seria ampliado, e a qualidade do ensino nessa modalidade de ensino também ganharia
mais visibilidade. Dessa forma, no terceiro encontro virtual, havia vinte e oito pessoas. Isso
evidenciou o interesse dos profissionais por essa modalidade de ensino.
A Roda de Conversa Virtual que suscitou este subcapítulo teve como tema Inovação e
qualidade de ensino: A equipe gestora investe em práticas inovadoras na EJA? Nesse encontro,
toda a discussão foi em volta da Inovação na gestão na EJA. A fim de incentivar os sujeitos
para o diálogo, foram lançadas algumas perguntas direcionadoras das discussões: O que é
inovação? A qualidade do ensino tem como fator a inovação? Os gestores se posicionaram em
torno desses questionamentos, expondo a opinião por meio das discussões. Percebemos que a
maioria demonstrou compreender o significado do vocábulo inovação, como também recorreu
a termos relacionados ao ato e aos princípios de inovar. A figura a seguir traz a pronúncia dos
gestores.
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Figura 05- Princípios da inovação
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Fonte: Elaborado pela pesquisado, em 2020.

De acordo com a figura, os colaboradores compreendem que a inovação em gestão na
EJA perpassa pelo diálogo com os integrantes da escola, o agir de forma humana, ter atitude
em meio aos desafios, inquietar-se com as situações educacionais e saber agir. Desse modo, a
elucidação dos sujeitos da pesquisa nos leva a caracterizá-los como profissionais responsáveis
e engajados com a qualidade do ensino na Educação de Jovens e Adultos, na medida em que
manifestam inquietação em face aos novos desafios, apontam interesse em solucionar impasses
no campo educacional e vislumbram a educação como ato social. Podemos assim depreender o
processo da inovação posto na prática pelo grupo gestor.
De fato, o processo inovador traz incessantemente uma proposição de dar respostas a
demandas emergenciais do cotidiano vivenciadas na EJA. Também podemos dizer que é uma
proposição fundante para que a gestão invista no cenário educacional e nos anseios dos
estudantes. Isso requer atenção, um novo olhar, atitude e saberes. Para Amorim (2016, p 1), ”A
gestão escolar e educacional inovadora deve ser comprometida com a qualidade e a formação
cidadã do educando da EJA”. Logo, toda ação educativa projetada pelo grupo gestor deve ter
como foco o sujeito dessa modalidade de ensino. E faz-se necessário ainda vários pensares,
novas intervenções, o diálogo com os outros componentes da escola, objetivando garantir à EJA
o lugar de direito nos espaços educacionais e em outros contextos da sociedade.
No entanto, os sujeitos-colaboradores desta pesquisa, em meio às discussões sobre
inovação no campo educacional, sinalizaram que muitos profissionais dizem de forma rotineira
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“vamos inovar” e “precisamos inovar”. O termo virou um “clichê “na área educacional,
modismo, como criticou Amorim (2016). Nesse sentido, o grupo gestor do município de
Wenceslau Guimarães mencionou que no cotidiano percebem educadores associando a ação de
inovar a qualquer atividade momentânea, de destaque, da moda. Não há um objetivo préestabelecido e atrelado à determinada problemática. É tão somente uma ação pela ação. Ainda
ressaltam a ausência do diagnóstico, acompanhamento e avaliação dos resultados.
Concordamos com esses sujeitos-colaboradores quando trazem uma crítica sobre essa forma
popular e indefinida do uso do termo inovação. Ser um profissional inovador ou inovar na
escola não é apenas criar uma atividade rápida, um projeto passageiro, a exemplo do
planejamento de aulas com temas comemorativos. Inovação no campo da Educação de Jovens
e Adultos envolve responsabilidade social, gestão democrática, monitoramento das ações,
diagnóstico, avaliação, o fazer e refazer, conhecimentos e marcas pessoais, diferentes saberes e
busca do conhecimento. Esses aspectos inovadores são precursores para a educação de
qualidade.
Já os gestores de Gandu sinalizaram que há uma busca, uma mobilização para colocar a
inovação na EJA como processo incessante. De acordo com esse grupo gestor, os educadores
sempre estão dispostos a renovar, retroalimentar as práticas, “tentar outra vez” como assinalou
Raul Seixas. Aguçaram a discussão ao citarem que “Não podemos desistir frente aos problemas
educacionais”, “é essencial buscar soluções para cada situação adversa”. Essas considerações
denotam o desejo, otimismo e entusiasmo da equipe gestora em inovar as práticas educacionais
mesmo frente a dificuldades diversas. Também notamos a captação de investimentos
profissionais, organizacionais, financeiros e outros necessários, por parte dos gestores, a
consolidação e efetivação das atividades na EJA. Isso é inovar. A autonomia da gestão
oportuniza a formulação de ações que angariam fundos para a escola, pois os recursos
educacionais estão limitados. Dessa forma, inovar perpassa a gestão financeira. O gestor que
(re)inventa formas para garantir a execução das atividades, projetos da instituição, é inovador.
Não apenas cumpre a função de resolver as situações, mas, ao inquietar-se, mover-se para a
solução, ativar o coletivo, vai além da função administrativa.
Os profissionais da educação de Piraí do Norte reconheceram que inovar não é fácil,
principalmente por acreditarem que a escola inovadora carece de parcerias entre professores,
alunos, família e grupo gestor. Acrescentam a isso, que ninguém inova na singularidade.
Segundo Amorim (2016, p. 4), ”[...] inovar é envolver responsabilidades dos gestores, dos
professores e da comunidade de pais de alunos, para compor o cenário de mudança efetiva
dentro das instituições de ensino”. Essa é a percepção que os colaboradores apresentaram sobre
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o ato de inovar, assentada na gestão compartilhada e democrática. Quando os membros da
escola são conscientes das problemáticas escolares, dos limites de cada indivíduo e da força do
grupo, tendem a se inquietarem e a buscar em conjunto a solução dos problemas de forma
democrática e responsável, em um regime de colaboração.
Convocar todas as pessoas a participar efetivamente da escola tem sido frequentemente
uma ação realizada por essa instituição, apesar de que, em muitos casos, não há êxitos, pois a
sociedade não está habituada com a gestão democrática, sempre atuou no papel de “figurante”
dentro do espaço escolar. As decisões partiam sempre do chefe, não havia diálogo, deliberação
em/com o grupo. As reflexões dos gestores de Piraí do Norte nos reportam às contribuições de
Coelho e Unglab (2017, p.04) quando destacam que “A inovação resulta de atitude e processo
sob a responsabilidade de todos. Quanto mais cabeças pensando, maior a probabilidade de se
alcançar resultados realmente expressivos. Essa afirmativa é essencial para o sucesso da
inovação educativa”. Dessa forma, depreendemos que o processo inovador não é tão simples e
está atrelado a superar desafios em parcerias, com participação ativa e conscientes de todos. A
convocação dos membros da escola consolida o fortalecimento e o planejamento das decisões
em grupo.
Os sujeitos colaboradores consideram a inovação na gestão como processo vital, não
fluido, não pode ser focado apenas “no agora”, ou seja, em ações momentâneas, declaram que
se trata de um processo baseado na criatividade inteligível, tangível, que contempla a realidade
posta, ou seja, o contexto da Educação de jovens e Adultos, priorizando as reais necessidades
educacionais dessa modalidade de ensino. De mais a mais, o compromisso e a responsabilidade
social que o grupo gestor destina à EJA, tendem a garantir fatores educacionais, a saber, acesso
e permanência, como também a qualidade do serviço educacional, para se articular as práticas
do/no/para o sujeito da EJA. A fim de ilustrar o processor de inovação na visão dos
colaboradores da pesquisa, elegemos os seguintes depoimentos:
Inovar exige conhecer o público - Inovação é inserção deste público em projetos nos
turnos opostos, criação de grêmios com representação da EJA. Dica: Inovar exige
processos de avaliação das ações da escola: O que ocorreu, o que funcionou bem na
caminhada, o que deu errado no processo de aprendizagem. A partir dessas reflexões,
a gestão escolar com o corpo docente passa a pensar no contexto histórico dos
estudantes, propondo inovações/ reflexões. (PROFESSOR-COLABORADOR IGANDU- 2020)
Inovação é humanidade - Inovação perpassa também pelo tratamento dispensado aos
alunos e aos professores. Isso reflete no tratamento, uma marca forte, sintonia,
envolvimento, enxergar o ser, o indivíduo, o outro com pessoa de direito, isso é
significativo, porque o estudante se sente abraçado, pertencente ao espaço, cria
identidade, laços, se sente envolvido, engajado na proposta inovação, que perpassa as
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relações interpessoais da gestão, o que é forte no noturno. (Coordenador-Colaborador
II- Gandu - 2020)
Inovação é inquietação e necessidade. Vivemos em uma sociedade em constante
mudança. Inovar é necessidade da escola. Então, o pensamento inovador deve estar
incentivando o coletivo para que novas ideias e práticas surjam no chão da escola.
(VICE-DIRETOR-COLABORADOR III - WENCESLAU GUIMARÃES - 2020)
Inovação é querência. Os alunos da EJA abraçam a inovação, as novidades, o novo,
pois são carentes de inovação. O processo de inovar é a chance do querer. É preciso
querer e atitude. Isso está dentro de cada um, é subjetivo advém pela vontade de
querer, o fazer. (COORDENADOR-COLABORADOR IV - WENCESLAU
GUMIARÃES - 2020)

Os relatos dos gestores evidenciam a inovação como sendo um fator essencial na
ampliação e execução de algumas ações escolares, assim como fortalece o protagonismo dos
sujeitos na Educação de Jovens e Adultos. Os colaboradores I e II mencionam o processo de
inovar atrelado ao sujeito da EJA. A primeira fala demonstra que, para inovar, a escola necessita
conhecer o sujeito dessa modalidade de ensino: o histórico, os anseios e as dificuldades de
aprendizagem. É preciso pesquisar o ser. A partir desse diagnóstico, o grupo gestor pode criar
ações prudentes com o intuito de colaborar para o avanço desses estudantes no campo
educacional e social. Acrescido a isso, o segundo colaborador aponta o tratamento que devemos
ter com os estudantes da EJA. Inovar também faz parte do campo das emoções. Uma escola
que reconhece os sujeitos da Educação de Jovens e Adultos como pessoas dotadas de
sentimentos, de desejos, atitudes e ideais também está inovando. Quando o estudante é acolhido
pela escola de forma “calorosa”, humana, ele cria laços afetivos, o que pode estimulá-lo a
permanecer na escola e ampliar o desempenho.
Outro aspecto aludido pelo sujeito colaborador I é o processo de avaliação realizado
pelas escolas, pois ele entende que ideias inovadoras emergem de dados, da pesquisa, da
inquietação. Tudo isso só é possível, quando a instituição faz avaliação das ações que realiza.
Desde os resultados das avaliações escritas dos estudantes até entrevistas realizadas com alunos,
famílias, funcionários e professores. É necessário analisar os entraves e, assim, criar estratégias
para sanar as situações problemas diagnosticadas. Tidd, Bessant e Pavitt (2008) entendem a
Gestão da Inovação como sendo uma capacidade aprendida, ou seja, cada organização pode e
deve encontrar as próprias soluções para resolver problemas e necessidades, desenvolvendo-as
dentro de seu próprio contexto. Já Hernandez (2000. p. 22), sublinha que a “[...] inovação pode
levar ao questionamento de todo o sistema, o que implica a ideia de revisão contínua”. O ato de
avaliar faz com que o grupo gestor reflita sobre as práticas escolares, refazendo-as na
perspectiva de atender as demandas da educação, de forma inovadora.
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Assim, ressaltamos a importância do olhar crítico e reflexivo frente ao resultado das
avaliações. Não podemos ficar inertes face aos resultados, isto é, a constatação de problemas
ou progressões. Em qualquer das situações, devermos buscar rever as práticas no propósito de
sempre melhorar o desempenho educacional. Isso só acontece de fato, a proporção que o grupo
gestor conclama parcerias, discute ideias com os envolvidos, pondera os resultados e concretiza
o inovar. Avaliação colabora para o processo de inovação quando há um encandeamento do
momento diagnóstico, de apreciação, levantamento de demandas e encaminhamentos de
melhorias. Apoiados em Dalcorso (2015), salientamos a necessidade de observarmos a
realidade em busca da melhor educação para todos. O processo de avaliação proporciona essa
transformação, desde quando o grupo gestor aceita e analisa os resultados advindos do contexto
escolar. Avaliação coaduna em inovação na medida que serve para mudar a realidade da
instituição.
Nesse contexto, inserem-se as ponderações do colaborador III, “Inovar é necessidade da
escola”. A educação carece de novas ações, novas práticas. Formamos seres humanos que
mudam e são moldados pela sociedade a cada instante. O que é considerado diferente, inovador
em um dado momento, no outro, já se torna obsoleto. O próprio ser humano tem grande
capacidade de inovar, de mudar sempre, é exigente e transmuta conforme situações de trabalho,
pessoais e outras. Isso geralmente nasce das demandas. Logo, a inovação deve ser constante,
linear em observância com o ser humano e a sociedade. A educação tem como objetivo
primordial colaborar com a formação humana, isso exige mudança e adaptação com as
discussões da sociedade vigente.
No relato do colaborador IV, há inferência acerca do sujeito da EJA como receptor ativo
das ideias inovadoras. Isso é muito importante, posto que ainda há uma crença com relação à
participação ativa dos estudantes em projetos. Muitos educadores ainda acreditam que os
sujeitos rejeitam novas formas de ensinar, de tratar o outro, de educar. Entretanto, o estudante
já adentra à escola vislumbrando um ambiente inovador. A escola das filas, do quadro negro,
da tabuada, da palavra “desmundada” não atrai, nem atende as pretensões desse sujeito.
Conforme, Coelho e Unglab (2017, p. 4) “Inovações são respostas criativas e adaptativas a
novos cenários e o conhecimento da realidade, certamente, é a chave para abrir as portas para a
inovação”. Alguns educadores consideram a inovação como um ato extremo que está além das
vivências, do dia a dia da escola e das atitudes gestoras. Mas o grupo gestor, por vezes, realiza
algumas ações, sem perceber que está inovando. Um exemplo disso é o envolvimento dos
estudantes nos projetos da escola. Há uma negação, excluem-se os estudantes, visto que ainda
há educadores, que não acreditam na capacidade desses sujeitos. Frente a essas discussões,
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perguntamos aos colaboradores sobre a participação da EJA nos projetos da escola: Os alunos
da EJA participam de todos os projetos da escola?
Gráfico 6: Participação dos estudantes em projetos.

Fonte: Dados coletados via questionário Google Forms, em 2020.

O resultado apresentado no gráfico acima evidencia que a maior parte dos estudantes
participa de todos os projetos da escola. 75% dos sujeitos-colaboradores afirmaram que a
maioria dos educandos são atuantes nos projetos, 12,5% revelaram que apenas alguns alunos
estão envolvidos nas propostas e 12,5% afirmam que todos participam. As informações
demonstraram a implicação dos sujeitos da EJA com os projetos da escola e a visibilidade dessa
modalidade de ensino, visto que o gráfico retrata o desenho da altivez da Educação de Jovens
e Adultos no ambiente escolar.
Nesse sentido, podemos dizer que nas quatro escolas na microrregião de Gandu, os
estudantes são convidados, estimulados e aguçados a assumir o papel de protagonistas nos
projetos. Sob esse olhar, percebemos que o grupo gestor tem o poder de influenciar os sujeitos,
haja vista que quase 90% dos colaboradores declaram ter observado os estudantes imbuídos nas
atividades.
Além da participação dos estudantes nos projetos temáticos das escolas, buscamos
também compreender, como é participação desses sujeitos nesses eventos, pois a educação em
qualquer modalidade não deve ocorrer de forma passiva. Quanto à forma de enxergarmos a
atuação dos educandos da EJA, Arroyo (2011, p.03) traça uma crítica: “[...] o olhar escolar os
enxergou apenas em suas trajetórias escolares truncadas”. Isto é, a escola ainda não acredita no
potencial dos sujeitos. Há uma visão reducionista e preconceituosa sobre “o passado escolar
desestruturado”, a repetência, o abandono escolar, as ausências. O gráfico a seguir, mostra a
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opinião dos grupos gestores acerca da atuação dos sujeitos da Educação de Jovens e Adultos
em projetos escolares:
Gráfico 7: Atuação dos estudantes nos projetos

18%
44%
38%

Fonte: Dados coletados via questionário Google Forms, em 2020 .

Os dados acima nos levam a ponderar que, apesar de a maioria dos estudantes
participarem dos projetos (gráfico 06), 44% atuam de forma pacífica, ou seja, estão presentes
nos eventos, mas não há envolvimento dos sujeitos com as propostas. Consideramos esse
percentual expressivo. Já 38% são ativos, ou seja, estão inseridos nos projetos, executando
alguma tarefa. E apenas 18% são caracterizados como excelentes. A partir da análise desses
percentuais, dizemos que a atuação dos estudantes nos projetos ainda não é satisfatória. Dessa
feita, o grupo gestor tem a função de intensificar o desempenho dos sujeitos da EJA em todas
as atividades da escola, responsabilizando-os com ações e valorizando sempre a participação
dos educandos.
Outro fator observado nesses gráficos é a atuação dos gestores nos projetos. Ao
responderem os questionários com ciência, notamos que eles participam dos projetos, ora
elaborando-os com os agentes da escola, ora colaborando com o desenvolvimento, execução,
como também buscam inserir o estudante em todas as propostas. Diante disso, podemos dizer
que o grupo gestor das escolas lócus atuam de forma dinâmica, visualizam o sujeito da
Educação de Jovens e Adultos como um ser capaz de produzir academicamente e vislumbram
essa modalidade de ensino como lugar de inovação. Entretanto, ratificamos que a atuação dos
estudantes precisa de maior incentivo e crédito dos professores, coordenação e gestão, atuar na
perspectiva da construção, valoração e identificação de saberes.
Na visão de Carbonell (2002, p.21), “[...] a inovação permite estabelecer relações entre
saber, de maneira progressiva, para ir adquirindo uma perspectiva mais complexa e elaborada
da realidade”. Na Educação de Jovens e Adultos, percebemos que nem todos alunos conseguem
de imediato demonstrar as habilidades inerentes, vão tecendo-as no processo educativo, por
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isso, precisamos estar atentos e inserir os sujeitos nas atividades/funções conforme as
habilidades de cada um. Isso insere a escola no processo de inovação.
Para melhor compreendermos a inserção da inovação nas práticas da Educação de
Jovens de Adultos no espaço das escolas lócus, perguntamos aos sujeitos da pesquisa quais são
as ideias inovadoras destinadas aos sujeitos da EJA? As respostas dos membros da gestão estão
descritas no quadro abaixo:
Quadro 4: Ideias inovadoras na EJA
Município

Ideias inovadoras

Gandu

Inserção dos estudantes em todos os projetos da escola.
Projeto para a terceira idade

Nova Ibiá

Um professor por componente curricular do segundo ao quinto ano.
Sexta-Feira Cultural
Projeto Frutas da Terra

Piraí do Norte

Projeto Artístico
Gincana Cultural

Wenceslau Guimarães

Coordenador para a EJA por escola
Diário de campo
Hora da saudade

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, em 2020.

O quadro traz as percepções dos sujeitos colaboradores com a relação à inovação. A
princípio, as ideias supracitadas parecem simples, comuns ou provavelmente rotineiras.
Entretanto, ao observamos as proposições, constatamos que as propostas foram criadas
conforme as demandas e necessidades da modalidade de ensino nas escola e municípios. Gandu,
ao inserir os estudantes como atores nos projetos, colabora com o protagonismo na EJA,
aumentando a autoestima e fortalece o pertencimento do sujeito ao ambiente escolar. Ademais,
nos projetos que a escola Polivalente realizou em 2019, formava equipes de acordo com a idade
dos estudantes. A escola notou que os estudantes adultos e idosos produziam mais quando
estavam com seus pares (faixa etária correspondente). E se sentiam mais valorizados.
O município de Nova Ibiá, ao observar que aulas ministradas por vários professores
resultavam em dinamismo, práticas variadas e mais intervenção pedagógica, propôs o trabalho
com um professor por componente curricular no primeiro ciclo da EJA. Salientamos que em
outras escolas ofertantes da EJA (Ciclo I), geralmente, é um professor por turma, já em Nova
Ibiá é um educador por componente curricular. Outra ideia inovadora foi a Sexta-feira Cultural.
Essa ação surgiu devido ao alto índice de ausência nesse dia. Nesse projeto, os alunos
produziam materiais artísticos com os educadores ou traziam algum artesanato produzido por
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eles e compartilhavam com a turma, ensinando a fazer. Nova Ibiá é um município bem rural e
a maioria dos estudantes da EJA trabalha na agricultura. Percebendo-se isso, foi proposto aos
estudantes o Projeto Frutas da Terra. Houve um estudo sobre uma determinada plantação
(cacau, banana, coco...), o cultivo e os produtos derivados, depois, elaborou-se uma feira com
a exibição dos produtos e apresentação da pesquisa. De acordo com os colaboradores desse
município, essa atividade foi excelente, visto que os estudantes foram protagonistas,
apresentaram a pesquisa (oralidade), os produtos (culinária) e organizaram o espaço em que o
projeto foi executado (artístico). Constatamos que essa proposta possibilitou trabalhar com
algumas habilidades dos educandos, a saber, a oralidade, o saber fazer na culinária e o artístico,
além do pesquisar, buscar informações sobre o produto agrícola, unindo assim, a prática e a
teoria, a vivência dos sujeitos (conhecimento de mundo) e o conhecimento científico que a
escola oferta.
Em Piraí do Norte, a escola identificou, via diário de classe, a ausência significativa
dos estudantes na quinta-feira e sexta-feira. Logo, no intuito de aumentar a presença, como
também valorizar as habilidades artísticas dos sujeitos da Educação de Jovens e Adultos, foi
que a escola elaborou um projeto artístico. Essa atividade, realizada quinzenalmente, se iniciava
na quinta-feira. Nela, os alunos organizavam as apresentações com colegas, professores (estilo
ensaio) e, na sexta-feira, apresentavam. Os profissionais da educação afirmaram que houve o
aumento da presença dos alunos nas aulas. Para além disso, o município promove todo ano uma
Gincana Cultural entre os estudantes da EJA. As tarefas têm no cerne habilidades culturais d
valoriza-se, em especial, as tradições artísticas municipais.
Wenceslau Guimarães reconhece como inovação a indicação de uma coordenadora para
trabalhar na escola que oferta EJA, pois o grupo gestor considera que as práticas pedagógicas
e o público dessa modalidade de ensino diferem do Ensino Fundamental II. Assim, acreditam
na necessidade de uma coordenação para direcionar e dedicar-se tão somente à Educação de
Jovens e Adultos. Realmente, essa é uma ação pertinente, visto que, em outros municípios,
como Nova Ibiá, o coordenador tem a função de dar suporte ao Ensino Fundamental e a EJA.
Isso acarreta o profissional que, muitas vezes, acaba destinando, dentro da sua carga horária,
menos tempo à EJA.
Outra ação inovadora de Wenceslau Guimarães foi a produção do instrumento
pedagógico Diário de Campo. Os estudantes sempre saem para a colheita do café em outro
estado (Espírito Santo) e passam, em média, três meses fora da escola. Alguns discentes
desistiam, pois quebravam o vínculo com a escola. Diante dessa realidade, a escola criou o
Diário de Campo. Durante o tempo em que os estudantes estavam fora do ambiente escolar,
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eles deveriam todos os dias de segunda-feira a sexta-feira, fazer um relato da rotina no local de
trabalho, descrevendo experiências, dificuldades, angústias, desejos e outras questões que
julgassem pertinentes. Quando os estudantes retornavam, apresentavam a produção aos
professores e a avalição era pautada no material do diário. Essa ação evitou a evasão e a
repetência. Freire (2013, p.78) já dizia “Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na
palavra, no trabalho, na ação-reflexão”. Percebemos que o Diário de Campo propiciou ao
sujeito da EJA verbalizar o cotidiano e, ao mesmo tempo, suscitar reflexões sobre o local de
trabalho, as vantagens e desvantagens, a função dele na escola e na labuta, e, para além de tudo
isso, colaborou para a inserção do aluno no processo real de aprendizagem. Unir teoria e prática
é essencial para desenvolver a educação. Os profissionais comprometidos com a EJA precisam
organizar/elaborar instrumentos pedagógicos que contribuam para a ampliação da
aprendizagem dos estudantes, como também para a continuidade dos estudos.
Frente à pandemia no ano de 2020, a Escola Municipal Menandro Menaim, localizada
em Wenceslau Guimarães, elaborou um momento denominado Hora da Saudade, em julho.
Usou a plataforma Google Meet para o encontro com os estudantes da EJA, direção e gestores.
O objetivo desse evento virtual foi “matar a saudade” no sentido real, pois os sujeitos da EJA
conversavam sempre com professores e gestores por telefone, falavam da falta que sentiam da
escola, dos discentes, do contato entre pessoas. De acordo com os colaboradores desse
município, esse encontro foi muito especial, marcado pela afetividade. A respeito desse
processo de interação na Educação de Jovens e Adultos, Amorim, Santos e Pereira (2018,
p.129) descrevem a opinião dos estudantes a respeito do ambiente escolar: “Consideram a
escola como um ambiente, um mundo à parte, de sociabilidade, um espaço social de lazer para
fazer relações e amizades”. A escola, ao considerar a carência afetiva dos educandos, inovou
ao proporcionar um momento de recordação, de diálogo e de desabafo também. A inovação não
acontece apenas para acirrar a aprendizagem, em especial na EJA, visto que, os autores
apontaram um dos objetivos desse público ao adentrar na escola.
Os relatos das equipes gestoras nos permitem inferir que os municípios investem em
práticas inovadoras, mesmo que não sejam classificadas como inéditas. Entretanto, são reais e
assentadas nas demandas emergenciais da EJA, ou seja, foram elaboradas conforme os
problemas que impedem a consolidação dessa modalidade de ensino e, consequentemente, a
emancipação do sujeito. Peter Drucker (2003) chama a nossa atenção sobre as inovações
eficazes. O autor as classifica como “surpreendentemente simples”. Dessa forma, constatamos
nas ideias inovadoras dos quatros municípios a sua pertinência, pois emanam de questões
adversas do processo educativo.
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As contribuições dos gestores apontaram o ato de inovar como busca de resolução de
situações problemas, que foram verificadas por meio de avaliação e de pesquisa no espaço
escolar. Ademais, os grupos gestores agem sempre na perspectiva de promover uma educação
de qualidade com ideias inovadoras. Dessa forma, depreendemos que inovar é semear uma nova
ideia, uma vontade de fazer diferente, desejo, mudança de postura do grupo gestor e dos
educadores. Quando o educador percebe essa mudança de postura, isto é, vislumbra a gestão
buscando fazer e lutando para dar certo, o professor segue esse caminhar e isso reflete na sala
de aula, como também em todos os processos escolares.

5.3- DESAFIOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM TEMPOS DE
PANDEMIA
E agora, José?
A festa acabou,
o povo sumiu,
o riso não veio,
não veio a utopia
E agora José?
Carlos Drummond de Andrade

As escolas no ano de 2020 foram fechadas temporariamente devido à pandemia causada
pelo COVID 19 e o mundo precisou, em pouco tempo, passar por readequações na economia,
saúde, política, educação e outros setores. Nesse contexto, os sistemas de educação também
foram surpreendidos com esse momento histórico, ocasionando alternações nas rotinas das
instituições, já que com a presença do vírus foi preciso o isolamento social, para evitar a
propagação da doença. A política de distanciamento abriu espaço para o aprimoramento e
reconhecimento da Educação a Distância - EAD, como também a inserção ampla dos
profissionais da educação na esfera tecnológica.
Partindo dessas considerações, objetivamos neste subcapítulo identificar as práticas
gestoras na Educação de Jovens e Adultos em tempos de Pandemia na microrregião de Gandu,
que estão colaborando para o prosseguimento da aprendizagem. Os resultados expostos nesta
seção decorrem do quarto encontro virtual, ilustrado na fotografia abaixo cuja temática foi a
Reconstrução de Práticas na Gestão na EJA frente à pandemia. Diante das dificuldades deste
período atípico, consideramos essencial conhecermos as ações que cada município/ escola estão
empreendendo na EJA.
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Foto 2: Quarta Roda de Conversa Virtual sobre EJA e pandemia

Fonte: Dados da pesquisadora, autorizados pelos participantes – 2020.

Sabemos que o ensino ganhou uma nova roupagem durante a pandemia. O ato de
renovar o processo educativo está sendo construído a lume de muitos desafios, em especial,
para os educadores e o grupo gestor que precisaram criar formas para continuar a exercer a
atividade docente. Assim, questionamos aos colaboradores da pesquisa: Quais desafios
surgiram com a interrupção das aulas presenciais na EJA? O quadro a seguir expõe as respostas
dos sujeitos da pesquisa.

Quadro 05: Desafios educacionais na pandemia
Desafio

Município/colaborador

Justificativa

Entrega das atividades
impressas

Colaboradora I, Wenceslau
Guimarães.

“Na zona rural entregaram
atividades, mas não surtiu efeito,
pois os alunos querem o contato
com o professor. Atividade é fria.”

Realização da atividade
impressa em casa.

Colaboradora II, Nova Ibiá.

“Alguns alunos alegaram que não
conseguiram fazer a atividade,
porque precisavam da ajuda da
professora, pertinho deles.”

Formação de grupos no
WhatsApp

Colaborador III, Gandu.

“As turmas da EJA não estavam
acostumadas com grupos de zap
por sala, como acontecia no diurno.
O grupo iniciou com poucos
estudantes, mas os professores e
gestores foram buscando os alunos,
pesquisando números, encantando
os alunos, mostrando a importância
de continuar a estudar.”

Participação nas aulas remotas

Colaboradora IV, Gandu.

“Está difícil alcançar os alunos da
EJA neste momento, eles querem
presença humana, contato diário.
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Conseguir manter contato
distância é muito difícil.”

à

Uso da tecnologia

Colaboradora V, Gandu

“Momento também muito difícil
para nós, pois ainda estamos
tentando nos adaptar a educação
online,
as
ferramentas
tecnológicas, para os alunos
também é difícil.”

Acesso à internet

Colaboradora VI, Gandu

“Muitos estudantes são limitados
aos dados móveis , outros não tem
internet e há alunos que não têm
celular, nem computador.”

Fonte: Informações organizadas pela pesquisadora, em 2020.

Os relatos dos colaboradores da pesquisa no quadro 05 permitem observamos que há
vários desafios impostos ao ato educacional. Os integrantes da escola, professores, gestão,
coordenação, estão lidando com a intemperiedade da educação. É um momento de incertezas,
como também de pesquisas com fim na aprendizagem do aluno. Notamos também que para
cada dificuldade, há uma justificativa e, implícito a esta, há uma ação docente ou gestora voltada
para sanar os desafios na EJA. As escolas estão elaborando estratégias pautando-se na garantia
da educação de qualidade assegurada, sobretudo, considerando os sujeitos da EJA. Nesse
sentido, a educação carece da “[...] disponibilidade ao risco, a aceitação do novo e a utilização
de um critério para a recusa do velho” (FREIRE, 2007, p. 35). O autor nos leva a entender que
a educação versa atender a determinado público em uma dada época, focando nas possibilidades
de desenvolver as habilidades e competências dos estudantes, sem exclui-los. O momento
pandêmico traz essa percepção e nos faz refletir sobre as fragilidades da educação, em especial,
quando não consegue incluir todas as pessoas no processo educacional online.
O primeiro desafio, citado pela colaboradora I, foi a entrega das atividades. Nesse relato,
percebemos que o município no intuito de minimizar o impacto da pandemia na aprendizagem,
realizou a entrega das atividades impressas, buscando estratégia para atender a EJA. Entretanto,
os estudantes as consideram “frias”, ou seja, não conseguem dialogar com os exercícios
escritos, não veem significado ou não são capazes de realizá-los. Além disso, os estudantes da
EJA estão habituados com uma rotina escolar: explicação do conteúdo, proposta de atividades,
correções, o momento do tira dúvidas e, principalmente, dependem dos professores na
resolução das questões, como podemos observar no relato a seguir:

Na escola, ensinamos os estudantes da EJA a escrever, ler e contar. Há um retorno
instantâneo. Entregamos a atividade impressa e os alunos citaram que as atividades
são boas para eles não ficarem sem fazer nada, perceberam que a escola e os
professoras se importam com eles, estamos tentando ajudá-los neste momento difícil.
Nossos estudantes da EJA são fervorosos, entusiasmados “vai dar certo pró, estaremos
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juntos sim”. Porém, eles têm muita dificuldade para fazer a atividade sozinhos. E
assim, o número de estudantes nessa ação começou a decair. (COLABORADORA
II, NOVA IBIÁ)

O reconhecimento da função do educador no processo de interação constante com
educando, presente na fala acima, sinaliza a responsabilidade, compromisso e engajamento dos
educadores com os sujeitos da EJA, mesmo em tempos de pandemia. Esse perfil de professor
não é formado a curto prazo. Notamos que essa relação foi construída nas aulas presenciais e
intensificada com a distância, face às nuances da educação em tempo pandêmico. Os estudantes,
mesmo fora do espaço da sala de aula, ainda demonstram confiança, respeito, gratidão ao
professor. Todo esse processo é possível, porque o educador vislumbra o educando como um
ser humano dotado de sentimentos, valores e sonhos.
Não é tão somente a educação do conhecimento disciplinar, é a educação na concepção
humana, destacada por Arroyo (2017, p. 101) “A formação humana na escola é inseparável
dessa formação-deformação humana no viver dos educandos”. Os estudantes da Educação de
Jovens e Adultos destinam o olhar humano para o educador nas atitudes carinhosas, de respeito
e admiração. Logo, o mesmo tratamento deve ser estendido a esses sujeitos. Unir conhecimento
produzido pela humanidade com conhecimento humano, o tratar, o olhar para “mim”, para
“eles” são também ações da educação na EJA.
Outro fato pertinente na fala da colaboradora I foi a disposição da escola e professores
na elaboração e entrega das atividades. Sabemos que na Bahia, as escolas públicas não estão
autorizadas a incluir as aulas remotas na carga horária do ano de 2020, apesar de o Conselho
Nacional de Educação já ter aprovado essa ação. Então, mesmo em face a essas indefinições,
as escolas lócus estão entregando atividades impressas e destacam o trabalho realizado na
convocação dos alunos: via emissora de rádio, anúncios em carro de som, voz da cidade, avisos
nas redes sociais e outros. Todavia, o número de alunos que compareceu à escola foi irrisório,
não alcançando a quantidade real dos matriculados nas turmas da EJA.
Nesse ínterim, a equipe da Escola Isaura Pires, localizada em Nova Ibiá, a fim de
alcançar o maior número de estudantes da EJA, resolveu entregar as atividades nas casas dos
alunos. Essa ação foi possível, porque o município é pequeno e o número de infectados pelo
Coranavírus era reduzido na época. No reencontro com os sujeitos da EJA, os professores
ficaram emocionados frente às declarações, “Os alunos dizem que estão com saudade, sentem
falta do dia a dia na escola, com o professor, o contato... E estão tristes”, relatou a colaboradora
II. Entregar atividade foi uma estratégia elaborada pelos municípios lócus, como também em
outras cidades brasileiras. Uma ação válida, louvável, o que demonstra a preocupação em
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alcançar, de certa forma, o sujeito da EJA, apesar que nos depoimentos haver evidências da
dificuldade apresentada pelos alunos ao tentar ou realizar esses exercícios.
Ainda falando sobre a realização das atividades, a segunda colaboradora enfatizou o
pedido dos alunos para ter algum contato com professor no momento da realização dos
exercícios. Frente a isso, na Escola Isaura Pires, os professores se colocaram à disposição dos
alunos para tirar dúvidas via zap ou ligação telefônica. Essa atitude chamou a nossa atenção,
visto que os textos e lives atuais sobre o trabalho docente em tempos de pandemia apresentam
discussões acerca do descontentamento dos discentes, com relação ao uso do celular e
computador dos professores em prol do trabalho escolar.
Para trabalhar em casa, os educadores precisavam colocar esses aparatos à disposição
da escola ou dos alunos, mas os aparelhos não foram adquiridos para essa finalidade, são de
uso pessoal. Em Nova Ibiá, os educadores resolveram atender de forma individual ao estudante
por celular. Salientamos que a Secretaria Municipal de Educação de Nova Ibiá não ofereceu
nenhuma ajuda de custo para realizar esse ato, também não solicitou esse trabalho, a iniciativa
foi dos educadores. A respeito das ações do educador frente aos desafios educacionais, Moran
(2000, p.32) expõe que “[...] cada docente pode encontrar sua forma mais adequada de integrar
as várias tecnologias e os muitos procedimentos metodológicos”. Assim, os educadores da EJA
de Nova Ibiá buscaram na tecnologia uma forma de aproximação com os estudantes e, assim,
contribuir para a aprendizagem destes, em face ao atual contexto pandêmico mundial.
Ademais, percebemos o destaque para a organização didática da atividade impressa
destinada aos sujeitos da EJA, como também o cuidado com o material, inclusive as medidas
sanitárias e o manejo conforme relato: “Cuidado com o planejamento, com o material que
elabora, as tarefas que o professor organiza. A atividade deve ser bem orientada, formativa,
direcionada. E estruturada em forma de coletânea. ” (COLABORADO VI, GANDU)
O papel torna a atividade, como bem citou os estudantes, “fria”. Logo, em tempos de
pandemia e isolamento social, foi necessário interação entre as pessoas via internet. Quando
isso não era viabilizado, a escrita nessas atividades assumia a função interativa, traçando um
diálogo com o aluno e a família, via textos introdutório de otimismo e com questões dialógicas,
inteligíveis, conforme o nível do estudante.
Outra tentativa de acesso aos alunos foi a formação dos grupos no whatsapp. Nessa
plataforma, há possibilidade de realizar as aulas remotas. Contudo, como bem destaca o
colaborador III, os estudantes da EJA não tinham o hábito de participar dos grupos da escola
antes da pandemia. Eles interagem nos grupos cujo interesse é pessoal, a saber, o da família, da
igreja, dos amigos, da cidade, dentre outros. Os alunos não conseguem atrelar a escola ao uso
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deste aplicativo. A maioria classifica essa ferramenta como forma de interação e
entretenimento. Ademais, por muito tempo, a escola proibiu o uso das ferramentas tecnológicas
em sala de aula. Silva e outros alertam sobre a relevância da tecnologia no campo educacional:
Os dispositivos móveis são ferramentas de laboratórios remotos de qualidade para
formação prática dos estudantes. Smartphones, notebooks e uma infinidade de
dispositivos computacionais são parte integrante da sociedade em que vivemos e têm
impactado no modo de vida das pessoas, alcançando inevitavelmente a educação. A
apropriação dessas tecnologias dinamiza os processos de ensino e de aprendizagem
fazendo com que esses não se encontrem limitados ao tempo e ao espaço da sala de
aulas. (SILVA e outros, 2018, p. 127)

Entretanto, mesmo em face do mundo tecnológico, peculiar ao século XXI em que a
ciência está inovando a cada segundo, a escola continuou presa ao quadro, ao material impresso
e ao espaço real da sala de aula. Salientamos que algumas escolas já galgavam novas formas de
ensinar usando a tecnologia digital, tornando a aprendizagem mais dinâmica, interativa e
desafiadora. Porém, em tempos de pandemia, foi necessário mudar a concepção de educação,
visto que a tecnologia ressurgiu como a maior aliada da educação. Não há aula remota, ensino
híbrido sem o suporte tecnológico. Em posse dessa demanda atual, as escolas da Microrregião
de Gandu criaram as salas de aulas no whatsapp e estão reinventando as práticas, a fim de
garantir a continuidade da aprendizagem.
Ressaltamos que nas salas de aulas virtuais, os estudantes também evadem como bem
relata a colaboradora IV: “Os alunos da EJA estão evadindo dos espaços”. A equipe gestora e
os educadores têm demonstrado preocupação com esse público e buscam formas para manter o
sujeito nos grupos. Mas sabemos que a evasão é um dos problemas na EJA, pois afasta o sujeito
da escola, do conhecimento. Muñoz (2020, p. 01) reconhece que “A ausência de interação entre
estudantes e professores rompe o processo de aprendizagem e eleva o risco de aumentar as taxas
de abandono escolar [...]”. Todos os esforços empreendidos para levar a aprendizagem aos
sujeitos da EJA estão sendo efetivados, pois os grupos gestores e os professores demonstram,
por meio das ações, respeito ao sujeito da EJA, tratando-os como cidadãos de direitos, em
especial, atuam na consolidação de uma educação de qualidade.
Diante da atual situação da educação, a colaboradora IV informa acerca da participação
dos estudantes nas aulas remotas. As escolas convidaram os estudantes para participar dos
grupos de whatsapp. Alguns iniciaram, interagiram nas aulas e outros não ficaram nas salas ou
não assistiram às aulas. De acordo com essa colaboradora, para organizar os grupos, a escola
foi mobilizada em prol da formação dessas turmas. Assim, gestão, coordenação, funcionários
da secretaria da escola e professores realizaram ligações telefônicas para os estudantes e usaram
também as redes sociais. Essa ação foi realizada em alguns momentos na escola com uma ou
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duas pessoas e, às vezes, na casa do profissional, cumprindo com as medidas do isolamento
social. Nesse relato indireto, notamos todo o esforço da escola em prol da efetivação das aulas
remotas e a continuação do processo de aprendizagem. Embora o município de Gandu estivesse
com o número elevado de infectados, os profissionais não hesitaram em elaborar formas de
comunicação com o sujeito.
A propósito, notamos a presença e o envolvimento do gestor nessa ação, convocando os
profissionais, entrando em contato com os alunos, incentivando o grupo. Uma gestão eficiente
sempre está atenta e envolvida em todos os processos da escola, ora como observador, ora como
autor. Não fica apenas contemplando os resultados, participa do desenvolvimento também. O
contato diário e persistente com os estudantes ampliou a participação dos estudantes nas salas
de aula, como percebemos neste relato:

A partir disso, foi que aumentou o número de alunos nas turmas, 30% a 50% dos
alunos participaram das aulas. Há também um Projeto interdisciplinar com o mesmo
tema. Dialogamos com os estudantes nos grupos, tentamos trazer para perto. Na AC,
ocorreram as discussões sobre o tema, organização da proposta.
(COLABORADOR III, GANDU)

No comentário acima, foi possível perceber que os educadores organizam a aula virtual
como se estivessem na aula presencial, tentam estabelecer conversações, ficar mais próximos
ao aluno, ou seja, conhecer um pouco mais sobre a vida do estudante e se colocam à disposição
para ouvi-los, tirar dúvidas, discutir conteúdos, temas e outras aspectos pedagógicos. De acordo
com Palú, Schütz e Myer (2020, p. 50), “As conversações que se estabelecem, a manutenção
do diálogo, os fluxos das interações, isto releva o papel importante e fundamental da postura
do professor, como catalisador e facilitador do processo de construção do conhecimento”. A
função do educador é prover recursos metodológicos para desenvolver a aprendizagem. Para
isso, é importante a interação constante com os sujeitos envolvidos, identificando os avanços e
retrocessos na aprendizagem e sempre retroalimentar a prática em sala de aula.
Na análise da opinião do colaborador III, percebemos que os temas das aulas são
estabelecidos de acordo com o dia a dia dos sujeitos e os acontecimentos atuais. Sabemos que
a aula online exige muito mais do educador, não é apenas o conhecimento da disciplina. Ele
precisa saber usar as ferramentas tecnológicas, organizar uma aula com slides, vídeos,
aplicativos. O quadro branco ou negro foi aposentado antes do tempo previsto, a tecnologia
digital ocupou este espaço, mesmo que ainda não dominemos os aparatos tecnológicos. Com
relação ao aluno, acreditamos que assistir à aula no aparelho celular é muito difícil, a interação
é restrita e o fluxo da comunicação, às vezes, pode ocorre de forma truncada. Acrescenta-se a
isso que o estudante da EJA é tímido, isso já era notado na sala de aula presencial; na virtual,
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essa característica é mais visível. Nesse processo das aulas remotas, o grupo gestor e educadores
precisam observar e dar atenção a todos os sujeitos para não aumentar a invisibilidade.
Boaventura Sousa (2020, p. 8) nos convida a pensar sobre isso, quando destaca: “[...] as
zonas de invisibilidade poderão multiplicar-se em muitas outras regiões do mundo e, talvez,
mesmo aqui, bem perto de cada um de nós. Talvez baste abrir a janela”. Logo, depreendemos
o cuidado que devemos ter no tratamento com os sujeitos da EJA, pois se antes essa modalidade
de ensino enfrentava muitas situações adversas, em tempos de pandemia, com o distanciamento
social, a ausência física do professor e colegas, surgiram outras demandas. Entendemos que
tudo isso pode contribuir para o afastamento do sujeito do espaço escolar, aumentando a evasão
e o fosso da desigualdade social. Nesse sentido, a colaboradora VI de Gandu demonstrou
preocupação e responsabilidade com a Educação de Jovens e Adultos ao citar “Não podemos
perder de vista que precisamos nos preocupar com esse público...”.
O uso e o acesso à tecnologia foram objetos dos relatos dos colaboradores V e VI.
Ambos trazem à tona duas situações que emperram o processo de aprendizagem contínua e de
qualidade no contexto pandêmico: ter acesso a uma rede de internet e saber usar com eficiência
os aparatos tecnológicos:
Momento também muito difícil para nós, pois ainda estamos tentando nos adaptar a
educação online, as ferramentas tecnológicas, para os alunos também é difícil.
(COLABORADORA V, GANDU)
Muitos estudantes são limitados aos dados móveis, outros não têm internet e há alunos
que não têm celular, nem computador. (COLABORADORA V, GANDU)

Como se pode observar nos relatos transcritos, os educadores e os educandos
apresentam dificuldade com a educação remota. Isso ocorre, porque o espaço educativo não
estava organizado para a proposta online, como também não preparou o docente para o uso da
tecnologia, apesar de que muitos docentes fazem uso da tecnologia, mas é preciso formar uma
cultura/consciência para o emprego dos novos recursos tecnológicos na sala de aula com caráter
educativo. Romper com a linha rotineira do ensino e inserir novas práticas não é uma ação
repentina, tão pouco viabilizada em curto prazo. É uma tarefa gestora urgente nesse período.
Porém, deve ser planejada com cautela, precisão e objetivo. As estruturas das escolas estarão
alinhadas a essa necessidade atual, por isso, o ambiente físico deve ser conectado (internet para
todos), e se ter a diposição profissionais habilitados para atender as necessidades do professor
e dos educandos. Ademais, os profissionais da educação não precisam tão somente aprender a
usar as ferramentas digitais. Há necessidade de dar sentido à tecnologia articulada com os
objetivos da aprendizagem, como desta Edméa Santos (2014, p.81):
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Não basta ter acesso ao computador conectado à internet. É preciso, além de ter acesso
aos meios digitais e sua infraestrutura, vivenciar a cultura digital com autoria criadora
e cidadã. Saber buscar e tratar a informação em rede, transformar informação em
conhecimento, comunicar-se em rede, produzir textos em várias linguagens e suportes
são saberes fundamentais para a integração e autoria na cibercultura.

Nesse ponto de vista, gestão e coordenação precisam viabilizar todo o suporte para o
educador planejar as aulas remotas, focando na aprendizagem e os meios tecnológicos que
colaboram para esse processo. Além disso, agrega tais dificuldades a questão econômica dos
sujeitos da EJA, pois, em sua maioria, são trabalhadores assalariados, desempregados,
moradores de bairros periféricos, que não têm sempre acesso a uma conexão de internet, às
vezes, por não terem condições financeiras para adquirir créditos, para pagar uma assinatura ou
o sinal no local onde reside é ruim. Assim, ser frequente em uma aula remota não é possível
neste momento. Isso acirra a desigualdade educacional, visto que muitos alunos desejam,
mesmo que a distância, participar das aulas, todavia são impedidos pelo processo tecnológico
que aproxima pessoas e, ao mesmo tempo, as afasta.
A respeito do processo de aprendizagem nas aulas remotas, o colaborador III descreve
a experiência que teve no grupo de whatsapp “Ouço áudios emocionantes de alunos nos grupos
das aulas remotas: “Pró, hoje aprendi”. Mesmo distante, um adulto consegue dizer que está
aprendendo. Então, era algo que nós não esperávamos. Há retorno daqueles que estão nos
grupos”. Esse relato do colaborador III, de Gandu, reforça a concepção de que a EJA precisa
de incentivo e credibilidade. Os profissionais da educação devem tratar os estudantes como
pessoas capazes, uma vez que, mesmo distantes, do outro lado de uma tela pequena, com muitas
dificuldades de aprendizagem, o cansaço do trabalho, da rotina, os estudantes ainda conseguem
resolver algumas propostas que os professores enviam, como foi supracitado.
Estamos vivendo um novo momento, a educação com tecnologia digital, aliás, o uso da
tecnologia no ambiente educativo já era previsto, no entanto, muitos profissionais da educação
não gostavam, não aceitavam ou não sabiam utilizar. Freire (2015, p.32) já alertava que “Não
haveria cultura nem história sem inovação, sem criatividade, sem curiosidade, sem liberdade
sendo exercida”. A pandemia mudou a cultura educacional. É tempo de inovação. Precisamos
inovar com relação às metodologias, às práticas e, até mesmo, a nossa vida pessoal.
Sabemos que a tecnologia não substitui a ação humana, o olhar, o toque, o cheiro. Mas,
os profissionais, que participaram da quarta roda de conversa virtual, reconhecem a tecnologia
como forma de aproximação dos sujeitos da EJA com educadores, escola, a formação do
conhecimento e a continuação da aprendizagem. Logo, é importante a atuação do grupo gestor
acolhendo e apoiando discentes e docentes, oferendo todo o suporte necessário, em especial,
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dar atenção ao educador, no que tange ao emocional. Dialogar em redes sociais, mandar
mensagens de incentivo, realizar uma ligação telefônica e outras atitudes demonstram a
preocupação com o profissional.
A mudança requer de cada ser humano a dispensa de costumes, culturas e sair da
comodidade. A pandemia nos tirou da nossa rotina “certinha”, costumeira. Ficamos sem “rumo
e sem direção”. Da mesma forma, os colaboradores da pesquisa demonstraram inquietação,
tristeza, incerteza e muita dúvida. “Dar aula online é perigoso. Não fomos preparados ou não
nos preparamos para isso”. Alerta a colaboradora I, de Wenceslau Guimarães, trazendo à tona
a falta de formação do professor para atuar em uma educação tecnológica, totalmente diferente
da educação presencial em que o professor tinha a aula na “palma das mãos”, observava o olhar
dos alunos, os gestos, fazia anotações, observações, dialogava com a turma. E por que não dizer,
dominava o espaço, o chão da sala de aula. Mas o mundo virtual é distante, do outro lado da
tela, na casa alheia, sobre vários olhares. Daí reside a preocupação com as aulas remotas, online.
O professor saiu do quadrado, do silêncio, da proteção da sala de aula e adentrou aos
lares brasileiros. No diálogo com os colaboradores, foi possível notar que entre eles, há uma
insegurança, timidez ao lidar com o espaço educativo virtual, apresentar sua imagem, a voz e,
até mesmo, a escrita. Além disso, “Não temos equipamentos, condições tecnológicas
adequadas, momento socioemorcional abalado, muito adoecimento, guerra contra a Covid”,
complementa a colabora V.
O grupo gestor, responsável pela viabilização das aulas remotas ou da entrega das
atividades também foi surpreendido pela pandemia e precisou se adequar à atual educação,
respondendo as demandas educacionais da pandemia. Ao ser questionado sobre quais fatores
dificultam o trabalho do grupo gestor neste momento pandêmico, os participantes destacaram
os seguintes entraves:
Gráfico 08: Fatores que entravam o trabalho gestor na pandemia

Fonte: Dados coletados via questionário Google Forms, em 2020.
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As informações expressas nesse gráfico revelam que dentre os impasses na atuação do
grupo gestor, 63% destacam o fato de manter os alunos nas aulas remotas. 19% atestaram como
dificuldade realizar contato com os alunos por telefone. Já 6% dos entrevistados citaram a
necessidade de usar adequadamente as ferramentas tecnológicas, outros 6% evidenciaram a
falta de participação dos estudantes nas aulas remotas e 6% reclamaram da ausência de apoio
da Secretaria de Educação. O que podemos verificar a partir desses dados é que a maior
dificuldade na ampliação da educação remota gira em torno do estudante, visto que os
profissionais não vislumbram a presença deles nas aulas e o contato com o público discente via
telefone é insatisfatório. Todo o processo educativo é direcionado ao sujeito da EJA, entretanto,
quando este não está presente na aula remota, a educação não progride. Não há educação sem
aluno. E se fosse aula presencial, certamente, haveria a junção das turmas devido ao número de
estudantes.
Mesmo em face às dificuldades pedagógicas, administrativas e de acessibilidade à internet
em tempos de pandemia, os grupos gestores da microrregião de Gandu reconhecem o contexto
atual como oportuno à autoformação e “um momento riquíssimo” (COLABORADORA V), já
que os profissionais atuantes na gestão, coordenação ou sala de aula foram envolvidos pelo
processo tecnológico, mesmo que de forma aligeirada e urgente. No depoimento a seguir, o
colaborador exemplifica o refazer docente: “Estamos angustiados, cheios de interrogações. Mas
temos ganhos educacionais. Percebemos que professores não dominavam a tecnologia no início
das aulas remotas e agora estão mais autônomos. Os educadores afirmavam que não iam
conseguir”. (COLABORADOR III, GANDU).
Ao reconhecerem as lacunas formacionais para atuar na educação atual, os participantes
demonstram interesse em ampliar a própria formação, colaborar com formação dos outros
integrantes, buscando benefícios para a prática pedagógica, galgando formas de intervenção da
aprendizagem e, consequentemente, efetivar a educação de qualidade. A autoformação ganha
força com a tecnologia, pois para cada aplicativo, criação de blog, site há sempre tutoriais,
vídeos. São receitas virtuais. Aprendemos a fazer, inventar, inovar com o auxílio de máquinas.
Diante da discussão traçada neste subcapítulo, constatamos a preocupação dos
professores e gestão com a nova realidade mundial, em especial, com os rumos da educação.
Desejam manter contato com os estudantes da EJA, seja por meio das aulas remotas ou via
atividades impressas, com foco na aprendizagem, como também evitar a evasão. Outra
inquietação apontada pelos colaboradores é com a formação do professor para a nova educação,
pois tudo indica que a educação será híbrida e exigirá um profissional capacitado. Portanto, o
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profissional da EJA na pesquisa realizada evidenciou o interesse em mudar as práticas de gestão
de sala de aula e administrativa, usando como suporte os aparatos tecnológicos.

5.4- PRODUTO DA PESQUISA COLABORATIVA
Neste subcapítulo, descrevemos o produto desta pesquisa que foi a criação de um Blog
cuja proposta é divulgar as práticas gestoras inovadoras, os desafios, os anseios e outros
achados, como também atividades contemporâneas constatadas no processo da pesquisa, a
exemplo de relatórios de ações e experiências emergentes da roda de conversa, depoimentos de
gestores, coordenadores e professores, fotografias e outros elementos pertencentes ao campo
pesquisado.
Ademais, buscamos neste produto atender ao terceiro objetivo da pesquisa que foi
organizar de forma colaborativa uma plataforma virtual (blog ou página no facebook) tendo
como proposta as práticas inovadoras, resultantes do estudo e outras constadas no processo de
construção dos dados. Outro aspecto que ponderamos foi ouvir a opinião dos colaboradores da
pesquisa. O ponto de vista dos sujeitos também serviu de base para a escolha final do produto
da pesquisa. Assim, de forma inovadora, no questionário da avaliação da Quarta Roda de
Conversa Virtual, convidamos os colaboradores para escolher o espaço virtual destinado à
publicação de materiais sobre a gestão na EJA. O gráfico a seguir revela a opinião dos grupos
gestores.

Gráfico 09: Seleção da plataforma virtual para o produto da pesquisa
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Fonte: Dados coletados via questionário Google Forms, em 2020.
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Consideramos importante acolher e valorizar o desejo dos colaboradores, pois este
estudo foi realizado em um viés colaborativo entre a pesquisadora e os sujeitos da pesquisa.
Além disso, o produto final vai contribuir para as práticas do grupo gestor à proporção que este
visitar o espaço em busca de suportes para o dia a dia. Dessa forma, acreditamos que quanto
maior for a familiaridade do usuário com a ferramenta, maior será o sucesso com a pesquisa,
ou seja, o profissional consegue encontrar em menos tempo o que deseja.
Estamos em um momento em que tudo é virtual. Toda e qualquer informação pode ser
acessada apenas com um clique. E no cenário educacional, os profissionais também estão
imersos ao campo tecnológico, em especial, com a chegada da pandemia. Assim, o produto
desta pesquisa pode colaborar para uma das necessidades emergentes que é a autoformação. No
espaço, os membros da gestão, como também outras pessoas interessadas em estudar a
Educação de Jovens e Adultos terão a oportunidade de usufruir das informações expostas nas
páginas do Blog.
Nesse contexto, salientamos que o blog é uma ferramenta virtual cujo objetivo é
divulgar temáticas, conteúdos, links, realizar pesquisas virtuais, criar posts, compartilhar
informações, organizar várias páginas no ambiente e outras possibilidades de ilustrar o
conhecimento. Para Komesu (2005, p. 111), o blog “[...] é uma corruptela de Weblog que
significa arquivo na rede”, ou seja, é uma espécie de diário virtual que pode ser alimentado
diariamente cujos arquivos ficam à disposição dos usuários por um tempo ilimitado. Ainda
dizemos que o blog facilita a comunicação, aumenta a interação entre o leitor e o autor dessa
ferramenta, além de ser convidativo, na medida em que podemos usar as linguagens verbal,
visual e sonora. Essa multimodalidade torna o blog mais atrativo e com caráter dinâmico.
O primeiro passo para a criação do nosso blog foi escolher um provedor. Esse trabalho
ficou a cargo da pesquisadora. Para isso, optamos em hospedar o blog no Wordpres, visto que
este é disponibilizado gratuitamente, ou seja, seu uso é liberado para usuários que têm conta no
Google. Assim, criamos um e-mail especificamente para a produção do blog.
O segundo passo foi definir um nome para o espaço virtual. Optamos por uma
denominação que tivesse relação com a temática da pesquisa, a modalidade de ensino e com os
sujeitos. O blog foi denominado de GESTEJAI - Gestão na Educação de Jovens e Adultos. A
partir disso, fomos organizar o layout e a estrutura de navegação, criando assim páginas
atreladas ao resultado da pesquisa e a região onde o trabalho de pesquisa foi realizado. A figura
a seguir é a tela principal do Blog.
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Figura 06: Tela inicial do blog

Fonte: Elaborado pela pesquisado, em 2020.

Todo site, blog, página de face com objetivo educacional deve ter uma página de boasvindas com uma saudação ao leitor, explicitando o objetivo do espaço virtual, informações
sobre os responsáveis e a intuição que financia ou apoia, dentre outras referências. Assim, ao
clicar em “Boas-vindas”, o usuário irá ter acesso à página da figura 06, conhecendo os
referenciais dos autores do blog, da instituição de ensino e a função deste dispositivo virtual.
Na página livros, o visitante tem a oportunidade de realizar leituras a respeito das
temáticas correlacionadas com a gestão na EJA e outros assuntos atuais, a exemplo da Educação
em tempos de pandemia. Ademais, as obras estão em PDF, possibilitando a transferência dos
arquivos para a pasta pessoal do leitor. Da mesma forma, é a seção dos Artigos e das
dissertações. Todos esses textos vão favorecer o processo formacional dos profissionais
imbricados com a Educação de Jovens e Adultos. Salientamos que seguindo os preceitos éticos,
na parte das dissertações, optamos por colocar apenas os links. A partir disso, o pesquisador
poderá buscar acesso a esses trabalhos de pesquisa como fonte de estudo.
Por meio das fotografias, o navegante inicia a visita online aos projetos realizados na
EJA da Microrregião de Gandu. Catalogamos imagens de atividades realizadas nessa
modalidade de ensino que retratam a inserção do sujeito ao contexto escolar como protagonista.
Essas fotografias ilustram o agir do grupo gestor frente às problemáticas da EJA, a exemplo da
ausência dos estudantes em determinados dias da semana. Cada imagem é acompanhada de um
resumo sobre a atividade. Ao visualizar as imagens, as pessoas podem refletir acerca da sua
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prática, criar novas ações e provavelmente surgirão ideias diversas. Além disso, apresentamos
no tópico “Práticas Inovadoras” o trabalho dos grupos gestores, fruto desta pesquisa,
descrevendo o fazer destes profissionais na EJA.
Na última página, Rodas de Conversa, incluímos arquivos cujo objetivo é instruir ou
auxiliar na organização de uma Roda de Conversa Virtual neste momento remoto, devido à
pandemia e, posteriormente, de forma presencial. Todo o material disposto neste blog é
essencial na produção de conhecimento autônomo. O espaço pode ser bastante explorado e,
como é um diário online, sempre terá novas publicações.

Figura 07: Página de boas-vindas

Fonte: Elaborado pela pesquisado, em 2020.

O ambiente está organizado em páginas com arquivos em PDF contendo livros, artigos,
dissertações e outros materiais atrelados à gestão escolar e ações que podem contribuir para a
ampliação da Educação de Jovens e Adultos. Ademais, cada espaço também pode colaborar
para a autoformação dos componentes do grupo gestor. De acordo com Campos (2010, p. 24)
“O ritmo das mudanças impõe a gestores o desenvolvimento de habilidades antes não
requeridas”. O autor nos leva a compreender que a sociedade atual requer profissionais
inovadores e atuantes. Isso é viabilizado por meio da pesquisa, do estudo, ao tentar mudar o
olhar profissional e o agir. O blog oferece suporte para os gestores, coordenadores e até
professores vivenciarem em tempos pandêmicos, ao mesmo tempo, o aprendizado e a troca de
conhecimento via páginas do blog, como também nos textos dos comentários e postagens.
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O Blog GESTEJAI é uma sugestão de dispositivo que poderá ser utilizado pelas
Secretarias de Educação dos municípios, caso desejem, pois possibilita um espaço formacional,
empregado como suporte nos cursos de gestão, ofertado como pré-requisito para assumir uma
função no grupo gestor, geralmente as eleições para direção escolar. O acesso ao blog se dá por
meio do endereço https://gestejai.wordpress.com/

5.5 -IMPACTOS DA INVESTIGAÇÃO NA EJA DA MICROREGIÃO DE GANDU
Neste subcapítulo, apresentaremos os impactos provenientes desta pesquisa com os
grupos gestores da microrregião de Gandu. Como este estudo foi realizado à luz da pesquisa
colaborativa e qualitativa, de natureza aplicada, foi possível perceber as possíveis mudanças,
inquietações e percepções subjetivas dos sujeitos-participantes-colaboradores no ecoar das
vozes situadas nos questionários e nas rodas de conversa virtuais. Durante a pesquisa e análise
dos resultados, verificamos os seguintes impactos:

Figura 08- Impactos da Pesquisa Colaborativa
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Fonte: elaborado pela pesquisadora, em 2020.

No desenvolvimento deste trabalho investigativo, via rodas de conversa virtuais ou na
aplicação dos questionários Google Forms com os colaboradores, foi possível identificar os
impactos da pesquisa no pronunciamento explícito ou implícito dos mesmos, ou seja, a
interpretação dos dados e vozes, efetuada pela pesquisadora, foi salutar na delineação dos
efeitos deste estudo na comunidade.
A princípio, apresentamos os impactos culturais observados na delineação do estudo.
Os profissionais que trabalham na Educação de Jovens e Adultos geralmente visualizam o
sujeito na EJA sob a ótica da carência. Alguns não acreditam no potencial desse estudante,
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outros realmente têm dó, pois como essa modalidade de ensino nasceu da Educação Popular,
quando ainda havia uma visão de educação apenas reparadora e voltada para a alfabetização
mecânica dos adultos. Como aponta Arroyo (2017, p. 105), “ [...] A EJA seria um tempo de não
direito, uma campanha, uma ação benevolente. ” Entretanto, notamos que essa visão foi sendo
desfeita durante as discussões nos encontros virtuais.
Os sujeitos da pesquisa demonstraram que têm realmente um olhar diferenciado para o
público da Educação de Jovens e Adultos. Apresentam um olhar de respeito, de atenção, de
cuidado, de ampliação dos direitos a educação de qualidade. Isso se reverbera nas ações
destinadas aos sujeitos da EJA dentro dos projetos, das lives e das atividades. Enfim, o mesmo
tratamento destinado aos estudantes do Ensino Fundamental ou Médio Regular, é também para
os da EJA. Assim, a cultura que reconhecia o educando da EJA como carente foi desfeita. Os
grupos gestores reconhecem a desigualdade social que demarca essa modalidade de ensino, pois
os sujeitos carregam um histórico sofrido, marcado por desigualdades sociais. Todavia,
caminhos estão sendo trilhados para alargar a igualdade de direitos. Ademais, os diálogos das
rodas de conversa deram espaço para novas construções sobre o perfil dos estudantes, à medida
em que os sujeitos-colaboradores caracterizam os estudantes como sujeitos capazes de
aprender, mudar a própria vida e da comunidade em que reside, vislumbrando um futuro
diferente da vida que projetou.
Outro fator cultural detectado foi o hábito de leitura entre os profissionais da EJA.
Sabemos que a leitura é uma prática cultural importante no processo da formação do ser
humano. No espaço educacional, o grupo gestor incentiva o hábito da leitura, como também
precisa adentrar ao mundo da leitura, a fim de ampliar a visão de mundo frente aos assuntos de
interesse próprio, da área da educação, para entretenimento, entre outras finalidades. Assim,
antes de cada encontro virtual, indicávamos a leitura de textos acerca da temática/ pesquisa em
pauta. No início da proposta, não imaginávamos que os participantes iriam apreciar as obras,
devido às demandas do contexto de trabalho, questões pessoais e, até mesmo, a falta do hábito
da leitura entre nós, ou seja, incentivamos os estudantes, fazemos propaganda da leitura,
distribuímos livros, revistas, textinhos, indicamos, todavia, ainda não somos exemplos de
leitores.
Contudo, os colaboradores da pesquisa aprovaram as leituras, classificando-as como
pertinentes para a discussão do tema, como também extraíram das leituras, informações
relevantes sobre a EJA. Freire (1989) destaca que a leitura corrobora com a prática consciente.
Assim, notamos nos relatos dos colaboradores a associação entre os temas dos textos, a teoria,
e a prática na Educação de Jovens e Adultos. Isso propiciou a chance de discutir as nuances
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dessa modalidade de ensino apoiados em autores(as), escutar diferentes pontos de vista, trocar
experiências e, sobretudo, despertar o interesse pelo processo de leitura que tematizam a EJA
ou outra.
Os aspectos socioemocionais foram detectados nos encontros virtuais, quando os
sujeitos colaboradores da pesquisa demonstravam muita incerteza frente ao futuro da educação,
pois estavam sem atuar nas escolas, de forma presencial devido à pandemia. Apesar de alguns
gestores estarem indo à escola para atender as demandas das Secretarias de Educação, às vezes,
a contragosto, estavam com medo, temiam pela vida e pela família. Quando não participavam
dos encontros virtuais, a justificativa, na maioria das vezes, era o trabalho. Nas discussões, eles
colaboraram ao ouvir atentamente o outro, traziam exemplos, incentivam os colegas na
resolução de conflitos, principalmente quando estavam em pauta as emoções afloradas devido
ao momento pandêmico.
Além disso, o encontro propiciou momentos de entretenimento, ao tempo que
brincávamos com situações inusitadas, como também foi marcado por reencontros, pois os
sujeitos da pesquisa residem na mesma região, mas não se veem constantemente e, com a
pandemia, essa situação agravou-se. Assim, ao rever na “telinha” um ex-colega de escola, de
trabalho ou conhecido de outras situações, os rostos transpareciam a alegria e descontração.
Além disso, as mensagens reflexivas utilizadas na abertura de cada reunião sensibilizavam o
grupo. Com isso, os sujeitos da pesquisa compreenderam que não estavam sozinhos e poderiampara além da pesquisa, trocar “figurinhas”, um bate-papo com outros, oportunizando ao grupo
gestor revelarem as dificuldades que se constituem em desafios para a gestão, assim como,
relatarem as conquistas em direção a superação de alguns problemas. Destarte, na visão dos
colaboradores, os encontros foram interessantes e interativos, propiciando alívio face às tensões
ocasionadas pela pandemia.
Neste ínterim, citamos os aspectos formacionais. Os depoimentos dos grupos gestores
evidenciaram a necessidade de formação tendo como público alvo os coordenadores, diretores
e vice-diretores, visto que reconhecem a falta de cursos na região destinados à área da Educação
de Jovens e Adultos, como também desejam estudar mais sobre essa modalidade de ensino. Os
encontros desencadearam discussões sobre a EJA na região, ao passo que os colaboradores
conheceram a realidade da Educação de Jovens e Adultos dos municípios lócus da pesquisa, as
experiências, o que está dando certo ou errado e as tentativas de mudar ou aprimorar a EJA. Acrescentase a isso, que as rodas de conversa trouxeram uma excelente oportunidade para pós-pesquisa, os
profissionais da EJA traçarem os rumos dessa modalidade de ensino, usando as os relatos dos demais
atores para enriquecer as propostas futuras. Isso pode acontecer com os próprios participantes desta
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pesquisa. Ressaltamos que o planejamento dos encontros não objetivava a formação em Educação de
Jovens e Adultos, porém o compartilhamento de ideias, as reflexões, a partilha de experiências propiciou
mudanças significativas na construção do conhecimento mediado por desafios, práticas e reflexões do
pensar na EJA, como também aguçaram o anseio em pesquisar esta modalidade de ensino e o
aperfeiçoamento profissional.
Esses aspectos formacionais inserem-se nos tecnológicos à medida em que, para atuar com
efetividade na educação, com o apoio da tecnologia, é preciso saber utilizá-la. Quando o profissional de
educação não tem as habilidades tecnológicas, faz-se necessário um processo de formação. Sabemos
que em 2020 a educação mudou. Saiu do papel e foi literalmente para o virtual. Frente a isso, educadores,
gestores e coordenadores buscaram a adaptação. No início das rodas de conversa virtuais, notamos que
alguns colaboradores da pesquisa apresentaram certas dificuldades ao lidar com a tecnologia, a exemplo,
da criação de email, dificuldade em acessar a plataforma ou, talvez, o receio de não saber acessar.
Entretanto, fomos percebendo mais familiaridade dos sujeitos com as ferramentas digitais, a organização
virtual no Meet (abrir e fechar o microfone, câmera, partilhar documentos). A pesquisadora também se
insere nesse processo, precisou reinventar-se, lançar-se ao mundo tecnológico como forma de realizar a
pesquisa. Todavia, isso não foi fácil, pois não tinha muitas habilidades com a tecnologia, foi
imprescindível transformar os impasses em oportunidade de autoformação.

Os aspectos colaborativos permearam todo o percurso da pesquisa, a saber, nas trocas
de experiências, nos diálogos sinceros e na concretização do conhecimento. Os sujeitos
colaboradores da pesquisa estiveram à disposição dos pares e da pesquisadora nas discussões,
apresentando as concepções acerca de cada temática, colaborando com o fortalecimento da EJA
e com o conhecimento dos demais. Não percebemos a omissão de ideias, de dicas, tão pouco
sigilo sobre os encaminhamentos da Educação de Jovens e Adultos, em cada instituição de
ensino. Da mesma forma, que não hesitaram em responder aos questionários por meio do
Google Forms, mesmo em meio a uma pandemia, com muitas demandas do trabalho ou
pessoais, destinaram tempo para contribuir com a pesquisa e com o processo de engajamento
dos demais profissionais na EJA. A participação coerente nos diálogos e o compartilhamento
dos pontos de vista sobre o fazer na EJA firmaram os aspectos colaborativos.
Diante do exposto, entendemos que os impactos da pesquisa redirecionaram algumas
ações e atitudes dos colaboradores, no que concerne à visão sobre os sujeitos da EJA, o ato da
leitura como fonte de pesquisa atrelada à prática, o respeito à opinião do outro, como também
a sensibilidade frente às dificuldades atuais, o interesse pelo processo formacional e a
colaboração, na troca de saberes, sem o propósito de subestimar os demais ou ser o centro da
atenção. O processo de colaboração ocorreu de forma espontânea, sem planejamento e sem
intenções pedagógicas.
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6- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final desta investigação, destacamos que realizar uma pesquisa com os grupos
gestores em época de pandemia foi um desafio e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de refazer
parte da metodologia deste trabalho, visto que, inicialmente, planejamos a pesquisa in loco.
Iríamos visitar cada instituição de ensino em municípios diferentes o que demandaria tempo e
recursos financeiros. Mas, devido ao distanciamento social, foi crucial utilizar a tecnologia
digital como ferramenta de investigação. Usamos a plataforma Google Meet, reunindo os
colaboradores dos quatro municípios em uma única data e horário. Isso proporcionou uma visão
mais ampla da EJA nesses locais, como também promoveu o Encontro da Educação de Jovens
e Adultos da Microrregião de Gandu.
Nesse ínterim, empreendemos esforços para responder aos objetivos gerais e específicos
desta pesquisa na colaboração efetiva com os participantes. O objetivo geral que propôs analisar
as ações da gestão escolar que dinamizam e impulsionam a Educação de Jovens e Adultos foi
alcançado, à medida em que observamos, nas rodas de conversa virtuais, as atitudes que cada
grupo gestor cria no sentido de garantir uma educação de qualidade para os sujeitos da EJA. É
perceptível que as ações são elaboradas tendo como pano de fundo as necessidades reais dos
sujeitos. Para tanto, buscam a inovação.
Com relação ao primeiro objetivo, constatamos, por meio dos dados, que o trabalho da
gestão administrativa está atrelado ao fazer pedagógico, numa rede de trabalho conjunto e
colaborativo. Os gestores da Microrregião de Gandu compreendem que a gestão administrativa
e pedagógica devem ser processos interativos e simultâneos, pois ambas objetivam a
aprendizagem significativa na EJA. Além disso, ao inserir os educandos em todos os projetos
da escola, mesmo que eles, às vezes, por motivos outros não participem, o grupo gestor assume
uma postura social e política que intenta inserir o estudante em esferas da escola e valoriza a
participação dos sujeitos.
Para tanto, os colaboradores da pesquisa consideraram o sujeito da Educação de Jovens
e Adultos como um ser dotado de direitos, com grande capacidade de aprender, persistente
frente aos desafios e crente na educação como forma de mudança de vida. Assim, os gestores
valorizam a opinião dos estudantes, incentiva-os na continuação dos estudos e compreendem a
sua rotina. O fazer administrativo e pedagógico é voltado para a formação do sujeito.
O segundo objetivo foi contemplado na análise acerca das práticas empreendidas pelos
representantes do campo administrativo e pedagógico na EJA, como também os desafios que
comprometem essa modalidade de ensino, presentes nos relatos dos sujeitos colaboradores: a
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falta de recursos, a invisibilidade, o professor que não deseja trabalhar na EJA, o currículo fora
da realidade dos sujeitos, dentre outros. Para dar respostas a esses empecilhos, os gestores
investem em práticas inovadoras, a saber: projetos culturais, diários de campo, formação para
professores, gestão e coordenação. As contribuições dos gestores apontaram para o ato de
inovar, como sendo uma busca de resolução de situações problema e tentativa de garantir que
o gestor procure agir sempre na perspectiva de promover uma educação de qualidade com ideias
inovadoras, que possam impactar direta e indiretamente na vida dos alunos.
Outro fator detectado nesta investigação colaborativa foi a ausência de formação
continuada para os profissionais que trabalham na EJA. Os participantes reconhecem as lacunas
formacionais para atuar na educação atual. Demonstraram interesse em ampliar a própria
formação, colaborar com a formação dos outros integrantes, no intuito de buscar os benefícios
para a prática pedagógica. Dessa forma, desejam estudar meios de intervir na aprendizagem e
consequentemente efetivar a educação de qualidade.
Assim, a formação continuada, tanto do(a) gestor(a) quanto dos parceiros da
comunidade escolar, contribui para o contato coeso com a prática e a teoria, para que, numa
base mais coerente, se possa fomentar soluções que sejam fundadas na compreensão da
complexibilidade contextual da formação socioeducativa da EJA, na qual a gestão precisa
mobilizar tempo e formação, de modo que possa promover envolvimento e compartilhamento
para resgatar a escola como uma unidade, diminuindo a evidência do gargalo social gerado pela
discriminação série/idade e de seus reforços. Por isso, recomendamos a implantação de um
curso voltado para as concepções da Educação de Jovens e Adultos.
O produto desta pesquisa contempla o terceiro objetivo e poderá colaborar para a
formação em serviço, pois no Blog, há materiais voltados à Educação de Jovens e Adultos,
como também pode ser um caminho para a autoformação, ou seja, o profissional imbricado
com a EJA pode encontrar, no espaço virtual, subsídios com fins na atuação na gestão
administrativa, pedagógica e, quiçá, de sala de aula.
A pesquisa aplicada e colaborativa foi selecionada para sustentar e direcionar esta
investigação, tornando-se importante, pois coadunou com os objetivos propostos e com as
peculiaridades do momento pandêmico. A participação dos autores-colaboradores foi essencial,
pois identificamos respostas para a questão norteadora deste trabalho, de forma natural,
espontânea, prazerosa e interativa. Foi uma produção de conhecimento coletivo. A
pesquisadora depreendeu dos diálogos todo o material necessário ou melhor dizendo, foi
surpreendida por fatos não previstos, a exemplo da pandemia, e os participantes aprenderam
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com os pares, com Amorim, Lück e Arroyo, como também, trocamos experiências e vivências
na EJA.
Diante das discussões aqui propostas, reconhecemos o desafio em lutar por uma
educação e por uma escola democrática, na qual seja real a valorização dos seres humanos, com
a efetivação do respeito e da formação norteada por uma gestão democrática, participativa,
inovadora e transparente. Entendemos que a trajetória é longa e há muitas histórias a serem
(re)construídas. Mas, por outro lado, existem conquistas, ainda que tímidas, que são
encorajadoras para a continuidade da luta por um espaço de pertencimento da comunidade
escolar, especialmente, na Educação de Jovens e Adultos. E, daí, crermos que, para uma
inovação, será necessário não negligenciar as dimensões: administrativa, pedagógica e
comunitária, porque não é mais possível subestimar as vozes que clamam pelo reconhecimento
de identidade, de construções de novos saberes interligados com as comunidades local e global
e outras demandas ligadas aos papéis que os jovens e adultos pretendem assumir na sociedade
contemporânea.
Finalmente, entendemos que a EJA, por ora oferecida na Microrregião de Gandu, tem
com força maior o trabalho do grupo gestor, que é fortalecido por práticas inovadoras, gestão
compartilhada, processos de avalição, diagnósticos e autoavalição. Além disso, os
colaboradores-atores são responsáveis pela função que exercem e acreditam na educação como
forma de emancipar o sujeito da Educação de Jovens e Adultos.
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APÊNDICES

Apêndice A- QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB
Departamento de Educação – DEDC – Campus I - Salvador
Pró-Reitoria Ensino e Pós-Graduação Strictu Sensu
Mestrado Profissional em Educação de Jovens e Adultos – MPEJA

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO
Prezado(a) Senhor(a),
Este questionário decorre no âmbito da dissertação de Mestrado da estudante Silvany
Silva dos dos Santos, cujo o tema é “O trabalho do gestor escolar da rede pública de ensino da
microrregião de Gandu/Ba: saberes, práticas e inovação. O objetivo desse questionário é coletar
informações sociodemográficas dos sujeitos colaboradores desta pesquisa, os diretores, vicediretores e coordenadores.
O questionário é anônimo, e toda a informação nele presente serve apenas para fins da
investigação em questão, sendo mantida a confidencialidade em todo o processo, nos
comprometendo a manter identidade dos colaboradores em sigilo.
A sua participação é muito importante, pois você é um dos responsáveis pelos processos
educacionais inovadores na Educação de Jovens e Adultos e nos dará informações sobre esta
modalidade da escola/ cidade que você atua.
Aguardo o teu retorno o mais breve possível.
Desde já agradecemos a sua colaboração
I-DADOS PESSOAIS
1-Unidade escolar:
( ) Duque de Caxias ( ) Isaura pires ( ) Menandro Menahim ( ) Polivalente
2-Município: ( ) Gandu ( ) Nova Ibiá ( ) Piraí do Norte ( ) Wenceslau Guimarães
3- Faixa etária
( ) De 30 a 40 anos ( ) De 41 a 50 anos ( ) De 51 a 60 anos ( ) Acima de 60 anos
4-Você mora perto da escola? ( ) SIM

( ) NÃO
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5-Qual meio de transporte utiliza para ir à escola?
( ) coletivo

( ) moto

( ) bicicleta

(

) carro próprio ( ) outro__________

6- Em quanto turnos você vai à escola durante a semana?
(

) Só um turno

( ) Entre 04 e 06

( ) Entre 07 a 09

( ) Mais de 09 turnos

II - DADOS PROFISSIONAIS
1– Função que exerce na escola:
(

) diretor/a

(

) vice-diretor/a ( ) coordenador

2- A função que você exerce na escola foi obtida:
( ) por indicação ( ) por eleição ( ) concurso ( ) outra ___________
3 - Tempo de Trabalho na área da educação
( ) menos 05 anos ( ) 05 a 15 anos (

) 16 a 25 anos ( ) Acima de 25 anos

4 - Tempo que exerce a função de gestor(a) ou coordenação na EJA desta escola:
( ) Menos de 02 anos ( ) De 03 a 05 anos

( ) De 06 a 10 anos ( ) Mais de 10 anos

5- Nível mais elevado de educação formal:
( ) licenciatura ( ) Especialização ( ) Mestrado ( ) Doutorado

6- Você tem algum Curso de especialização ou formação continuada em Educação de Jovens
e Adultos
( ) Sim, fiz uma especialização em Educação de Jovens e Adultos.
( ) Sim, participei de uma formação continuada em serviço sobre a EJA.
( ) Nunca participei de nenhum curso sobre a EJA.
( ) Nunca participei de nenhum curso sobre a EJA, mas tenho interesse por esta temática .
III – DADOS DA ESCOLA
1 - Turno/s em que a EJA funciona: (

) matutino (

) vespertino

(

) noturno

2- Nº turmas de EJA na escola:
( ) De 03 a 06 turmas ( ) De 05 a 08 turmas( ) De 07 a 10 turmas( ) Mais de 10 turmas
3-Cada turma é composta por quantos estudantes em média?
( ) Entre 15 e 25 alunos ( )Entre 25 e 35 alunos
( ) Entre 35 e 40 alunos ( ) Mais de 40 alunos
4- Qual o meio que a escola utiliza para divulgar o período da matrícula da EJA?
( ) Redes sociais ( ) rádio ( ) voz da cidade ( ) carro de som (
Outros_________________________________

) cartazes
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III – CONCEPÇÕES SOBRE A EJA:
1 - Há tua participação no momento da composição das turmas da EJA?
( ) Sempre ( ) Frequentemente ( ) Às vezes

(

) Nunca

2 - Como os alunos são selecionados para fazer parte da turma da EJA?
( ) Alunos que foram reprovados por dois ou três anos na mesma série.
( ) Alunos que estão com distorção idade-série.
( ) Alunos indisciplinados
( ) Opção do aluno
( ) Opção da família
3 - Os professores que trabalham nas turmas da EJA são todos habilitados conforme a
disciplina que lecionam? (

)Todos

( ) A maioria (

) Alguns

4- Os professores da EJA são selecionados a partir de quais critérios?
( ) Complementação de carga horária
(

) Conforme desejo do professor

( ) De acordo com a experiência na Educação de Jovens e Adultos
(

) De acordo com a necessidade da escola

5- Os alunos da EJA participam de todos os projetos da escola?
( ) Todos participam
(

( ) A maioria dos alunos participa

) Apenas alguns participam ( ) Nenhum aluna participa

6- Como é a participação dos estudantes nos projetos?
( ) Excelente

( ) Ativa

(

) Pacífica (

) Apática

( ) Nenhum
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APÊNDICE B- CRONOGRAMA DAS RODAS DE CONVERSAS VIRTUAIS

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,
MESTRADO PROFISSIONAL – MPEJA
Dissertação: A gestão escolar da EJA na rede pública de ensino da microrregião de Gandu:
saberes, práticas e inovação
Cronograma das rodas de conversas virtuais
Data

Tema

Escola participante/
município

A gestão e os sujeitos da EJA: Quem é
o sujeito da EJA?

Escola Estadual
Polivalente de Gandu

Dia/mês

05/08

Município: Gandu
12/08

Saberes e práticas na gestão da EJA: O
que estou fazendo na gestão da EJA?

Escola Municipal Duque
de Caxias
Município: Piraí do Norte

19/08

26/08

Inovação e qualidade de ensino: A
equipe gestora investe em práticas
inovadoras na EJA?

Escola Municipal
Menandro Menahim

Reconstrução de práticas na Gestão na
EJA frente a pandemia: E agora? Quais
ações gestoras são pertinentes a
emancipação do sujeito da EJA no
contexto atual?

Escola Municipal Isaura
Pires

Município: Wenceslau
Guimarães

Município: Nova Ibiá
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APÊNDICE C - PAUTA DA RODA DE CONVERSA

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,
MESTRADO PROFISSIONAL – MPEJA
Dissertação: A gestão escolar da EJA na rede pública de ensino da microrregião de Gandu:
saberes, práticas e inovação
Terceira Roda de Conversa Virtual
Data: 19/08/2020 Horário: 15:00h
Tema: Inovação e qualidade de ensino: A equipe gestora investe em práticas inovadoras na
EJA?

Pauta:
Acolhida – Secretário de Educação de Wenceslau Guimarães Marcos Antonio Bonfim Pereira
Texto do texto recepcional: Tente Outra vez (Raul Seixas)
Diretora da Escola Menandro Menahim- Givaldete Santana
Discussão do tema: Inovação e qualidade de ensino: A equipe gestora investe em práticas
inovadoras na EJA? – Pesquisadora e colaboradores
Um dedo de prosa: Ideias inovadoras na EJA- Colaboradores da pesquisa
.Avaliação do encontro: Formulário Google Forms
Agradecimentos finais: Vice-diretor da Escola Menandro Menain - Etelvino Neto
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APÊNDICE D- CONVITE PARA A RODA VIRTUAL
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ANEXO

ANEXO A- PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
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