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RESUMO 

 

 

TEIXEIRA, Eliana de Oliveira. Juvenilização e enegrecimento da EJA: subproduto das 

políticas de universalização da Educação Básica. 2019. 222 f. Tese (Doutorado em 

Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal Fluminense, 

Niterói, 2019. 

 

Tendo como suporte análises das trajetórias escolares de estudantes no Sistema Municipal de 

Ensino de Angra dos Reis nascidos entre o final da década de 1980 e o início dos anos 2000, o 

presente trabalho investiga o processo de juvenilização e enegrecimento da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). Sob metodologia quantitativa, tais fenômenos são evidenciados 

estatisticamente não apenas pela proporção de jovens e negros nessa modalidade de ensino, 

mas também pela ineficácia do sistema educacional em produzir concluintes. A análise das 

trajetórias escolares com dados advindos do Sistema de Gestão da Rede Escolar de Angra dos 

Reis (Sistema SectOnline – PMAR) e da Pesquisa Perfil da EJA, realizada pelo poder público 

municipal, revela a migração dos estudantes – jovens/adolescentes, em sua maioria negros - 

do ensino regular para EJA no decorrer dos anos. Dados do Censo Escolar da Educação 

Básica também foram utilizados para configuração dos fenômenos em âmbito nacional, bem 

como para análises comparadas.  Tendo o direito à educação e o reconhecimento e 

valorização da diversidade como princípio, examinamos os fenômenos em diálogo com 

dispositivos legais e com autores como Haddad e Pierro (2000), Guimarães (2003), Saviani 

(2005; 2014), Oliveira I. (2007), Munanga (2010), Silva (2010), Abreu e Mattos (2011), 

Arroyo (2011), Dayrell, Nogueira e Miranda (2011), Julião (2017) e Lemos (2017). Os 

achados denunciam a ausência de informações de cor ou raça no interior da educação básica e 

a insistente lógica da exclusão e segregação escolar que coloca a EJA e seus sujeitos, 

notadamente os jovens negros, em um lugar marginalizado no interior do sistema educacional. 

Em conclusão, somos levados a considerar a juvenilização e enegrecimento da EJA, na 

atualidade, como subprodutos do processo de universalização da Educação Básica em curso. 

 

Palavras-chave: sistema educacional; juvenilização; enegrecimento; EJA; Ensino 

Fundamental Regular. 
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ABSTRACT 

 

TEIXEIRA, Eliana de Oliveira. Juvenilization and blackening EJA: byproduct of the 

policies of the universalization of basic education. 2019. 222 f. Thesis – Programa de Pós-

Graduação em Educação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2019. 

This present paper investigates the process of juvenilization and blackening youth and adult 

education (EJA - Portuguese word) by having as support the analyses of the school 

trajectories in the municipal system of students born between the late 1980s and the early 

2000 in Angra dos Reis. Under quantitativ methodology, such phenomena are statistically 

evidenced not only by the proportion of Young black students in this education modality, but 

also by the ineffectiviness of the educational system in producing graduates from basic 

education. The analyses of school trajectories with data from the school management system 

(SECTonline - PMAR) and the EJA profile survey carried out by the municipal public 

authory reveals the migration of mostly black students from the sequential regular education 

to EJA over the years. School Census data from basic education were also used for 

phenomena configuration, as well as for comparactive analyses. Having the rigth to education 

and the recognition and appreciation of diversity as a principle, we examine phenomena 

interconnected with legal advices and with authory such as Haddad e Pierro (2000), 

Guimarães (2003), Saviani (2005;2014), Oliveira I. (2007), Munanga (2010), Silva (2010), 

Arroyo (2011), Abreu e Mattos (2011), Dayrell, Nogueira e Miranda (2011),  Julião (2017), 

and Lemos (2017). The findings denounce the default of color or race information within 

basic education and the insistent logic of school exclusion and segregation that places the EJA 

and its subjects, notably young blacks, in a marginalized place within the educational system. 

In conclusion, we are now led to consider the juvenilization and blackening of EJA, actually, 

as byproduct of the policies of the universalization of basic education. 

 

Keywords:  Educational System; Juvenilization;  Blackening ; Youth and Adult Education; 

Regular Elementary School. 
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Introdução e metodologia 

 

Eliana, como acompanhar itinerários por direito à vida justa?  

Miguel Arroyo (2018) 

 

 Em junho de 2018, após uma palestra, Miguel Arroyo deixou registrado no meu livro, 

aquilo que para mim ele faz imensamente bem: uma pergunta.  “Eliana, como acompanhar 

itinerários por direito à vida justa?”. Além da honra e da alegria de ouvi-lo e de atestar a sua 

disponibilidade em nos ouvir, fui intensamente instigada por sua pergunta que considero caber 

bem nesse início de diálogo. 

No momento em que Arroyo me inspirava com sua pergunta, em processo de análise 

dos dados da pesquisa, eu questionava o sistema educacional: como acompanhar as trajetórias 

escolares dos jovens da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em sua maioria jovens negros, 

se insistimos em ocultá-los, silenciá-los no decorrer do processo de escolarização? Se não 

temos dados estatísticos suficientes para acompanhá-los em seus percursos escolares? 

 Minha resposta à sua pergunta foi ao encontro do que me movia enquanto 

pesquisadora: conhecendo os coletivos dos quais fazem parte os sujeitos - as crianças, os 

jovens e os adultos - que têm itinerários marcados por “injustiças escolares” e quais processos 

de exclusão eles vivenciam na escola, compreendendo que suas trajetórias truncadas são, ao 

mesmo tempo, “itinerários por direito à vida justa”. 

Mas, como fazer isso ao tomar a juvenilização e o enegrecimento da EJA como 

objetos de pesquisa, se a população negra e os estudantes da EJA são negligenciados aos 

olhos dos indicadores educacionais oficiais da Educação Básica? 

Essa é uma questão que nos incomoda em todo o percurso de investigação da condição 

educacional dos negros na oferta do Ensino Fundamental na Rede Municipal de Ensino de 

Angra dos Reis (TEIXEIRA, 2015), (TEIXEIRA; VARGAS, 2016); (TEIXEIRA, 2018).   

Durante a pesquisa de mestrado (TEIXEIRA, 2015), em uma análise global dos 

percentuais de estudantes com declaração de cor ou raça
2
, matriculados do 1º ao 9º ano de 

escolaridade, na série histórica 2009 a 2013, saltava aos olhos discrepâncias nos percentuais 

entre brancos e negros, principalmente, do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Em todos os 

anos de escolaridade, o percentual de brancos era superior ao de negros, o que não 

                                                           
2
 Por opção teórica, utilizaremos a expressão “cor ou raça” conforme utilizado no Estatuto de Igualdade Racial 

(2010), em outros levantamentos estatísticos em nível nacional e por autores como Guimarães (2003). 
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configurava reflexo da representação demográfica do total da população. Chamavam atenção, 

também, as taxas de distorção idade / ano de escolaridade onde os estudantes negros eram 

maioria.   

Buscando compreender a menor frequência de estudantes negros nos Anos Finais do 

Ensino Fundamental, em uma análise mais apurada, percebemos que eles poderiam estar indo 

para EJA. No estudo, introduzimos as análises da frequência dos jovens negros na EJA 

utilizando dados da Pesquisa Perfil da EJA de 2012 e de 2014, a qual foi realizada pela 

Secretaria Municipal de Educação de Angra dos Reis (SME-AR), em função da subdeclaração 

de cor ou raça no Censo Escolar desta modalidade.  

Naquele momento, encontramos poucos estudos que dialogassem com a nossa 

prerrogativa. Realizamos uma pesquisa exploratória dos trabalhos apresentados nas reuniões 

da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), entre os anos 

de 2009 a 2013
3
, por exemplo, e encontramos apenas três pesquisas que abordavam a questão 

racial relacionada à EJA: Passos (2012), Silva, N. (2010, 2013) e Silva, A. (2013). Esta 

última, ressaltava a invisibilidade do tema. 

Profundamente incomodados com as subdeclarações de cor ou raça e com a condição 

de vulnerabilidade dos jovens, no interior do sistema educacional e na sociedade, nos 

lançamos ao desafio de tomar a juvenilização e o enegrecimento da EJA como objetos de 

pesquisa. 

O fenômeno de juvenilização da EJA, reconhecido como a migração perversa dos 

estudantes do ensino regular para esta modalidade de ensino (BRASIL, 2010a), já vem sendo 

discutido por diversos pesquisadores do campo como Paiva (2006, 2011), Carrano (2007), 

Dayrell, Nogueira e Miranda (2011), Lemos (2017), Marinho (2015), Duarte (2015).  Nosso 

principal desafio se configurou em buscar comprovar a hipótese do fenômeno de 

                                                           
3
 Fizemos a busca por trabalhos em quatro GTs: Educação Fundamental, Educação de pessoas Jovens e Adultas, 

Educação e Relações Étnico-raciais e Sociologia da Educação. Foram selecionados no total 40 (quarenta) 

trabalhos que, em nossa análise, poderiam ter relação com o tema aqui abordado. Do GT Educação Fundamental 

foram selecionados 13 trabalhos, do GT Educação de pessoas Jovens e Adultas 6 trabalhos, do GT Educação e 

Relações Étnico-raciais 5 trabalhos e do GT Sociologia da Educação foram 16 trabalhos. Passos (2012a) teve 

como foco as condições de acesso, permanência e conclusão do curso de EJA pelos jovens negros na Rede 

Municipal de Florianópolis em 2009 e Silva, N. (2013) que, por meio de uma pesquisa com metodologia 

qualitativa em uma unidade escolar de EJA, buscou compreender em que medida a relação entre raça/cor e 

juventude suscita um sentimento de “fora do lugar” nos sujeitos jovens negros/as. Ambos apontavam maior 

percentual de estudantes negros na EJA. Silva, A. (2013) ao pesquisar produções acadêmicas a nível de mestrado 

e doutorado nas universidades de Belo Horizonte, de 1996 a 2009, encontrou apenas uma dissertação que 

privilegiava a presença de jovens negros na EJA dentre as 57 pesquisas na área da Educação de Jovens e 

Adultos. Tomamos então a proposta como um desafio.  
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enegrecimento da EJA, termo cunhado por nós durante a pesquisa de campo.  A majoritária 

presença de jovens negros na EJA, em proporção que superava o percentual populacional 

compilado pelo IBGE
4
 (2010), já havia sido identificada por nós, porém, apesar da 

confiabilidade dos dados da pesquisa “Perfil da EJA”, ela, também, não contemplava o 

universo total de estudantes.  

Assim, nesta tese, nosso objetivo foi investigar o processo de juvenilização e 

enegrecimento da EJA, tendo como suporte as análises das trajetórias escolares de estudantes 

nascidos entre o final da década de 1980 e início dos anos 2000, no Sistema Municipal de 

Ensino de Angra dos Reis. 

Como objetivos específicos, apontamos: 

 reunir e sistematizar dados quantitativos por cor ou raça e faixa-etária a fim de investigar 

os fenômenos de juvenilização e enegrecimento da EJA em escala nacional e local; 

 problematizar a concretude da universalização da educação básica no interior do sistema 

educacional tomando como referência os fenômenos de juvenilização e enegrecimento da 

EJA; 

 identificar, no Sistema Municipal de Educação, os desafios e avanços quanto ao fluxo 

escolar dos estudantes, problematizando a sua capacidade de produzir trajetórias regulares 

e de reduzir as desigualdades raciais na escola; 

 verificar se há diferenças e similaridades nas trajetórias escolares de estudantes de EJA a 

partir de análises comparativas das experiências dos coletivos de estudantes brancos e 

negros e dos jovens de 15 a 17 anos, bem como com os jovens maiores de 18 anos de idade 

em um estudo de caso. 

Definidos os objetivos e os elementos necessários para a pesquisa de campo, tínhamos 

um desafio a superar: a ausência de indicadores de rendimento e fluxo escolar de EJA, por cor 

ou raça, para acompanhar a trajetória escolar dos estudantes em âmbito nacional e territorial. 

No âmbito do município, com as possibilidades de uso do Sistema de Gestão da Rede 

Escolar de Angra dos Reis, banco de dados interno da Rede Municipal de Ensino, não 

tivemos empecilhos em relação ao uso de indicadores da EJA, porém continuávamos com a 

questão da baixa declaração de cor ou raça nesta modalidade. Nosso projeto inicial consistia 

fazer a pesquisa em uma escola. A opção foi a E. M. Prof.ª Tânia Rita de Oliveira Teixeira 

                                                           
4
 No Brasil, de acordo com o Censo populacional o percentual de pessoas que se autodeclaram pardos equivale a 

43%, pretos 7,6% e brancos 47,7%. Em Angra dos Reis, a população parda é de 39,36%, a população preta 

equivale a 7,73% e a população branca 51,24% do total. (IBGE, 2010) 
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(Escola - Tânia Rita), onde eu trabalhava como professora e auxiliar de direção da EJA. Na 

ocasião, ela era a maior escola da rede em número de alunos e ofertava educação infantil, 

Ensino Fundamental regular e EJA. Dessa forma, eu teria maior possibilidade de intervenção 

no aumento das declarações.  

Em 2017, iniciei uma nova etapa profissional, voltando a ser parte da equipe-técnica 

da Secretaria de Educação. Em diálogo com os demais, propus uma ação para redução da 

subdeclaração. Com aprovação da secretária, lançamos a campanha para preenchimento do 

campo cor ou raça, nos registros escolares dos alunos. Em 2018, foi necessário retomar a 

campanha que fez aumentar o percentual de declaração para 98%. Esse resultado tornou 

possível ampliar o escopo da pesquisa para toda a Rede e realizar comparações sobre o 

fenômeno com dados estaduais e nacionais. Foi o aumento no percentual que, também, nos 

permitiu alcançar o que consideramos o maior achado da pesquisa: a comprovação do 

fenômeno de enegrecimento da EJA. 

Tendo como princípios a educação como direito, o reconhecimento e valorização da 

diversidade, bem como o conceito de sistema educacional proposto por Saviani (2005), 

algumas questões direcionaram a nossa pesquisa: 1) Em tempos de universalização da 

educação básica, qual o papel da EJA no interior do sistema educacional? Qual ela vem 

assumindo? 2) Quais relações podemos estabelecer entre a problemática do fluxo e do 

rendimento escolar na trajetória dos estudantes no ensino regular e os fenômenos de 

juvenilização e enegrecimento da EJA? 3)Jovens brancos e negros vivenciam, igualmente, as 

experiências de reprovação, abandono e evasão durante suas trajetórias escolares?  

Buscando respostas a estas questões, na caracterização dos fenômenos de 

juvenilização e enegrecimento da EJA, para levantamento do perfil racial dos estudantes, 

levaremos em conta o percentual de estudantes declarados brancos, pretos e pardos, 

ressaltando que os dois últimos serão incluídos na categoria “negros”, conforme preceitua o 

Estatuto da Igualdade Racial (2010). Consideraremos jovens os sujeitos que têm entre 15 e 29 

anos de idade, com base no Estatuto da Juventude (BRASIL, 2013). Sem perder de vista que 

os jovens que têm entre 15 e 17 anos são considerados adolescentes pelo Estatuto da Criança 

e do Adolescente (BRASIL, 1990), os chamaremos de jovens/adolescentes.  

Do ponto de vista teórico-metodológico, ressaltamos que o conceito de raça é 

compreendido por nós, conforme preceituado por Munanga (2010, p. 193), “no sentido de 

uma construção sociológica e político-ideológica, pois embora não exista, cientificamente, a 

raça persiste no imaginário coletivo e na cabeça dos racistas e, consequentemente, continua a 

fazer vítimas em nossas sociedades”.  
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Do mesmo modo, ressaltamos que estamos compreendendo os jovens como sujeitos 

sociais, portanto, diversos, baseando-nos em Dayrell (2007, p. 158), que utiliza “a noção de 

juventudes, no plural, para enfatizar a diversidade de modos de ser jovem existentes.”  

O presente estudo se estruturou com base em uma metodologia quantitativa; portanto, 

os dados produzidos nesta tese, de caráter quantitativo, têm como principais fontes, o Censo 

Escolar monitorado pelo Ministério da Educação (MEC) através do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP); o Sistema de Gestão da Rede 

Escolar de Angra dos Reis (Sistema SectOnline - PMAR) e a Pesquisa Perfil da EJA realizada 

pelo poder público municipal com o objetivo traçar o perfil do estudante da EJA.  

O Censo Escolar da Educação Básica é um levantamento de dados estatístico-

educacionais de âmbito nacional, realizado anualmente pelas Unidades Escolares. Trata-se de 

um instrumento de coleta de informações da Educação Básica que abrange as suas diferentes 

etapas e modalidades. Através do Educacenso (sistema informatizado de levantamento de 

dados do Censo Escolar), os dados sobre estabelecimentos, matrículas, funções docentes, 

movimento e rendimento escolar são compilados e armazenados para produção dos 

indicadores educacionais e outros estudos (INEP, 2015). 

O Sistema SectOnline-PMAR, principal fonte de dados da pesquisa, é responsável pelo 

gerenciamento da vida escolar dos estudantes da Rede Municipal de Ensino em todas as suas 

etapas e modalidades. Sua base de dados contém informações desde o ano de 1995, o que 

tornou possível produzir dados para acompanhamento da trajetória dos estudantes desde ano 

letivo até a atualidade. O SectOnline também é responsável pela migração dos dados das 

escolas da Rede Municipal de Ensino para o Sistema Educacenso.
5
  

A Pesquisa Perfil da EJA
6
 é realizada pela SEC por meio da Coordenação de 

Educação de Jovens e Adultos, com o objetivo de traçar o perfil dos estudantes desta 

modalidade de ensino na Rede Municipal, ocorrendo nos anos de 2012, 2014 e 2017/2018
7
. A 

referente pesquisa disponibiliza informações referentes a sexo, situação civil, trabalho, 

percurso escolar, cor ou raça entre outros dados. Neste trabalho, utilizamos a pesquisa 

realizada em 2017/2018, mas fizemos uso apenas das informações dos estudantes 

                                                           
5
 Os dados presentes no Sistema SectOnline são os mesmos dos dados que constam no Educacenso, já que é 

aquele que o “alimenta”.  
6
 Os dados da Pesquisa perfil da EJA estão disponibilizados através do SectOnline para todos os profissionais da 

Rede Municipal que tem acesso a este sistema através de senhas individualizadas. A pesquisa também serviu 

para atualizar dados faltantes sobre os estudantes no sistema, como a informação de cor ou raça. 
7
 Em 2017, o questionário da pesquisa foi enviado para as escolas por questões técnicas e, em função de troca na 

coordenação de EJA, a mesma só foi concluída em 2018. 
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matriculados no segundo semestre letivo de 2017 (2017/2), portanto, nas referências 

utilizamos apenas esse ano/semestre letivo.  

As informações do SectOnline e da Pesquisa Perfil da EJA permitiram que 

produzíssemos um banco de dados próprio, com a finalidade de examinar, em detalhe, 

aspectos das trajetórias sociais e escolares dos estudantes matriculados na EJA - Tânia Rita. O 

banco de dados produzido em nossa pesquisa contém informações do fluxo e do rendimento 

escolar dos jovens, bem como de suas principais transições escolares: acesso à educação 

básica, conclusão dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, migração para EJA e conclusão 

do Ensino Fundamental. Conta, ainda, com variáveis de cor ou raça, sexo, estado civil, 

paternidade/maternidade, local de nascimento, moradia, trabalho e renda, as quais nos dão 

pistas da condição humana e social dos sujeitos, permitindo produzir cruzamentos de dados 

entre os planos social, escolar e de políticas públicas. 

Os dispositivos jurídico-educacionais e a pesquisa bibliográfica foram outros 

referenciais importantes. Os dispositivos legais, no sentido em que se configuram como 

importantes marcos temporais-político-ideológicos e recursos indispensáveis na análise das 

políticas públicas no âmbito educacional, em escala macro e micro. Já a pesquisa 

bibliográfica, demonstrou ser um recurso essencial na construção dos referenciais teóricos 

para melhor compreensão e desenvolvimento das questões tratadas no desenvolvimento da 

pesquisa de campo. 

Conforme nos posicionamos, a perspectiva deste trabalho é de tratar de coletivos 

sociais a quem o direito à educação vem sendo negado, com um duplo olhar: dentro e fora da 

escola. Ou seja: um olhar bifronte, para o interior e para além dos muros da escola. Para as 

condições socioescolares desses sujeitos, que não foram/são apenas estudantes, mas, 

sobretudo, crianças pequenas, crianças, adolescentes e jovens que nas interfaces de suas 

vivências humanas e sociais estão implicadas as diversidades de gênero, de classe, raciais, 

étnicas etc. Um olhar que contemple suas trajetórias escolares, mas, também, e, 

principalmente, seus percursos sociais e os “custos humanos” (ARROYO, 2011, p. 372) do 

processo de seleção e segregação educacional e de vulnerabilidade social a que estão 

submetidos. 

Assim, para o acompanhamento das trajetórias escolares, optamos pelo uso de análise 

de coortes escolares, considerando-a como metodologia eficiente no acompanhamento do 

fluxo escolar dos estudantes em um período estimado de tempo. Baseando-nos na definição 

de Klein (2003, p.107), estamos compreendendo por coorte “um grupo de pessoas que 
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vivencia conjuntamente uma série de eventos em um período de tempo” (esses eventos, não 

necessariamente, são os mesmos) e “tamanho de coorte o número de pessoas na coorte.” 

Na consolidação dos dados das análises, foram consideradas, em separado, a trajetória 

escolar dos estudantes da Rede Municipal de Angra dos Reis em sua totalidade e de um 

estudo de caso, nos propondo a uma imersão num universo reduzido da realidade educacional: 

a dos jovens estudantes matriculados na EJA de uma das unidades de ensino da Rede 

Municipal, na EJA – Tânia Rita. 

Para análises de coorte escolar na Rede Municipal, definimos como coorte escolar o 

grupo de estudantes que estavam matriculados na 1ª série ou no 1º ano de escolaridade entre 

os anos de 1995 a 2011 e que, posteriormente, experimentaram os eventos de promoção, 

repetência, evasão ou conclusão do Ensino Fundamental, cada um a sua maneira. O tempo 

estipulado para análise do fluxo escolar dos estudantes foi de 8 anos letivos para as coortes de 

alunos matriculados na 1ª série e de 9 anos letivos para as coortes de alunos matriculados no 

1º ano de escolaridade (tempo oficialmente destinado para conclusão desta etapa da educação 

básica).  Em síntese: a coorte de 1995/2002 refere-se aos alunos matriculados na 1ª série em 

1995 e que, em um fluxo escolar regular, estariam matriculados na 8ª série em 2002; já a 

coorte de 1996/2003 refere-se aos alunos matriculados na 1ª série em 1996 e que, em um 

fluxo escolar regular, estariam matriculados na 8ª série em 2003 e, assim, sucessivamente. 

Como resultados, levantamos: o percentual de estudantes que tiveram uma trajetória 

regular (aqueles que chegaram à 8ª série ou ao 9ª ano de escolaridade no tempo determinado 

para este fim); estudantes que não estavam mais matriculados na Rede Municipal; estudantes 

que haviam migrado do ensino regular para EJA (juvenilização); estudantes em situação de 

atraso escolar. 

Do mesmo modo, foram feitas análises para verificar a condição do negro na Rede 

Municipal e o fenômeno do enegrecimento da EJA. Vale lembrar que, somente nos últimos 

anos, a Rede Municipal ampliou o número de declarações de cor ou raça dos estudantes; 

assim, as coortes utilizadas para este fim foram os anos de 2008 a 2011.  

No estudo de caso “Os jovens da EJA - Tânia Rita”, a coorte refere-se a estudantes 

matriculados na EJA da escola, no segundo semestre de 2017 (2017/2). A análise da trajetória 

escolar dos jovens levou em conta dois aspectos: o perfil sociodemográfico dos estudantes e a 

trajetória escolar. Todos com dados desagregados por cor ou raça. 

Para o perfil sociodemográfico, utilizamos os aspectos da vida social, econômica e 

demográfica dos sujeitos a partir das categorias cor ou raça, sexo, filhos, estado civil, 

nascimento, local de moradia, trabalho e renda como recursos interpretativos.   
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O acompanhamento das trajetórias escolares dos jovens demandou a construção de um 

banco de dados com o histórico escolar de cada estudante desde que ingressou na escola 

básica com informações colhidas do Sistema SectOnline. Oportunizando a análise de 

trajetórias individuais e coletivas. No quadro 1 dispusemos a trajetória de Pedro como 

exemplo. 

 

QUADRO 1 - Trajetória escolar de um estudante matriculado na Rede Municipal de Angra dos Reis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Sistema SectOnline – PMAR 

 

Nos debruçar sobre os históricos escolares permitiu uma análise temporal, como por 

                                                           
8
 No quadro 1os períodos anuais são representados pelo ano letivo correspondente ao ano civil, os períodos 

semestrais, referentes a EJA, são representados pelo ano letivo e a numeração 1 ou 2: onde “1” equivale ao 1º 

semestre letivo e “2” ao 2º semestre letivo. Assim, onde se lê 2014/1, lê-se 1º semestre de 2014; onde se lê 

2014/2, lê-se 2º semestre de 2014 e sucessivamente. 

TRAJETÓRIA ESCOLAR DE “PEDRO” 

Período 

Letivo
8
 

Situação Turma 

2019/2 CURSANDO EJA1/4.B 

2019/1 RETIDO EJA1/4.A 

2018/2 
RETIDO POR 

FALTA EJA1/4.B 

2018/1 RETIDO EJA1/4.A 

2017/2 ABANDONO EJA1/4.B 

2017/1 PROMOVIDO EJA1/3.A 

2016/2 
RETIDO POR 

FALTA EJA 1/3 B 

2016/1 RETIDO EJA 1/3 A 

2015/2 RETIDO EJA 1/3 B 

2015/1 RETIDO EJA 1/3 A 

2014/2 RETIDO EJA 1/3 B 

2014/1 PROMOVIDO EJA 1/3 A 

2.013 RETIDO 4º ANO D 

2.012 RETIDO 4º ANO C 

2.011 RETIDO 4º ANO E 

2.010 PROMOVIDO 3º ANO E 

2.009 PROMOVIDO 2º ANO E 

2.008 RETIDO 2º ANO B 

2.007 RETIDO 2º ANO D 

2.006 RETIDO 2º ANO C 

2.005 PROMOVIDO 1º ANO C 
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um espelho retrovisor.
9
 Acompanhamos as principais transições ocorridas na trajetória dos 

estudantes: o acesso à escola, a conclusão dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, a 

migração para EJA e a conclusão do Ensino Fundamental.  

Pedro, por exemplo, jovem, negro, 22 anos, ingressou na escola no 1° ano do Ensino 

Fundamental em 2005. Sua primeira reprovação aconteceu no segundo ano de escolaridade. 

Foram seis reprovações ainda nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental até Pedro se tornar 

um adolescente/jovem e ir para EJA ainda cursando o 4º ano de escolaridade. No ano de 

2014, Pedro migrou do Ensino Regular para EJA. Em 2015, Pedro passou por avaliação de 

uma equipe multidisciplinar de triagem da Educação Especial da SME-AR a fim de detectar 

algum tipo de necessidade educacional especial. Não, “Pedro” não é um aluno especial! Pedro 

insiste em estar na escola, anos e anos a fio, e não desiste.  Em 2019, o estudante ainda não 

concluiu os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, estando matriculado na turma 1/4 (5° ano 

de escolaridade). 

A possibilidade de reconstituir a trajetória escolar dos alunos, como “Pedro”, 

impregnou a pesquisa de vida. Não tratamos de “números”, falamos de vidas: vidas humanas. 

Tomando a perspectiva de que os fenômenos se caracterizam não só pela proporção na 

presença dos estudantes jovens e de estudantes negros na EJA, mas, também, por uma questão 

atrelada ao fluxo escolar do ensino regular, a utilização de indicadores de rendimento e fluxo 

escolar se tornou imprescindível. Quanto ao uso, como referência o conceituado pelo INEP 

com uma ressalva: trataremos das experiências de abandono, reprovação por falta e evasão 

como rupturas momentâneas da relação aluno/escola, pois demarcam processos de 

afastamentos do aluno do espaço escolar. Mas, nessa perspectiva, não é o aluno que evade, 

não é o aluno que abandona, porque denota um problema na relação, e, portanto, há 

corresponsabilidade. E estamos considerando essas rupturas como momentâneas, porque, 

independente do tipo de interrupção no processo de escolarização dos estudantes, os dados 

provenientes da pesquisa nos mostram, como vemos na trajetória do “Pedro”, os estudantes 

sempre voltam aos bancos escolares, no Ensino Regular e/ou na EJA. 

Por fim, não podemos deixar de ressaltar que, na busca por uma abordagem 

quantitativa/qualitativa, considerando que são metodologias indissociáveis, planejamos 

utilizar grupos focais como potente ferramenta de captação de opiniões e percepções por meio 

                                                           
9
 Os dados explicitados descrevem as trajetórias efetivamente realizadas por cada estudante, porque nos casos 

onde em algum ano letivo faltou a informação no sistema online, eu procurei as informações nos arquivos físicos 

da unidade escolar, nas pastas, fichas individuais, relatórios ou histórico escolar dos alunos.  

Não foi possível reconstituir o histórico escolar de apenas quatro alunos, em função de terem vindo de outra 

cidade e, ainda, não terem a vida escolar anterior documentada na escola atual.  
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do debate, além de considerar “sua importância para o futuro da pesquisa social, que 

demanda, cada vez mais, uma postura crítica e dialética, visando à superação dos pontos 

contraditórios, tornando-os públicos para que possam, também, ser submetidos a outras 

críticas” (MOREIRA et al., 2002, p. 2). Porém, com as possibilidades de socialização dos 

achados da pesquisa
10

 que surgiam, decidimos não realizar o debate com um grupo apenas, 

mas aproveitar as possibilidades dos debates com diversos.  

Essa opção metodológica se mostrou adequada, pois permitiu que diversos agentes 

revelassem suas impressões sobre os resultados que encontrávamos durante o processo. Em 

um diálogo respeitoso, diretores de escola, professores, secretários escolares, pedagogos, 

equipe técnica da secretaria de educação, a secretária de educação e os alunos contribuíram 

enormemente com suas impressões, experiências, significados e sentidos. Diferentes agentes, 

do contexto da escola e da sala de aula ao contexto do sistema municipal de educação, 

pudemos dialogar. As nossas vozes, impressões, sentidos e contraditórios fazem parte da 

construção deste texto. Ressaltamos, entre os momentos, o encontro com os alunos da EJA 

sujeitos desse trabalho. No mesmo, que nos possibilitou pensar sobre as trajetórias escolares 

na EJA – Tânia Rita, experimentei o cotidiano marcado pela violência no bairro da escola 

quando rajadas de tiros nos fez ir ao chão e encerrar nossas trocas. “Dura” realidade daqueles 

que insistem em seus “itinerários por uma vida justa.”  

Enfim, buscamos assumir um olhar multidimensional sobre os fenômenos, nos 

propondo a análises em diferentes escalas (macro e micro). Nesse sentido, no decorrer das 

reflexões, sempre que possível, traremos dados situando o município de Angra dos Reis – 

nosso campo de pesquisa - no contexto nacional, buscando análises comparativas entre as 

diferentes escalas.  

Ressaltamos que assumimos, também, a perspectiva de não se perder de vista que a 

transformação da escola é uma tarefa coletiva, precisando ser, portanto, intencionalmente, 

planejada por todos os agentes do processo educativo, pautada no diálogo, nas experiências 

exitosas e na consciência dos desafios que temos a enfrentar. 

Assim, nas próximas páginas, o texto está organizado em quatro capítulos. 

No primeiro, contextualizamos os recentes avanços no Brasil na consolidação da 

educação como direito de todos, bem como, os desafios para sua garantia diante dos 

indicadores de vulnerabilidade social a que os jovens, especialmente os jovens negros, estão 

                                                           
10

 Os achados das pesquisas foram socializados em palestras, reunião de diretores, reuniões de secretários 

escolares, cursos, congresso, seminários, encontros, eventos de formação continuada em serviço e em 

coordenações nas escolas no município. 
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submetidos, nacionalmente e em Angra dos Reis, bem como da ausência de indicadores de 

fluxo e rendimento escolar por cor ou raça e da EJA. 

No segundo, interpelamos a operacionalidade do sistema educacional na sua 

capacidade de realizar o valor social da educação, problematizando a juvenilização e o 

enegrecimento da EJA e papel desta modalidade de ensino como parte do sistema.  

No terceiro capítulo investigamos as trajetórias escolares dos estudantes do Ensino 

Fundamental Regular da Rede Municipal de Ensino de Angra dos Reis, no período 

compreendido entre 1995 a 2019, o que possibilitou observar a produção dos jovens da EJA. 

Foi possível inferir, também, a condição educacional dos estudantes negros nesse processo;  

O quarto e último capítulo, foi destinado aos jovens da EJA, nele registramos os 

resultados do estudo de caso de 92 estudantes da modalidade na escola Tânia Rita, a fim de 

identificar, por análise comparativa, as diferenças e similaridades entre as trajetórias de 

brancos e negros, entre jovens de 15 a 17 anos e os jovens maiores de 18 anos desde que 

acessaram a educação básica na infância até o ano de 2019, ano que encerramos nossa 

pesquisa de campo. 

Por fim, dialogando com os achados da pesquisa, apresentamos nossas considerações 

finais, esperando ter contribuído na reflexão dos desafios e perspectivas de construção de uma 

educação, efetivamente, justa e democrática. 
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Capítulo 1 – O direito à educação no Brasil: qual o lugar das crianças, jovens e adultos 

negros?   

 
É com o nascimento do Estado de Direito que ocorre a passagem final do ponto de 

vista do príncipe para o ponto de vista dos cidadãos. No Estado despótico, os 

indivíduos singulares só têm deveres e não direitos. No Estado absoluto, os 

indivíduos possuem, em relação ao soberano, direitos privados. No Estado de 

Direito, o indivíduo tem, em face do Estado, não só direitos privados, mas também 

direitos públicos. O Estado de Direito é o Estado dos cidadãos. (Bobbio, 1992, p.61) 

 

O fenômeno da juvenilização ou adolescer da EJA vem sendo ponto de pauta no 

trabalho de vários autores do campo como Paiva (2006; 2011), Carrano (2007), Dayrell, 

Nogueira e Miranda (2011), Lemos (2017), Monteiro (2015), Duarte (2015) e entre os 

profissionais de EJA no interior dos sistemas de ensino.   

Entendido como uma “migração perversa” dos estudantes, principalmente de 15 a 17 

anos, do Ensino Regular para EJA conforme retratado nos Pareceres Nº 23/2008 (BRASIL, 

2008c) e Nº 6/2010 (BRASIL, 2010a) ganha visibilidade, justamente, no momento em que se 

discute a definição de idade mínima para ingresso nos cursos de EJA no país. 

 Apesar de nem sinalizado nos pareceres acima, nossa pesquisa vem considerar que 

este processo de juvenilização está imbricado em outro fenômeno que estamos chamando de 

“enegrecimento da EJA”, pois a maior parte dos estudantes desta modalidade de ensino são 

negros.  

Antes de buscarmos compreender esses processos como mecanismos de interdição ou 

de protelação do direito à educação, consideramos necessário situá-los no contexto jurídico-

educacional no qual se circunscrevem.  

Neste sentido, neste capítulo, compreendendo a educação como direito e a juventude e 

a população negra como sujeitos de direitos, contextualizamos os recentes avanços no Brasil 

na consolidação da educação como direito de todos, faremos isso tendo por base os marcos 

legais produzidos, no contexto democrático pós-promulgação da Constituição Federal de 

1988.  Ao mesmo tempo, ressaltamos os desafios no que diz respeito à produção de dados 

oficiais, sobre a juventude brasileira, em especial, os jovens negros, fundamentais no 

diagnóstico, avaliação e proposição de políticas públicas e educacionais para efetivação do 

direito à educação para toda população. 

Para isso, destacaremos dois aspectos da recente história da educação brasileira que 

representam avanços para garantia do direito da educação a todos os brasileiros e que, por 

isso, fundamentam nossa pesquisa: 1) A educação como direito de crianças, adolescentes, 

jovens, adultos e idosos no Brasil, 2) Os sujeitos da diversidade como sujeitos de direito e a 
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população negra nesse contexto. Em seguida, abordaremos aspectos da produção de 

indicadores sociais, incluindo os educacionais, no Brasil e em Angra dos Reis. 

Ressaltamos que, com base em Jannuzzi (2001, p. 15) estamos compreendendo 

indicador social como 

uma medida em geral quantitativa dotada de significado substantivo, usado para 

substituir, quantificar ou operacionalizar um conceito social abstrato, de interesse 

teórico (para pesquisa acadêmica) ou programático (para formulação de políticas). É 

um recurso metodológico, empiricamente referido, que informa algo sobre um 

aspecto da realidade social ou sobre mudanças que estão se processando na mesma. 

 

1.1 A educação como direito de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos no Brasil. 

 

No Brasil, a luta pela consolidação da educação como direito faz parte do cotidiano de 

diferentes coletivos no decorrer de nossa história. Na contemporaneidade, resultado deste 

processo, vislumbramos marcos legais, operacionais e políticos que sinalizam na direção da 

garantia desse direito. Investiremos na reflexão sobre os marcos legais na medida em que  

analisamos os resultados/efeitos das políticas educacionais na consolidação dos direitos 

expressos nos variados instrumentos jurídico-educacionais. 

É interessante perceber como a educação como direito vai sendo pontuada até ser 

absorvida pelas constituições federais.  Conforme Cury, Horta e Fávero (2005), dentre os 

avanços e omissões nas constituintes republicanas, a educação aparece pela primeira vez 

como “direito de todos” no artigo 149 da Constituição de 1934, é omitida na de 1937, foi 

retomada na de 1946 e de 1967 e recebe a formulação de “direito de todos e dever do estado” 

na Emenda Constitucional de 1969. Porém, segundo Cury, Horta e Fávero (2005, p. 21) “o 

próprio texto resultante da Emenda Constitucional de 1969 será bastante alterado, por dentro, 

através de emendas tornadas constantes e, por fora, através de inúmeros atos de origem 

autoritária”  

Atualmente em vigor a Constituição de 1988, em seus artigos 205 e 206 define 

educação como “direito de todos e dever do estado e da família”, pautada nos princípios de 

igualdade, liberdade, pluralismo de ideias, gratuidade e valorização dos profissionais do 

ensino. No artigo 208, parágrafo 1º, afirma que o “acesso ao ensino obrigatório e gratuito é 

direito público subjetivo” (BRASIL, 1988).  

Em análise do fato histórico, Cury, Horta e Fávero (2005, p. 26), afirmam que 

 

a assunção da educação como direito público subjetivo amplia a dimensão 

democrática da educação, sobretudo quando toda ela é declarada, exigida e protegida 

para todo o Ensino Fundamental e em todo o território nacional. Isto, sem dúvida, 

pode cooperar com a universalização do direito à educação fundamental e gratuita. 
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O direito público subjetivo auxilia e traz um instrumento jurídico institucional capaz 

de transformar este direito num caminho real de efetivação de uma democracia 

educacional.  

  

Assim, durante a segunda metade do século XX, o sistema educacional brasileiro 

vivencia uma progressiva expansão, com a instituição da obrigatoriedade do Ensino 

Fundamental dos 7 aos 14 anos pela Constituição, ratificada pela  Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN)  LDB nos anos 1990.  

Em 2009, nova Emenda Constitucional foi promulgada e há um novo salto qualitativo, 

do ponto de vista da ampliação do direito à educação. A Emenda Constitucional Nº 59/2009, 

entre outras modificações, altera o artigo 208 instituindo a “Educação Básica obrigatória e 

gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta 

gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria”. O artigo 214 também é 

alterado passando a vigorar com a seguinte redação: 

 

A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo 

de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir 

diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a 

manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 

modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes 

esferas federativas. (BRASIL, 2009) 
 

É, portanto, a partir do direito garantido constitucionalmente a todas as crianças, 

jovens e adultos, que a expectativa de reescrita da história da educação desse país se instaura. 

Vários outros mecanismos legais baseados nos preceitos constitucionais são instituídos no 

decorrer da década de 1990 e início dos anos 2000.  

Dentre os marcos legais e políticos que emergiram no contexto do processo de 

universalização em curso, alguns se sobressaem. Dentre eles: a instituição Lei nº 11.274 de 

2006 que modificou a LDB e reconfigurou a oferta do Ensino Fundamental que passa a ter 

nove anos de duração, com matrícula obrigatória a partir dos seis anos de idade. Nos anos 

subsequentes foram produzidas orientações advindas do Ministério da Educação, bem como 

normatizações produzidas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) tanto para o “novo” 

Ensino Fundamental como também para a Educação Infantil e o Ensino Médio. Ressaltamos, 

nesse sentido, a Resolução CNE/CEB Nº 7 de 2010, que fixa diretrizes curriculares para o 

Ensino Fundamental de nove anos e aponta a perspectiva da continuidade da aprendizagem na 

alfabetização “não passível de interrupção” como indispensável para experiências de 

trajetórias regulares no Ensino Fundamental. 
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Consideramos, também, merecer destaque a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, de 1996, a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) substituído pelo Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB) em dezembro de 2006, os Pareceres e Resoluções do CNE, os Planos 

Nacionais de Educação (PNEs) em 2001 e 2014, a Lei Nº 10.639 de 2003 substituída pela Lei 

Nº 11.645 de 2008 que altera o artigo 26-a da LDB incluindo a obrigatoriedade do ensino da 

história e cultura africana, afro-brasileira e indígena no currículo escolar e, em âmbito geral, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990 e o Estatuto da Juventude (Lei n° 

12.852/2013) 

Não podemos deixar de referendar os debates coletivos estabelecidos nas conferências 

municipais, estaduais e, fundamentalmente, nas nacionais, com destaque para a Conferência 

Nacional da Educação Básica (CONEB) realizada em 2008 e a Conferência Nacional de 

Educação (CONAE) realizada em 2010, culminando com a promulgação da Lei nº 

13.005/2014 que regulamenta o Plano Nacional de Educação (PNE) – 2014/2024. Este, em 

suas três primeiras metas, estabelece a universalização da Educação Básica para a população 

de 4 aos 17 anos. 

Nesse contexto, o Brasil chega ao século XXI apresentando melhorias significativas, 

principalmente em relação ao Ensino Fundamental, comprovada pelos dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) de 2017 (IBGE, 2018a) que 

aponta uma taxa de escolarização da população de 6 a 14 anos de 99,2% em 2017.  Na 

Educação Infantil a taxa de escolarização para população de 4 a 5 anos foi de 91,7% e para a 

população de 15 a 17 anos foi de 87,2% o que nos possibilita poder afirmar que avançamos 

para a redução das desigualdades escolares, pelo menos no que diz respeito ao acesso à 

escola.  

Não ignoramos, certamente, que este avanço traz novos desafios. Como afirma  

Oliveira, R. (2007), o processo de universalização do Ensino Fundamental “coloca o sistema 

escolar, talvez pela primeira vez em nossa história educacional, ante o desafio de assumir a 

responsabilidade pelo aprendizado de todas as crianças e jovens, responsabilizando-se por seu 

sucesso ou fracasso.” (OLIVEIRA, R., 2007, p. 676). Mesmo com instrumentos jurídico-

educacionais consolidados e potentes do ponto de vista da norma, o país ainda enfrenta muitos 

desafios na operacionalização das políticas educacionais, tanto no que diz respeito ao acesso, 

principalmente em relação à população de 4 e 5 anos e de 15 a 17 anos, mas também em 

relação a permanência e ao sucesso escolar de todos os estudantes.  
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O fato é que, a permanência e a conclusão do Ensino Fundamental e Médio são 

questões importantes de serem apuradas. As taxas de distorção idade/ano de escolaridade, 

reflexos da reprovação e do que estamos chamando de rupturas momentâneas da relação 

aluno/escola (reprovação por infrequência, abandono e evasão escolar), ainda são os 

principais desafios da educação brasileira.  

Quando tratamos da população de 15 a 17 anos, público desta tese, a situação é mais 

grave: apenas 68,4% estavam no Ensino Médio e, parte do grupo que não avançou 

regularmente em sua trajetória escolar, se divide entre aqueles que estão matriculados no 

Ensino Fundamental Regular ou na EJA e, no fim da fila dos excluídos, estão aqueles que se 

encontram fora da escola, mesmo em faixa de idade obrigatória. (IBGE, 2018a) 

Fundamentalmente, a desigualdade e a exclusão permanecem e, de acordo com várias 

pesquisas como Hasenbalg (2005), Osório e Soares (2005), Oliveira R. (2007), PNAD (2017) 

e UNICEF (2018), são os setores mais pobres, os negros e os estudantes do sexo masculino os 

coletivos em maior desvantagem. 

Se ainda hoje o direito à educação de crianças e adolescentes em idade obrigatória é 

um desafio a ser cumprido pelo sistema educacional brasileiro e apenas recentemente 

conseguimos enxergar um filete de luz ao fim do túnel, o que dizer da educação ofertada a 

jovens adultos e idosos em nosso país? 

As políticas públicas implementadas no campo da EJA, muitas vezes não têm levado 

em consideração o previsto no artigo 205 da Constituição Federal que define a educação 

como direito de todos e dever do estado “visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988)  

De acordo com Julião, Beiral e Ferrari (2017, p. 41) 

Os registros e análises históricas sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no 

contexto da educação brasileira permitem inferir que ela tem sido conduzida, 

durante décadas, sob uma visão compensatória, utilitarista, emergencial e 

descontínua, construída, segundo Ventura (2011), sob a predominância de políticas 

frágeis do ponto de vista institucional, e aligeiradas, da perspectiva de qualidade do 

processo educacional. Assim, é materializada sob a forma de campanhas, 

movimentos, programas ou projetos, marcados, de forma geral, por uma formação 

aligeirada, de baixo custo, relacionada a processos de alfabetização e capacitação de 

mão de obra, desvinculados da Educação Básica, e fundamentados em perspectivas 

consoantes com as necessidades e demandas imediatas do sistema produtivo. 
 

Parece claro, dessa forma, que será pela institucionalidade da norma que a EJA será 

tratada como política pública podendo superar, definitivamente, a visão de ensino supletivo, 

assistencialista e de ações provisórias assumidas pelo estado brasileiro até então. “Como 

direito, a EJA é inquestionável e por isso tem de estar disponível para todos, como 
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preceituado pela Constituição Federal” diz o documento Base Nacional para a VI CONFITEA 

(BRASIL, 2008d).  Outros mecanismos legais também ilustram: 

 a Resolução CNE/CEB nº 1, de 5 de julho de 2000 (Brasil, 2000) que estabeleceu 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação e Jovens e Adultos;  

 o Plano Nacional de Educação 2001 (Lei n°. 10.172/2001), que incorporou várias 

metas defendidas pelos movimentos em defesa da escola pública. No que se refere à EJA, 26 

(vinte e seis) metas prioritárias foram definidas, para serem cumpridas até 2011; 

 a Resolução CNE/CEB 03/2010 (Brasil, 2010b) que instituiu as Diretrizes 

Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos nos aspectos relativos à duração dos 

cursos e idade mínima para ingresso nos cursos de EJA; idade mínima e certificação nos 

exames de EJA; e Educação de Jovens e Adultos desenvolvida por meio da Educação a 

Distância.  

 o Plano Nacional de Educação (2014/2024) que prevê a universalização da Educação 

Básica para os jovens de 15 a 17 anos e consolida o direito constitucional para a população 

jovens e adulta nas metas 8, 9 e 10. 

É incontestável a consolidação da EJA como direito e muitos têm sido os 

compromissos assumidos, nacional e internacionalmente, para sua garantia.  Neste contexto 

salientamos a agenda e ação política nos debates nacionais fortemente trilhados pelos Fóruns 

de EJA desde 1996 e, atualmente, por todos os estados do Brasil como espaços de 

mobilização dos diversos segmentos (gestores das secretarias de educação e de escolas, 

professores, alunos, universidades e movimentos sociais) que atuam na EJA. 

O direito à EJA nas normas internacionais também dá apoio à luta no Brasil. 

Salientamos como fundamentais as Conferências Internacionais sobre Educação de Adultos 

(CONFITEAs). Em 1997, na CONFITEA V, em Hamburgo, ficou demarcado que Educação 

Básica para todos 

significa dar às pessoas, independentemente da idade, a oportunidade de desenvolver 

seu potencial, coletiva ou individualmente. Não é apenas um direito, mas também 

um dever e uma responsabilidade para com os outros e com toda a sociedade. É 

fundamental que o reconhecimento do direito à educação continuada durante a vida 

seja acompanhado de medidas que garantam as condições necessárias para o 

exercício desse direito. Os desafios do século XXI não podem ser enfrentados por 

governos, organizações e instituições isoladamente; a energia, a imaginação e a 

criatividade das pessoas, bem como sua vigorosa participação em todos os aspectos 

da vida, são igualmente necessárias. A Educação de Jovens e Adultos é um dos 

principais meios para se aumentar significativamente a criatividade e a 

produtividade, transformando-as numa condição indispensável para se enfrentar os 

complexos problemas de um mundo caracterizado por rápidas transformações e 

crescente complexidade e riscos. (UNESCO, 1997) 
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Na concepção da educação como direito está intrínseca a percepção de todos os 

cidadãos como sujeitos de direito e, nesse contexto, o discurso sobre o reconhecimento e a 

valorização da diversidade humana se impõe.  Assim, as considerações feitas até aqui nos 

remetem a considerar a relevância de se refletir sobre o conceito de diversidade no debate 

educacional atual na perspectiva do direito à educação, no Ensino Regular e na EJA, bem 

como o lugar da população negra nesse contexto. 

 

1.2 Os sujeitos da diversidade como sujeitos de direito e a população negra nesse 

contexto. 

 

Principalmente após a década de 1980, pesquisas acadêmicas que demarcam processos 

de desigualdades de oportunidades sociais e educacionais com base nas diferenças étnico-

raciais, regionais, culturais, de gênero, sexo, geração, ao lado de lutas identitárias dos 

movimentos sociais organizados, adentraram no debate educacional e pressionaram o estado 

brasileiro no que tange à urgência de políticas públicas e educacionais que levassem em conta 

a diversidade. 

Autores como Ortiz (2015), Oliveira, I. (2007), Munanga (2010), Dayrell (2007) nos 

ajudam a compreender a dimensão do conceito de diversidade no debate educacional na 

atualidade.  

Ortiz (2015, p. 183) afirma que no Brasil, “até o século XX, nossa tradição era pensar 

a diversidade como uma síntese”. Já na atualidade, “a diversidade é analítica; ela separa as 

diferenças, é democrática. Não é heterogênea como propõem os pós-modernos, nem 

homogênea como pensam os globalizados. Ela é o heterogêneo que se manifesta no 

homogêneo.” Para o professor, “é importante distinguir entre diversidade e desigualdade. A 

questão da diversidade nos remete às diferenças, a da desigualdade às posições hierárquicas 

que os indivíduos ocupam na sociedade.” (ORTIZ, 2015, p.194) 

Com base em Oliveira e Sacramento (2010) e Munanga (2010) podemos considerar 

que os significados sociais atribuídos às diferenças (de raça, gênero, etnia, geração etc.) 

indevidamente hierarquizados e incorporados ao nosso imaginário social provocam 

desigualdades em todos os setores sociais. No campo educacional, Oliveira (2009, p. 203), 

por exemplo, aponta que 

educação e diversidade humana é uma questão incorporada por teorias pedagógicas 

contemporâneas as quais, estabelecendo a relação da educação com os grupos 

socialmente marginalizados, constatam entre os fatores determinantes da condição 

de inferioridades destes neste setor, o seu pertencimento a tais grupos. Entre eles, 

estão incluídos os que se diferem dos padrões socialmente aceitos por motivo do seu 
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pertencimento a um segmento socioeconômico baixo, pelo fenótipo, pela cultura 

diferenciada, por serem portadores de necessidades educativas especiais, por motivo 

de pertencerem ao gênero feminino, entre outros sujeitos portadores de 

características que não conferem com os padrões inventados pelos que detém o 

poder. Tais constatações tem fortes implicações na formação docente, cuja atuação 

contribuirá, na sua relação com os estudantes, para acentuar a situação constatada, 

mantê-la ou para promover o sucesso escolar de tais grupos. 
 

Destacamos, neste contexto, três importantes momentos onde estiveram reunidos 

pesquisadores e demais representantes da sociedade civil e do estado que deixaram 

registrados na história recente da educação brasileira a luta pela educação como direito e a 

importância dada ao reconhecimento e a valorização da diversidade humana como princípio 

para garantia desse direito. O documento final da CONEB, por exemplo, traz no Eixo IV o 

debate sobre Inclusão e Diversidade na Educação Básica (BRASIL, 2008a); o documento 

final da CONAE traz no Eixo VI o debate sobre Justiça Social, Educação e Trabalho: 

Inclusão, Diversidade e Igualdade (BRASIL, 2010d) e o documento final da 6ª Conferência 

Internacional de Educação de Jovens e Adultos (CONFINTEA VI) – Marco da Ação de 

Belém também traça um debate acerca da diversidade a partir do tema Participação, Inclusão 

e Equidade. (UNESCO, 2010). Em síntese, temos estabelecido um compromisso coletivo 

compreendendo a diversidade como “a construção histórica, cultural e social (inclusive 

econômica) das diferenças.” E que ela é “construída no processo histórico-cultural, na 

adaptação do homem e da mulher ao meio social e no contexto das relações de poder.” 

(Brasil, 2008a, p. 63). Os referidos documentos destacam que para se trabalhar respeitando a 

“diversidade” é necessário mudanças em aspectos políticos e pedagógicos, no planejamento e 

no financiamento, assim como na compreensão sobre o que é “diferente”.  

A consolidação das modalidades de ensino também despontam no contexto da luta 

pelo reconhecimento e valorização da diversidade. Na LDB de 1996 a EJA e a Educação 

Especial já haviam sido consolidadas como modalidades de ensino e, no decorrer dos anos, 

principalmente nas últimas duas décadas, várias normativas foram expedidas pelo CNE, 

consolidando o direito à educação na perspectiva da diversidade, para atender contextos e 

coletivos específicos, como é o caso das populações do campo, ribeirinhos, pescadores, 

agricultores, da população negra, das comunidades indígenas, quilombolas, das populações 

em situação de itinerância, adolescentes privados de liberdade etc. Assim, vemos que o direito 

educacional vem sendo tratado na perspectiva do que é considerado comum a toda Educação 

Básica, mas também do ponto de vista das especificidades de diferentes coletivos, 

fundamentalmente aqueles penalizados historicamente. 
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No campo da EJA, especificamente, destacamos a relevância dada aos coletivos da 

diversidade no Documento Base Nacional para realização da CONFITEA VI (BRASIL, 

2008d), onde se afirma que pensar os sujeitos presentes na EJA é “trabalhar com e na 

diversidade”.  

O tema diversidade, portanto, ganha centralidade no debate da EJA, convidando à 

reflexão de como as desigualdades sociais, raciais, étnicas, de gênero no país são construídas 

historicamente a partir de uma perspectiva hierárquica e eurocentrada, e como as relações 

estabelecidas na escola, baseadas nesta perspectiva, podem afetar diretamente os percursos 

escolares dos estudantes. 

Conforme Julião (2017, p. 31) durante muitos anos, quando se falava em educação 

para jovens e adultos, imaginava-se estar falando de um grupo social homogêneo.  

 

Não se levava em consideração as suas particularidades, especificidades, tão pouco a 

sua diversidade: faixa etária; sexo; raça; credo religioso; ocupação profissional; 

opção sexual; situação social (privados ou não de liberdade) etc.  Com os avanços 

instituídos na área nos últimos anos, principalmente no âmbito do reconhecimento 

do direito humano fundamental em que se constitui a Educação em seu papel na 

sociedade contemporânea, a necessidade de compreensão dessas particularidades, 

para se levar em consideração as propostas político-pedagógicas, traz como 

primordial a compreensão sobre os sujeitos da EJA. 
  

Silva N. (2013), também aposta na questão, afirmando que é preciso  

 
tomar cuidado para não homogeneizar o público da EJA como se este constituísse 

num bloco indiferenciado. As pessoas jovens e adultas são sujeitos que possuem 

lugares sociais, identitários, geracionais, de raça, de gênero e de orientação sexual 

diversos. Juventude e vida adulta na EJA apresentam especificidades e são marcadas 

pela diversidade.  (SILVA N., 2013, p. 7) 

 

Todas as conquistas no âmbito das políticas públicas de ações afirmativas, de 

reparação de direitos e dever de memória de determinados coletivos sociais através da 

consolidação de instrumentos jurídicos que legitimam o direito social e humano à educação a 

nível nacional estiveram alicerçadas em movimentos internacionais de luta por este direito. 

Destacamos, neste sentido, o papel da Declaração Internacional dos Direitos Humanos (ONU, 

1948) da qual o Brasil é signatário, bem como convenções e acordos mais recentes.  

Na Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em Jomtiem, na 

Tailândia, em 1990, por exemplo, o país assumiu o compromisso da “luta pela satisfação das 

necessidades básicas de aprendizagem de todas as crianças, jovens e adultos” (UNESCO, 

1998) e com a universalização do acesso à educação e a promoção da equidade. 

 

Um compromisso efetivo para superar as disparidades educacionais deve ser 

assumido. Os grupos excluídos - os pobres: os meninos e meninas de rua ou 
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trabalhadores; as populações das periferias urbanas e zonas rurais os nómades e os 

trabalhadores migrantes; os povos indígenas; as minorias étnicas, raciais e 

linguísticas: os refugiados; os deslocados pela guerra; e os povos submetidos a um 

regime de ocupação - não devem sofrer qualquer tipo de discriminação no acesso às 

oportunidades educacionais. (UNESCO, 1998) 
 

Em Dakar, no ano 2000, esse compromisso foi ratificado. 

 

Nós reafirmamos a visão da Declaração Mundial de Educação Para Todos (Jomtien, 

1990), apoiada pela Declaração Universal de Direitos Humanos e pela Convenção 

sobre os Direitos da Criança, de que toda criança, jovem e adulto têm o direito 

humano de beneficiar-se de uma educação que satisfaça suas necessidades básicas 

de aprendizagem, no melhor e mais pleno sentido do termo, e que inclua aprender a 

aprender, a fazer, a conviver e a ser. É uma educação que se destina a captar os 

talentos e o potencial de cada pessoa e desenvolver a personalidade dos educandos 

para que possam melhorar suas vidas e transformar suas sociedades. (UNESCO, 

2001)  

 

No que tange à abertura ao reconhecimento e valorização dos sujeitos da diversidade, 

é importante destacar os avanços da educação para as relações étnico-raciais no contexto da 

consolidação da educação como direito. 

A exclusão do direito à educação atinge de forma desigual a sociedade brasileira. É 

ponto pacífico entre os intelectuais de diferentes campos que a Constituição Federal de 1988 

abriu caminhos para a garantia de direitos a diferentes coletivos sociais, e o coletivo negro se 

insere nesse contexto.  

Abreu (2010) e Oliveira, I. (2007) registram que, a partir dos anos 1990, aparecem as 

principais discussões e iniciativas por parte do estado sobre ações afirmativas e direitos de 

reparação para promoção da igualdade racial no Brasil.  

Oliveira, I. (2007) lembra-nos, nesse período, do Seminário Internacional intitulado 

Multiculturalismo e Racismo (1996), promovido pelo Ministério da Justiça e pela Secretaria 

de Direitos Humanos e a criação, a partir dele, do Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) 

de Direitos Humanos com o objetivo de discutir, elaborar e implementar projetos para a 

promoção da população negra.  

Abreu (2010) destaca que no campo educacional surgem os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1996) indicando o início de política educacional voltada para o reconhecimento da 

pluralidade cultural (diversidade étnica e cultural) entendida como patrimônio da sociedade 

brasileira.  A autora ainda nos chama atenção para o fato de que os fundamentos das 

discussões desse período  

 

repousam na Constituição federal de 1988, quando ficou clara a necessidade de 

implementação de medidas capazes de promover de fato e como requisito da 

democracia, a igualdade sancionada pela lei e a valorização da diversidade étnica e 

cultural brasileira. (ABREU, 2010, p. 161) 
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Salientamos também a importância dos já citados movimentos internacionais pelo 

direito à educação, especificamente as reivindicações por políticas de reparação ou “dever de 

memória”
11

 nas diversas partes do mundo. Pois é neste contexto que a partir dos anos 2000 a 

questão racial ganha mais centralidade no nosso país, principalmente após a III Conferência 

Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, 

realizada em Durban, na África do Sul no ano de 2001.  Segundo Guimarães (2003, p. 252) é 

a partir desse período que, inclusive internacionalmente, 

 

o país, que se vangloriava de não ter uma questão racial, era reiteradamente 

lembrado das suas “desigualdades raciais”, facilmente demonstráveis pelas 

estatísticas oficiais, sem poder apresentar, em sua defesa, um histórico de políticas 

de combate a essas desigualdades. 

 

Vivenciamos, na contemporaneidade, o que Oliveira e Sacramento (2010) consideram 

uma nova fase do pensamento racial brasileiro, iniciada no momento em que o poder público 

começa a reconhecer a existência do racismo e, pressionado pelo Movimento Negro, começa 

a promover políticas para promoção da igualdade racial. Dentre outros dispositivos, 

destacamos o Decreto nº 4.886 de 20 de novembro de 2003 que institui a Política Nacional de 

Promoção da Igualdade Racial (BRASIL, 2003) e a Lei nº 12.288 de 20 de julho de 2010, que 

Institui o Estatuto da Igualdade Racial (BRASIL, 2010e). 

No campo educacional, no que diz respeito à Educação Básica, o principal marco legal 

é sem dúvida a criação da Lei nº 10.639 de 9 de janeiro de 2003 (BRASIL, 2003) atualizada 

pela Lei nº 11.645 de 10 de março de 2008 (BRASIL, 2008b) que modificam o artigo 26-A da 

LDBEN  tornando obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena em 

escolas públicas e privadas do país.  Foram importantes para regulamentação das referidas leis 

a fixação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana através da Resolução CNE/CP 

01 de 17 de junho de 2004 (BRASIL, 2004b).  

É importante considerar também o papel dos PNEs nesse sentido. Oliveira (2009), em 

análise do PNE 2001, aponta, por exemplo, que apesar de o documento apresentar, 

timidamente, a questão racial em seu bojo e ter alguns equívocos conceituais, ele antecipa 

                                                           
11

 Nas considerações de Marta Abreu (2010), dever de memória é compreendido como a “garantia por parte do 

Estado e da sociedade, de que determinados acontecimentos não serão esquecidos, que continuarão a ser 

lembrados na memória de grupos e nações e registrados na história do país. Mais ainda: que grupos detentores de 

memória de sofrimento podem e devem ter reconhecidos sua história, memória e patrimônio.” ABREU (2010, p. 

161) 
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questões que se relacionam a Lei 10.639/2003 e as Diretrizes Curriculares de 2004 quando 

aponta a necessidade de  

incluir, nos currículos e programas dos cursos de formação de profissionais da 

educação, temas específicos da história, da cultura, dos conhecimentos, das 

manifestações artísticas e religiosas do segmento afro-brasileiro, das sociedades 

indígenas e dos trabalhadores rurais e sua contribuição na sociedade brasileira 

(BRASIL, 2001, p.82). 

 

O PNE 2014/2024 tem como uma de suas metas a superação das desigualdades 

escolares entre negros e não negros na população jovem, o que consideramos de fundamental 

importância. Mas salientamos que diante do desafio de universalizar a educação tendo os 

sujeitos da diversidade como coletivos mais propensos à experiência da exclusão escolar, 

lamentamos a timidez do plano em enfrentar tal causa
12

 nas metas 1, 2 e 3.  

Como ação política, é fundamental destacar a construção do Plano Nacional de 

Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-

raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana (BRASIL, 2013b) que 

demanda aos sistemas de ensino (federal, estaduais e municipais) a responsabilidade no 

cumprimento das exigências conferidas pelas normatizações legais citadas.  

Esses marcos são conquistas das pressões e reivindicações do movimento negro, que 

em nenhum tempo deixou de ter por princípio a luta pelo direito à educação no nosso país. 

Neste sentido, vale observar que esta luta é histórica e se inicia na resistência desde o período 

da colonização, caminhando até a atualidade: nas lutas travadas no período da escravidão; na 

organização dos quilombos; na luta abolicionista; na criação das irmandades religiosas e na 

produção cultural de matriz africana, identificadas na capoeira, na música, na religiosidade, na 

dança, na corporeidade, na imprensa negra, através das associações e organizações políticas. 

Salientamos, neste processo, o engajamento de líderes e intelectuais negros com destaque na 

produção literária e de pesquisas na área. 

Não obstante, a educação pública nacional e democrática é ainda hoje um desafio, 

tanto para negros quanto para brancos, maior para os primeiros. Vivenciamos há pelos menos 

30 anos a expectativa de que, de direito e de fato, a universalização da educação básica se 

efetive para todas as crianças e adolescentes/jovens e que a EJA possa garantir a escolarização 

daqueles que não tiveram acesso ou não puderam dar continuidade à vida escolar e se 

consolidar em sua outra dimensão: a de educação continuada ao longo da vida. 

                                                           
12

 Em Angra dos Reis, foi incluído a meta 21 no Plano Municipal de Educação a fim de garantir o compromisso 

com o reconhecimento e a valorização da diversidade e a superação das desigualdades em todos os níveis, etapas 

e modalidades da Educação Básica. 
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De modo particular, a luta da população negra por direito à educação tem se 

notabilizado por conquistas na Educação Básica e no acesso ao Ensino Superior. Olhar para a 

Educação de Jovens e Adultos, implica repensar a extensão das conquistas de direitos no 

Brasil e dos significados desse lugar no sistema educacional brasileiro.  

Para superação dos desafios a produção de dados oficiais por cor ou raça e da EJA se 

coloca como fundamental para o diagnóstico, avaliação e proposição de políticas públicas e 

educacionais que caminhem na consolidação do direito à educação para toda a população. 

É nesse ponto que imprimiremos foco nas próximas páginas na intenção de refletir 

sobre o lugar da juventude negra nos levantamentos estatísticos disponíveis no país e, ao 

mesmo tempo, questionar a ausência informações e de monitoramento do fluxo escolar dos 

estudantes desagregados por cor ou raça e da Educação de Jovens e Adultos no interior do 

sistema educacional brasileiro. 

 

1.3 Estatísticas desagregadas por cor ou raça no Brasil e em Angra dos Reis: o lugar dos 

jovens negros. 

 

No que diz respeito à questão racial, principalmente, a partir da década de 1980 do 

século passado, podemos ter acesso a estudos que lançaram mão de dados quantitativos com 

inclusão dos grupos de cor ou raça para análise da realidade social brasileira. Podemos 

apontar as produções de Hasenbalg (1979; 2005), Fúlvia Rosemberg (1996) e de Ricardo 

Henriques (2002) como pioneiras neste sentido.
13

 

Atualmente, no âmbito da produção de dados oficiais, podemos contar com uma série 

de levantamentos estatísticos que passaram por uma crescente inclusão dos grupos de cor ou 

raça em seus questionários. Nesse sentido, chamamos atenção especial para órgãos produtores 

desses dados como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP).  

De acordo com Paixão e Giaccherino (2011), boa parte dos dados oficiais atualmente 

disponíveis foi gerada em um período muito recente, posterior ao ano de 2000, conforme 

podemos visualizar no gráfico abaixo. 

 

                                                           
13

 O censo populacional feito pelo IBGE em 1970 excluiu a pergunta sobre cor ou raça. Na PNAD de 1976 a 

questão retornou servindo de apoio para Valle Silva e Hasenbalg produzirem seus trabalhos e de base para a 

retomada do debate sobre relações raciais no Brasil a partir de dados oficiais.  
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GRÁFICO 1 - Bases de dados produzidas pelo Governo Federal que incluem a variável cor raça, de 

acordo com o ano - Brasil, 1940-2010 (em número). 

 

 
FONTE: PAIXÃO; GIACCHERINO (2011, p. 26) 

 

 

Ressaltamos que a realidade retratada no gráfico não está desarticulada de um contexto 

mais amplo. É fundamental lembrar o importante papel da Conferência Mundial contra o 

Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, realizada em Durban, em 

2001, da qual o Brasil é signatário.  

O documento Declaração e Programa de ações de Durban, ao tratar das “Medidas de 

prevenção, educação e proteção visando à erradicação do racismo, discriminação racial, 

xenofobia e intolerância correlata nos âmbitos nacional, regional e internacional”, na seção 

“políticas e práticas”, faz recomendações sobre “Coleta e desagregação de dados, pesquisas e 

estudos” (itens 92 a 98) abordando a questão da coleta, produção e disseminação de dados 

estatísticos para avaliar a situação dos grupos e indivíduos vítimas de racismo, discriminação, 

xenofobia e intolerância correlata (BRASIL, 2001, p. 52-63).   

Conquista do Movimento Negro, o acúmulo de informações desagregadas por cor ou 

raça sobre mercado de trabalho, nascimento e mortalidade, educação e saúde, juventude, etc. 

em nosso país produzem uma visibilidade estatística da questão racial sem precedentes.  

Para Paixão e Giaccherino (2011, p. 27) 

os avanços observados, tanto em termos da ampliação da quantidade de bases de 

dados estatísticos no Brasil, que contém a variável cor ou raça, como o paulatino 

aumento do percentual dos que se declararam ou pardos, ou pretos - especialmente 

no Censo Demográfico e na PNAD; reflete que de alguma forma talvez a luta pela 

visibilidade estatística tenha sido uma das frentes de luta mais bem sucedida por 

parte do movimento negro brasileiro contemporâneo nos últimos anos.    

 

 Assim, aponto a relevância da produção de bases estatísticas e de estudos realizados a 

partir delas para avaliação e planejamento de políticas públicas direcionadas à superação das 
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desigualdades raciais em nosso país e, fundamentalmente, pela possibilidade de superação do 

estigma do negro como indivíduo fadado ao fracasso e a posições de menor prestígio social a 

partir do momento em que  

através dos indicadores sociais os afrodescendentes de todo o país (e a população de 

todo o país) puderam compreender melhor o modo de funcionamento de uma 

sociedade marcada pela assimetria no acesso a oportunidades e aos direitos sociais 

para as pessoas portadoras de peles e marcas raciais negras. E por esta via ocorre um 

elemento de reforço da autoestima pessoal e coletiva pelo simples fato de que os 

fracassos e frustrações sociais podem ser atribuídos ao racismo e às injustiças mais 

gerais presentes na sociedade, antes que aos indivíduos”. (PAIXÃO; 

GIACCHERINO, 2012, p. 27) 

 

Os autores, ainda apontam que tal visibilidade estatística pode ser considerada “porta 

de entrada para a melhor compreensão por parte de toda sociedade dos déficits de direitos 

sociais para determinados grupos étnico-raciais, bem como para a produção de políticas 

públicas que incidam em prol da superação das tradicionais assimetrias.” (PAIXÃO; 

GIACCHERINO, 2012, p. 2) 

Na atualidade, o acúmulo de indicadores sociais nos coloca diante de enormes 

desafios, pois ressaltam desigualdades estruturais que colocam os jovens, em especial os 

jovens negros, em situação de vulnerabilidade em relação à inserção ao mercado de trabalho, 

à escolarização, ao suicídio, à violência homicida etc.  

A Síntese dos Indicadores Sociais da população brasileira produzida pelo IBGE (2017, 

p. 48-49), buscando evidenciar características do perfil daqueles identificados como jovens 

“nem-nem” (aqueles que não estudam e nem trabalham) revela que, entre os mais sujeitos a 

essa condição, estavam os jovens com menor nível de instrução (fundamental incompleto ou 

equivalente), os pretos ou pardos e as mulheres. A quantidade de jovens considerados “nem-

nem”, entre 2014 e 2016, aumentou de 22,7% para 25,8% de acordo com os estudos. 

Considerando o panorama do sistema educacional brasileiro, os dados da PNAD-2017 

(IBGE, 2018a), por exemplo, sinalizam que, em linhas gerais, a situação de atraso escolar dos 

brasileiros em relação a sua faixa de idade é uma realidade preocupante. Em números 

absolutos, quase 2 milhões dos estudantes entre 15 e 17 anos, estão em situação de atraso 

escolar e 1,3 milhão estão fora da escola. Somente 58,5% dos jovens até 19 anos concluem o 

ensino médio. Em todos os casos a população negra está em desvantagem. 

Outras pesquisas também vêm apontando as desigualdades educacionais entre negros e 

brancos, como as de Paixão (2011); Passos (2012); Silva (2012); Louzano (2013); IPEA 

(2017), bem como os Indicadores Sociais do IBGE (2017).   

https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/9127-pesquisa-nacional-por-amostra-de-domicilios.html
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Os resultados do estudo sobre suicídio entre adolescentes de 10 a 19 anos e jovens de 

20 a 29 anos
14

 (BRASIL, 2018) também apontam as vulnerabilidades da população negra. A 

partir da análise das taxas de mortalidade por suicídio entre adolescentes e jovens em 2016, 

chegou-se as seguintes conclusões: a cada 10 suicídios em adolescentes e jovens, 

aproximadamente seis ocorreram em negros; em adolescentes e jovens negros do sexo 

masculino o risco de suicídio foi 50% maior que entre os brancos e em adolescentes e jovens  

negras o risco de suicídio foi 20% maior que entre as brancas. 

O relatório ainda salienta que as principais causas associadas ao suicídio em negros 

são: o não lugar, a ausência de sentimento de pertença, sentimento de inferioridade, rejeição, 

negligência, maus tratos, abuso, violência, inadequação, inadaptação, sentimento de 

incapacidade, solidão, isolamento social.  

A experiência da ausência de sentimento de pertença e a experiência do não lugar pela 

população negra é fonte de estudos de vários autores. Conforme Vieira (2012) “o 

pertencimento é um sentimento capaz de unir as pessoas e de ressignificar a atuação humana” 

e sem a consciência de uma identidade coletiva sentimo-nos perdidos. Santos (1983, p.3), por 

exemplo, afirma que “o ideal de ego do negro, em contraposição ao que ocorre regularmente 

com o branco, é forjado desrespeitando aquilo que, em linguagem psicanalítica denominamos 

regras das identificações normativas ou estruturantes” cabendo a experiência da recusa, 

negação e anulação do corpo negro pelos próprios sujeitos impostos pela violência do 

racismo. Cerqueira (2017) também contribui com nossa reflexão para o entendimento do 

conceito de não lugar quando afirma que a atuação do racismo conduz  

 

as experiências marcadas pela violência, negação e fixação em lugares simbólicos, 

pois, conformam trajetórias marcadas por experiências de humilhação; 

desqualificação e demérito; desmotivação e desestímulo; e inculcação de um senso 

de deslocamento, como se estivessem “fora-de-lugar”. 

 

Esses dados e reflexões já demonstram a necessária atenção do estado brasileiro na 

reavaliação das políticas públicas e educacionais existentes, mas são os dados da violência 

homicida contra os jovens os mais alarmantes e perversos. 

Em 2017, de acordo com o Atlas da Violência (IPEA; Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública, 2019), 65.602 pessoas no Brasil foram assassinadas. O “maior número da história”.  

O relatório aponta que o perfil das vítimas continua as mesmas dos anos e pesquisas 

anteriores: 

                                                           
14

 Classificação etária adotada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 



48 

 

 a maior parte dos assassinatos de 2017 ocorreu entre os jovens. Foram 35.783 

pessoas assassinadas, correspondendo a uma taxa de 69,9 homicídios por 100 mil jovens.  Um 

aumento de 6,7% em relação a 2016 e de 37,5% em relação a 2007.  “Homicídios foram a 

causa de 51,8% dos óbitos de jovens de 15 a 19 anos; de 49,4% para pessoas de 20 a 24; e de 

38,6% das mortes de jovens de 25 a 29 anos.” (IPEA, 2019, p. 25). 

 a população negra continua a mais atingida. Foram 75,5% das vítimas. Para cada 

indivíduo não negro, houve 2,7 negros mortos e de 2007 a 2017 a taxa de homicídios de 

negros cresceu 33,1% e de não negros 3,3%; 

 perfil dos homicídios de 2007 a 2017 apontam que 91,8% das vítimas são homens. 

Dados desagregados por sexo e cor ou raça indicam desvantagens para homens negros, 

seguidos das mulheres negras.  

 74,6% dos homens vitimados possuíam até sete anos de estudo (na população 

brasileira 48,5% dos homens possuíam essa faixa de escolaridade) enquanto esse indicador 

era de 66,8% para as mulheres (sendo que 44,7% das mulheres no país possuíam tal 

escolaridade)
15

, ou seja: cursaram no máximo até o 7º ano de escolaridade do Ensino 

Fundamental. 

Feito esse breve panorama que retrata a condição de vulnerabilidade juvenil no nosso 

país, direcionamos nosso olhar para situar o município de Angra dos Reis, que serve de 

campo para nossa pesquisa, nesse contexto. 

O município de Angra dos Reis está localizado ao sul do estado do Rio de Janeiro e 

possui uma área de 825,088 km2 de extensão.  Em divisão territorial datada de 1988 e 

ratificada em 2007, é constituído de 6 distritos:  Angra dos Reis, Abraão, Cunhambebe, 

Jacuecanga, Mambucaba e Praia de Araçatiba.  

Foi um dos primeiros territórios ocupados pelos primórdios de 1500, vivenciando em 

seu solo a consolidação da diáspora africana e possuindo memórias do processo de 

colonização e do tráfico atlântico na região. O século XX foi profundamente marcado por 

quatro grandes empreendimentos que marcaram a história da região: a instalação do Estaleiro 

Verolme (1969), a construção da BR-101 que liga São Paulo ao Rio de Janeiro pelo litoral 

(1972-1974), a construção das Usinas Nucleares (1972 e 1982) e o Terminal Marítimo da 

Petrobras (1977). Foi a partir dessa série de investimentos estatais no município que Angra 

dos Reis viveu um processo de transformação com impactos profundos do ponto de vista, 

geográfico, social, cultural, econômico e ambiental com proporções complexas. 

                                                           
15

 Foram desconsiderados os homicídios cuja escolaridade da vítima era ignorada (que representavam 27,5% e 

29,8% do total das mortes de homens e mulheres, respectivamente). 
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O município é portador de um rico patrimônio material com conventos, casarões, 

fortes, ruas, ruínas, caminhos e trilhas que cortam o município e também de um patrimônio 

imaterial repassado, principalmente, através da tradição oral. É expressão viva da identidade 

angrense, o Jongo, a Folia de Reis, as procissões etc. As lendas e causos presentes entre os 

angrenses de nascimento envolvem as histórias de amor, as memórias do tráfico de africanos e 

da escravidão, as memórias de luta, de pirataria, de naufrágios.  Esses patrimônios, alguns 

tombados, são capazes de recontar a história desta antiga cidade. Em contrapartida, também 

foi palco de pirataria, lutas travadas, constituição de ícones como Cacique Cunhambebe, de 

tragédias, de riqueza, desigualdades, escravidão, decadência e reerguimento na economia. 

Angra dos Reis é atualmente constituída por um mix de tradição, cultura, história e de 

resquícios do surto de modernidade vivido na segunda metade século XX, do crescimento 

populacional e ocupação desordenada do seu espaço.  

 O município chega ao século XXI, profundamente transformada e com muitos 

desafios. É, indiscutivelmente, uma cidade de belas paisagens naturais, cercada pela Baía da 

Ilha Grande e por montanhas preenchidas pela Mata Atlântica. Se eu pudesse, iria apenas 

“cantar sua beleza”, exaltar “teu cenário de grandeza” e repetir muitas vezes “que seu nome é 

tradição”, como nos versos do seu hino, mas preciso também fazer ecoar outra realidade 

histórica, em busca de um município com mais justiça social.  

Apesar de a publicação do TCE/RJ (2018) sobre os Estudos socioeconômicos dos 

municípios do estado do Rio de Janeiro considerar que o IDHM de Angra dos Reis está 

situado na faixa de desenvolvimento humano alto em relação aos outros municípios do estado, 

passando de 0,580, em 1991, para 0,771, em 2010
16

, o município hoje é palco de visíveis 

desigualdades econômicas, sociais e raciais, com uma complexa divisão geográfica entre os 

bairros que a compõe, muitos deles à margem das possibilidades da oferta de infraestrutura 

urbana e serviços públicos de qualidade. Quanto às desigualdades raciais é latente, nos mais 

variados setores, a realização de estudos no município que as tenham como foco. 

De acordo com o último Censo Demográfico realizado pelo IBGE (2010), o município 

possui uma população de 169.511 habitantes
17

 sendo: 51,24% equivalente à cor ou raça 

branca; 7,73% à população preta e 39,36% à parda, o que equivale a 47,09% de população 

negra.  

                                                           
16

 O IDHM do município teve um índice de crescimento de 32,93% de 2000 para 2010. A dimensão cujo índice 

mais cresceu em termos absolutos foi educação (mais 0,315), seguida por renda e por longevidade. 
17

 A população de Angra dos Reis, em 2017, foi estimada em 194.619 pessoas. (IBGE,2017) 
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Em relação à população compreendida entre 5 e 9 anos, 43,44% equivale a negros e 

55,07% a brancos.  Para população entre 10 e 14 anos, temos 48,60% negros e 50,23% 

brancos.  Considerando, portanto, a população de 5 a 14 anos, temos no município 46% de 

habitantes negros e 52% de habitantes brancos.   Ressalta-se que no interior desse grupo está a 

maior parte da população com faixa etária considerada adequada para cursar o Ensino 

Fundamental (6 a 14 anos).
18

   

Na população de 15 a 17 anos, teoricamente, adequada a cursar o Ensino Médio temos 

no município o equivalente a 49,50% de negros e 48,54% de brancos. (IBGE, 2010) 

Infelizmente parte da população nessa faixa etária, por motivos diversos como a reprovação, 

ainda não concluiu o Ensino Fundamental, realidade que é também nacional.   

Ainda de acordo com os dados do IBGE (2010) Angra dos Reis possuía 39.384 

pessoas jovens e adultas acima de 25 anos sem instrução e fundamental incompleto. Os dados 

referentes ao analfabetismo populacional também são preocupantes. O município tinha um 

total de 6.583 pessoas que não sabiam ler e escrever. As taxas desagregadas por cor ou raça 

eram as seguintes: 15,5 % para população branca, 33,2 % população preta, 23,9 % população 

parda.  Realidade que também reflete a desvantagem da população negra.   Quanto à faixa 

etária as taxas de analfabetismo eram as seguintes: 1,3% para população que tinha entre 15 e 

24 anos, 4% para a que tinha entre 24 e 59 anos e 20% para os maiores de 60 anos.  

Além da demanda de adultos e idosos por escolarização, como os dados de nossa 

pesquisa confirmarão, há outra demanda que considero mais agravante. A de um público 

específico: os sujeitos desta pesquisa; adolescentes/jovens e os jovens que acessam a escola 

em idade considerada “própria”, mas que vivenciam, ininterruptamente, processos de 

exclusão e segregação que contribuem com o panorama atual de vulnerabilidade a que essa da 

população vem experimentando na atualidade.  

O contexto de violência que acomete hoje o município é alarmante sendo inclusive 

noticiado por diferentes meios de comunicação.  

Em 2013, segundo Waiselfiszi (2013), o município assumia 10ª posição do estado em 

relação à taxa de homicídio de jovens. Em 2015, o município foi priorizado, junto com outros 

142 municípios brasileiros e incluído no Plano Juventude Viva do Governo Federal. Em 2018, 

o prefeito municipal chegou a decretar estado de emergência na segurança pública e outras 

muitas vezes foi solicitado ao governo do estado e ao governo federal intervenções em função 

da violência advinda de movimentos do tráfico de drogas que se instalou no município. 

                                                           
18

 A população de 6 a 14 anos no município equivale a 16 % da população total do município. (IBGE, 2010) 
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Atualmente, de acordo com o IPEA e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2019b) a taxa 

estimada de homicídio do município de Angra dos Reis (59,4) o coloca na décima posição do 

ranking entre os municípios do estado Rio de Janeiro.
19

 

Pode-se afirmar que sendo a população jovem a maior afetada, o município de Angra 

dos Reis tem hoje nas mãos um grande problema a enfrentar, principalmente, em relação à 

população jovem e negra que tem sido as maiores vítimas. 

De acordo com o Relatório do Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência e 

Desigualdade Racial (BRASIL, 2017) o município assume o 6° lugar entre os municípios 

brasileiros com maior vulnerabilidade juvenil à violência conforme mostra a tabela 1. 

 
TABELA 1 - Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência 2017 – Ranking dos Municípios com mais de 

100.000 habitantes, ano base 2015. 

 

Unidade da 

Federação 
Município Vulnerabilidade Ranking 

Índice de 

vulnerabilidade 

juvenil à  

violência (IVJ-

V) 2015 

Indicador de 

mortalidade 

por 

homicídio 

Indicador de 

mortalidade 

por 

acidentes de 

trânsito 

Indicador 

de 

frequência 

à escola e 

situação de 

emprego 

Indicador 

de 

pobreza 

Indicador de 

desigualdade 

Pernambuco 

Cabo de 

Santo 

Agostinho 

Muito Alta 1 0,616 0,663 0,616 0,532 0,658 0,599 

Pará Altamira Muito Alta 2 0,610 0,717 0,879 0,601 0,689 0,126 

Maranhão 

São José 

de 

Ribamar 

Muito Alta 3 0,579 0,730 0,416 0,568 0,578 0,602 

Bahia Eunápolis Muito Alta 4 0,572 0,667 0,847 0,555 0,681 0,076 

Pará Marituba Muito Alta 5 0,561 0,702 0,445 0,515 0,573 0,560 

Rio de 

Janeiro 

Angra dos 

Reis 
Muito Alta 6 0,548 0,532 0,594 0,616 0,515 0,481 

Bahia 
Teixeira 

de Freitas 
Muito Alta 7 0,546 0,775 0,615 0,570 0,680 0,070 

Bahia 
Paulo 

Afonso 
Muito Alta 8 0,535 0,557 0,765 0,587 0,689 0,073 

Rio de 

Janeiro 
Cabo Frio Muito Alta 9 0,533 0,575 0,587 0,598 0,543 0,362 

Sergipe 

Nossa 
Senhora 

do 

Socorro 

Muito Alta 10 0,532 0,809 0,496 0,506 0,656 0,173 

 

FONTE: Brasil (2017, p. 59) 

 

A violência homicida que atinge em sua maioria os jovens negros tem sido objeto de 

muitos debates, entre militantes de movimentos sociais e de pesquisadores de diferentes áreas.  

Para Gomes (2018, p.12) o extermínio da juventude negra é um fenômeno multicausal, 

mas está envolto em uma causa perversa: “o racismo que persiste em nossa sociedade desde 

os tempos coloniais.” Ainda segundo a autora,  

 

Compreender o extermínio da juventude negra levando em conta os processos de 

dominação, a política de branqueamento e a mestiçagem que se instauraram no 

Brasil pós-abolição é um estudo que precisa ser feito com mais profundidade. E 
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 Taxas de homicídio acima de 10 por 100 mil habitantes são consideradas pela ONU como indicador de 

violência epidêmica. 
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também é preciso compreender como o mito da democracia racial na sua forma 

perversa de se arraigar nas mentes e corações consegue, inclusive, atenuar a 

crueldade dessa situação amplamente atestada pelas pesquisas oficiais e denunciada 

pelos movimentos sociais. Tudo isso se torna ainda mais complexo no contexto das 

desigualdades socioeconômicas e com o acirramento do capitalismo que acarretam 

ainda mais violência e medo. Essa realidade merece análises muito mais densas do 

que aquelas que comumente são feitas pelo campo educacional quando se discute e 

investiga a juventude e Educação de Jovens e Adultos (EJA). (GOMES, 2018, p. 16) 

 

Arroyo (2017), chamando atenção para a seletividade social-racial da violência 

considera também conveniente fazer uso dos dados estatísticos e também questiona a ausência 

do aprofundamento da discussão sobre a juventude, sobre a ameaça do direito à vida e à 

educação e nos convida a refletir sobre esta realidade. 

 

A pedagogia não tem dado a centralidade, a garantia ou a negação do direito à vida 

dos processos de formação-humanização. As crianças, adolescentes, jovens, adultos 

que lutam pelo direito à vida ameaçado repõem os significados políticos, humanos 

do direito à vida e à humanização. Como trabalhar vivências tão radicais dos 

educandos ameaçados no direito à vida? Como incorporar no pensamento 

pedagógico a relação entre direito à vida e direito à educação? (...) Há motivos para 

que os coletivos de educadores e educandos populares garantam espaços-tempos nas 

áreas do conhecimento ou em temas de estudo para aprofundar o entendimento 

desses dados. (ARROYO, 2017, p. 235-236) 

 

Nesse sentido, não podemos perder de vista a necessidade de refletir sobre o papel da 

educação nesse contexto. Como Freire (2000, p. 67) apontou “a educação sozinha não 

transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda”, a escola é um espaço 

privilegiado para o reconhecimento e valorização da história e cultura da população negra, do 

direito à vida e à educação. 

Como vimos na tabela 1 o indicador de frequência à escola compõe o índice de 

vulnerabilidade juvenil à violência e a educação sempre foi uma aposta do movimento negro 

para rever a produção das desigualdades raciais no país, pressionando o Estado e atuando por 

meio de diferentes formas de resistência criando, inclusive, espaços educativos paralelos ao 

sistema educacional. O Estado brasileiro pela sua omissão histórica tem o dever de atuar para 

reversão do quadro que as estatísticas vêm expondo. 

Portanto, precisamos garantir outra escola para as nossas crianças adolescentes e 

jovens, outros “espaços-tempos” abertos à escuta atenciosa de suas necessidades, de suas 

vozes, com possibilidades de sociabilidades diversas investindo nas potencialidades humanas 

advindas das suas próprias experiências culturais. Um sistema educacional coerente não deve 

ficar alheio à realidade de vida de seus sujeitos e sim contribuir de fato na construção e na 

vivência de outras condições juvenis, não essas apontadas pelas estatísticas. E é nessa causa 

que esse trabalho se insere.   
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A despeito da visibilidade estatística das condições de vulnerabilidades de grande 

parte dos jovens brasileiros, é necessário denunciar os “silenciamentos” estatísticos no interior 

das escolas brasileiras a fim de que elas possam cumprir o papel que lhes cabe neste cenário.  

 

1.4   Indicadores educacionais e garantia de direitos: por que o silêncio? 

 

Para a produção de estudos quantitativos é fundamental a produção de dados oficiais. 

Em âmbito educacional, ressaltamos o importante papel do INEP, órgão que está ligado ao 

MEC e responsável pela produção e disseminação dos dados estatísticos educacionais. 

Chamamos atenção, principalmente, para o acúmulo de informações no decorrer dos anos das 

taxas de rendimento e fluxo escolar dos estudantes a partir de um de seus instrumentos: o 

Censo Escolar da Educação Básica.  

Nessa abordagem, cabe apontar os muitos avanços, mas também questionar a ausência 

de informações em nível local e nacional e por dependência administrativa, desagregadas por 

cor ou raça e, também, no que diz respeito à oferta e acompanhamento do fluxo escolar na 

EJA. A ausência de dados representa um desafio ao planejamento, desenvolvimento e 

avaliação das políticas educacionais nesses campos, pois como implementar políticas públicas 

sem análise de dados? Em que medida essa ausência não estaria sendo condescendente com o 

silenciamento sobre as trajetórias escolares de determinados coletivos no interior da escola 

básica e com a condição de vulnerabilidade a que jovens negros, preponderantemente, estão 

submetidos na atualidade? 

O processo de consolidação do Censo Escolar da Educação Básica, como instrumento 

de coleta de informações sobre escolas, turmas, professores, estudantes e de rendimento 

escolar e movimentação de matrícula em todas as etapas e modalidades deste nível 

educacional, de acordo com Senkevics, Machado, Oliveira (2016), está relacionado à criação 

do FUNDEF que utilizou esta base de dados para repasse de recursos. Na substituição do 

FUNDEF pelo FUNDEB o Censo manteve-se como base para a redistribuição. 

Em 2006, foi criado o Sistema Educacenso um sistema online de coleta de dados e a 

partir de 2007 iniciou-se uma nova fase do Censo Escolar da Educação Básica com uso de 

uma metodologia de coleta de informações individualizadas de alunos e docentes, um marco 

na história da produção de dados educacionais no Brasil, sendo motivo da produção do 

“Seminário 10 anos da metodologia de coleta de dados individualizados dos Censos 

Educacionais”, em junho de 2017. 
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Dentre os vários avanços no processo de produção e disseminação de dados 

estatísticos pelo INEP nos últimos anos, destacamos alguns pontos: a inclusão do quesito cor 

ou raça no Censo Escolar; a possibilidade da coleta de informações individualizadas de alunos 

e docentes; a oferta de Indicadores Educacionais por dependência administrativa em nível 

nacional, estadual, municipal e por escola; o fato de escolas e redes de ensino que possuem 

bancos de dados próprios, como é o caso da Rede Municipal de Angra dos Reis, poderem 

migrar seus dados para o Educacenso, agilizando o processo de coleta, organização, 

transmissão e disseminação de dados e, especialmente, a possibilidade de acompanhamento 

do fluxo escolar dos estudantes, das trajetórias dos alunos no interior das escolas e redes de 

ensino. 

Apesar dos avanços, não há como não lamentar as ausências, principalmente, de dados 

referentes aos coletivos mais submetidos às vulnerabilidades sociais: os jovens e os negros. 

Várias têm sido as estratégias utilizadas por instituições oficiais e não governamentais 

para avaliação e monitoramento da qualidade da Educação Básica na atualidade. Chama 

atenção que a grande maioria dos indicadores trata da Educação Básica regular e não da 

Educação Básica em si, desconsiderando as especificidades das modalidades de ensino, 

notadamente, da EJA no seu interior. 

Destacamos dois desses mecanismos: o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica
20

 (IDEB) e os Indicadores Educacionais do INEP
21

. 

Não é proposta aqui detalhar os aspectos ou relevância de cada fonte de dados, mas 

ressaltar, o não lugar dado à EJA em suas análises e as consequências dessa invisibilidade, 

que contribuem para a progressiva marginalização da EJA. 

Lembramos que com a criação do IDEB, em 2007, surgiram os primeiros 

ranqueamentos das escolas a partir dele. Desde então, muitas redes construíram alternativas 

internas para retirar do cálculo do IDEB os “números” (sujeitos) que as levavam para as 

                                                           
20

 O IDEB é um indicador de qualidade educacional que combina informações de desempenho em exames 

padronizados (Prova Brasil ou SAEB) – obtido pelos estudantes ao final das etapas de ensino (4ª e 8ª séries do 

Ensino Fundamental e 3ª série do ensino médio) – com informações sobre rendimento escolar (aprovação). Nota 

técnica INEP/MEC, disponível em: http://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/o_que_e_o_ideb 

/Nota_Tecnica_n1_concepcaoIDEB.pdf).  
21

 De acordo com o INEP “os indicadores educacionais atribuem valor estatístico à qualidade do ensino, atendo-

se não somente ao desempenho dos alunos, mas também ao contexto econômico e social em que as escolas estão 

inseridas. Eles são úteis principalmente para o monitoramento dos sistemas educacionais, considerando o acesso, 

a permanência e a aprendizagem de todos os alunos. Dessa forma, contribuem para a criação de políticas 

públicas voltadas para a melhoria da qualidade da educação e dos serviços oferecidos à sociedade pela escola”. 

São eles: média de alunos por turma, média de horas-aula diária, taxas de distorção idade-série, taxas de 

rendimento, taxa de não resposta (TNR), percentual de docentes com curso superior, adequação da formação 

docente, regularidade do corpo docente, esforço docente, complexidade de gestão da escola, nível 

socioeconômico, taxas de transição, remuneração média dos docentes. Tais indicadores, alguns utilizados nesta 

pesquisa, estão disponíveis em: http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais. 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/o_que_e_o_ideb
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piores posições. O que vimos, na verdade, foi uma grande corrida para a criação de projetos e 

programas de correção de fluxo escolar
22

 e de envio de alunos para EJA; em função de que 

nem turmas de correção de fluxo nem da EJA entram na “conta” do IDEB
23

.  

Na prática, a imposição da transformação da EJA em estratégia de correção de fluxo 

escolar, se abriu como alternativa para “limpar” os números do Ensino Regular ao retirar os 

alunos em situação de atraso escolar da “conta”. Infelizmente, essas políticas são pensadas 

como forma de moldar os números, não há um enfrentamento da questão real no que diz 

respeito a políticas de permanência e sucesso escolar dos estudantes, nem no Ensino Regular e 

nem na EJA. Por detrás de muitas dessas experiências, há uma premissa cruel: “Eles não 

contam!!!”. Quem são eles? Em sua maioria, jovens e negros da classe popular. 

Um exemplo da corrida pela retirada de parte dos alunos da conta do IDEB é trazido 

por Julião (2017). O autor lembra que na Rede Estadual do Rio de Janeiro, em alerta quanto 

ao grande número de alunos em distorção idade-ano, foi criado o “Projeto Autonomia”, onde 

era possível concluir o Ensino Fundamental em 12 meses, o que levou o estado, nos anos 

posteriores, a sair da “vigésima sexta posição no ranking do IDEB dos estados brasileiros, em 

2009, no ensino médio, para o quarto lugar, em 2013”. (JULIÃO, 2017, p. 14) 

Julião (2017, p. 13) também alerta para o fato de que, atualmente, “a Educação de 

Jovens e Adultos tem sido reconhecida pelos governos como uma mera estratégia de correção 

de fluxo, transferindo quase que automaticamente os jovens que completam 15 anos para a 

EJA ou criando projetos específicos de aceleração de aprendizagem”. 

Os mecanismos jurídicos tanto direcionados às regulamentações gerais quanto às 

específicas de EJA apontam para o atendimento dos jovens em situação de atraso escolar 

tanto no Ensino Regular quanto na EJA, ambos também alertam para a necessidade de busca 

ativa daqueles que estão fora da escola e para a possibilidade de atendimento de EJA tanto 

nos turnos da manhã ou da tarde quanto da noite.  (BRASIL, 2010b) 

Apesar disso, a EJA assume hoje uma outra função: a de correção de fluxo no regime 

de universalização da Educação Básica, mediante as exigências de accountability de medidas 

educacionais, notadamente, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Nesse 

                                                           
22

 Ressaltamos que consideramos políticas de Correção de Fluxo como políticas pertinentes e viáveis. Porém, se 

compromissadas com os alunos, com seus percursos escolares e que levem em conta a condição juvenil de seus 

sujeitos e seu pertencimento étnico-racial, territorial, de gênero, etc. Políticas de fato comprometidas com a 

perspectiva de superação do não-lugar a que jovens estão sendo submetidos.  
23

 De acordo com a Portaria Nº 447, de 24 de maio de 2017, que estabelece diretrizes para o planejamento e a 

operacionalização do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) no ano de 2017, em seu artigo 5º, “não 

fazem parte da população alvo do SAEB 2017 as turmas multisseriadas, de correção de fluxo, de Educação 

Especial Exclusiva, de Educação de Jovens e Adultos, de Ensino Médio Normal/Magistério bem como as escolas 

indígenas que não ministrem o ensino em Língua Portuguesa”.  
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sentido, a EJA expressaria não a educação como direito, mas a mitigação e quase 

invisibilização de frações sociais que demandariam mais investimento público a fim de 

prover, para estes, a educação como direito. 

O negligenciamento quanto à produção de dados referentes à EJA, nos indicadores 

educacionais produzidos pelo INEP, também contribuem neste sentido. A ausência fortalece a 

invisibilidade e a exclusão dos sujeitos da EJA, pois não constam nos números do IDEB
24

 e 

nem em nenhum outro indicador de qualidade educacional. 

Essas ausências constatadas contrariam as previsões dispostas nos mecanismos legais 

da EJA que indicam a necessidade de serem oferecidos dados e informações para subsidiar o 

estabelecimento de políticas públicas de EJA no país. O artigo 8º da Resolução CNE/CEB nº 

3 de 2010, por exemplo, afirma que 

 

o poder público deve inserir a EJA no Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Básica e ampliar sua ação para além das avaliações que visam identificar 

desempenhos cognitivos e fluxo escolar, incluindo, também, a avaliação de outros 

indicadores institucionais das redes públicas e privadas que possibilitam a 

universalização e a qualidade do processo educativo, tais como parâmetros de 

infraestrutura, gestão, formação e valorização dos profissionais da educação, 

financiamento, jornada escolar e organização pedagógica. 

 

Em princípio, mesmo que não tivesse instituído em normatizações específicas, a EJA é 

uma modalidade da Educação Básica, portanto, em essência deveria ter mecanismos pensados 

a partir de suas particularidades para o acompanhamento e avaliação de suas políticas. A 

ausência de políticas de avaliação e acompanhamento dos resultados da EJA bem como de 

garantia dos mesmos direitos dos estudantes do ensino regular quanto ao acesso a materiais 

paradidáticos, a biblioteca escolar e demais acervos pedagógicos denota também a ausência 

de preocupação do poder público com a qualidade da oferta educacional para com os 

estudantes jovens e adultos. 

A EJA fica à margem desse processo, quando não são produzidos mecanismos que 

permitem acompanhar os percursos dos alunos e os desafios impostos à modalidade em nível 

municipal, regional e nacional.  Como cobrar políticas públicas de Estado, quando não se tem 

instrumentos para avaliá-la enquanto política pública?  

As unidades de ensino de todo o país têm a mesma obrigatoriedade de preencher os 

dados do Censo Escolar da EJA como têm para com o Ensino Regular
25

. Portanto, é 
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 Não estamos com essa constatação afirmando que a EJA deve ser inserida nos cálculos do IDEB, mas 

alertando para o significado dessa ausência. Consideramos a necessidade de instrumentos de avaliação próprios 

com respeito as especificidades desta modalidade de ensino. 
25

 Pela Portaria MEC N° 1.496, de 6 de dezembro de 1995, todos os estabelecimentos de ensino do país devem 

responder aos questionários do Censo Escolar. (BRASIL, 1995) 
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perfeitamente possível a construção de indicadores educacionais que contemplem essa 

modalidade de ensino.   

A EJA só foi referenciada nesses indicadores em 2017. No momento em que há 

divulgação de dados inéditos sobre o fluxo escolar na Educação Básica, pela primeira vez as 

taxas de evasão escolar e de transição do Ensino Regular para EJA são publicadas e os 

indicadores de promoção e repetência, mesmo já existindo anteriormente, foram “divulgados 

com detalhamento para todo o território nacional”.  

 De acordo com o próprio instituto,  

 

os números inéditos representam um grande avanço no monitoramento da educação 

e na condução das políticas públicas e só são possíveis a partir da metodologia de 

coleta de dados individualizados, adotada pelo Censo Escolar desde 2007, e que 

permitiram um acompanhamento do estudante ao longo de sua trajetória escolar. 

Uma das principais contribuições é a possibilidade de acompanhar os indicadores de 

todo o território nacional.  (INEP, 2017c) 
26 

 

Não podemos deixar de considerar que sim, esses indicadores representam grande 

avanço no monitoramento e avaliação das políticas públicas, porém mesmo trazendo os dados 

referentes à EJA eles aparecem no contexto dos indicadores de qualidade do Ensino Regular. 

Depois que esses jovens estão matriculados na EJA, em linhas gerais suas trajetórias deixam 

de ser monitoradas pelo poder público através dos seus bancos de dados disponíveis, ao nosso 

ver, subutilizados.  

Outro ponto relevante é que esses dados aparecem no momento em que nacionalmente 

a EJA vivencia um momento de muitas adversidades, um contexto de fechamento de turmas 

de EJA e transferência de alunos de escolas que deixavam de ofertar a modalidade em todo o 

país, de tramitação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e da Reforma do Ensino 

médio que trazem à tona o debate sobre a oferta do ensino a distância, especialmente, na EJA.  

Vale lembrar da proposta divulgada e bastante refutada  de possibilidade de que o ensino 

médio pudesse ter  40% da carga horária feita a distância e na EJA poder chegar a 100%. 

Ressaltamos nesse contexto a mobilização contrária a este cenário através dos Fóruns 

EJA, em especial o do Rio de Janeiro com denúncias ao ministério público e buscando 

dialogar com as Secretarias de Educação para reversão do quadro de diminuição das 

matrículas de EJA e manutenção do direito à educação para jovens e adultos nos territórios. 

Acreditamos que a fragilidade na produção e na disseminação das estatísticas 

educacionais da EJA (mas não só isso) contribui para tornar esta modalidade um ente 
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 Disponível em: http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/inep-divulga-

dados-ineditos-sobre-fluxo-escolar-na-educacao-basica/21206 
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apartado do sistema educacional, como um lugar subalternizado, menos importante na escala 

hierárquica dos níveis etapas e modalidades da Educação Básica nacional. Um lugar que não 

precisa ser “contado”. 

Haddad (2008, p. 17) corrobora com nossa constatação. O autor chama atenção para o 

fato de ser impossível traçar um panorama da EJA no país: “não há no Brasil, além dos 

resultados do Censo Escolar, fontes de dados que centralize informações qualitativas e 

quantitativas sobre as iniciativas desenvolvidas pelos governos estaduais e municipais para a 

EJA.” 

Na expectativa de oferecer um “pequeno retrato” da realidade, o autor investigou as 

políticas de EJA em 66 municípios, de 6 regiões metropolitanas: Porto Alegre, Florianópolis, 

São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia, e a capital do estado da Paraíba, João 

Pessoa  e, segundo ele, o estudo mostrou sinais de uma nova forma de fazer EJA, 

 
tendências qualitativas sobre a realidade recente da educação de jovens e adultos. 

Uma das principais características observadas nos estudos de caso é a valorização do 

jovem e do adulto como sujeitos de direitos, superando sua histórica vinculação a 

assistência social. 

Nesse contexto, ganha relevância a diversidade contida entre os educandos da EJA. 

De forma ainda incipiente, começam a ser reconhecidas as diferentes necessárias 

idades, e buscadas alternativas de ensino e aprendizagem para atendê-las.  

(HADDAD, 2008, p. 17) 
 

De posse de dados como esse, poderíamos avançar no sentido de encontrar boas 

experiências de EJA pelo país, bem como saber quais os principais desafios para melhoria da 

qualidade da educação ofertada a jovens e adultos nos quatro cantos do país.27 

Apenas contemplando todos os níveis, etapas e modalidades da Educação Básica, 

poderemos dizer que o sistema educacional brasileiro tem políticas de avaliação coerentes 

com a meta da educação para todos, como preceituado nos acordos internacionais e disposto 

nos mecanismos jurídicos nacionais. 

 Os Indicadores Educacionais disponíveis no site do INEP também não fornecem 

informações de fluxo e rendimento dos estudantes desagregadas por cor ou raça, apesar de 

mais de 10 anos de inclusão do campo no Censo Escolar.  

De acordo com o próprio INEP (2015, p.4) a inclusão do item cor ou raça, em 2005, 

tanto nos formulários dos alunos quanto nos dos profissionais em sala de aula  

 

                                                           
27

 Os dados de nossa pesquisa, dispostos no próximo capítulo, apontam que, pelo menos quantitativamente, os 

indicadores de rendimento escolar dos jovens matriculados na EJA são, significativamente, melhores quando 

comparados com os resultados dos jovens com idade não ajustada ao ano de escolaridade cursado no Ensino 

Regular. 
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é um dos resultados da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial (PNPIR), 

de 2003, e do diálogo estabelecido entre o Inep e os órgãos governamentais 

dedicados à promoção da igualdade racial (como a Secretaria de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR), além dos movimentos sociais ligados à 

questão racial. Este debate se deu através do reconhecimento de que o Censo Escolar 

representa o principal instrumento de coleta de informações da Educação Básica. A 

inclusão da informação sobre cor ou raça no diagnóstico obtido através do Censo 

Escolar é capaz de revelar, por exemplo, como a desigualdade étnico-racial tem 

influência sobre as trajetórias dos alunos nas escolas. 

 

Apesar de todo movimento ocorrido com o envolvimento de órgãos oficiais e 

sociedade civil o acordo ainda não se consolidou. Conforme afirmam Senkevics, Machado e 

Oliveira (2016, p. 19), o argumento utilizado para a não produção desses dados é o índice 

relativamente elevado de respostas à opção ‘não declarada’.  Porém, outras instituições e 

pesquisadores vêm utilizando esses dados mesmo com as subnotificações sinalizadas. Já o 

Inep não vem demonstrando ações indutoras para transformação do quadro para iniciar a 

produção de dados.  

Em 2015, o INEP promoveu sua última grande ação nesse sentido, uma campanha 

para preenchimento do campo cor/raça no Censo Escolar instigando as escolas de todo país 

para aumentar o número de declarações. Em Angra dos Reis, nessa ocasião nenhum 

movimento foi feito, nem por iniciativa das escolas nem por iniciativa da Secretaria de 

Educação do município. 

Em 2016, Angra dos Reis teve um dos maiores percentuais de não declaração de cor 

ou raça no Censo Escolar: 48,01%, assumindo a 5.065ª posição em relação à subdeclaração no 

ranking dos municípios brasileiros. 

A título de explicação construímos a tabela 2 com dados do Censo Escolar de 2016, 

que nos permite observar o relevante índice de subdeclaração de cor ou raça nas redes 

públicas e privadas de Angra dos Reis.  

 

TABELA 2 – Percentual de matrículas sem declaração de cor ou raça no Censo Escolar por unidade 

administrativa - Angra dos Reis, 2016. 

 
Percentual de estudantes sem declaração             de 

cor ou raça 

Escolas Federais 52,2% 

Escolas Estaduais 52,3% 

Escolas Municipais 43,5% 

Escolas Privadas 53,9% 

 

FONTE: Sinopse estatística da educação básica 2016 / INEP (2017) 
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Observa-se que, com exceção das escolas municipais, todas as outras possuem 

percentuais de não declaração acima de 50%, e mesmo aquelas tinham percentual próximo 

dos 43%.  

No município, desde a inclusão do campo cor ou raça no Censo Escolar (2005), 

distinguimos três momentos de abordagem da questão, que se estendeu à rede como um todo. 

Em 2011, em reunião coletiva, a SME-AR orientou os funcionários responsáveis pelo Censo 

Escolar nas Unidades Escolares sobre a importância da declaração de cor ou raça e propôs 

uma ‘Ficha de complementação de dados do Censo Escolar’ para realização de uma nova 

consulta contendo, dentre outras informações, a categoria cor ou raça.  Esta ação gerou um 

aumento de aproximadamente 10% no número de declarações, caindo de 41,04 % de não 

declaração em 2010 para 31,34% em 2011.  

Em análise dos dados do Censo Escolar dos anos subsequentes, observamos que o 

percentual de não-declaração aumentou, de acordo com representante da SME-AR, em função 

de não haver inserção da informação pelos funcionários das escolas na ficha de matrícula de 

alunos novos. O percentual de não declaração chegou a 43,5% em 2016, (como visto na 

Tabela 2) superando o índice de 2010.  

Em 2015, por ocasião da Conferência Municipal de Educação para construção do 

Plano Municipal de Educação (PME), são aprovadas em plenária duas estratégias que 

ressaltam o uso dos dados de cor ou raça do Censo Escolar para acompanhamento e 

cumprimento das metas 8 e 18 do Plano Municipal de Educação de Angra dos Reis decênio 

2015-2025 (Lei N. 3357, de 02 de julho de 2015). Ressaltamos que tais estratégias incluem 

EJA. 

 

Estratégia 8.2 - utilizar as informações do Censo Escolar para uma análise anual dos 

dados sobre o acesso, a permanência e a terminalidade de jovens, adultos e idosos, 

negros, indígenas, quilombolas, caiçaras, população do campo e itinerante, a fim de 

subsidiar políticas públicas de oferta da EJA, de promoção da igualdade racial na 

sociedade e de combate às desigualdades; 

Estratégia 18.1 utilizar as informações do Censo Escolar por cor ou raça para análise 

anual dos dados sobre acesso, permanência e conclusão dos diferentes níveis, etapas 

e modalidades em todas as comunidades tradicionais e urbanas, objetivando a 

expansão ordenada do atendimento a todos; (PMAR, 2015)  

 

Em 2017 e 2018, a SME-AR lançou uma Campanha de preenchimento do campo cor 

ou raça no Censo Escolar divulgando-a por meio de documentos impressos, online e nas 

reuniões com pedagogos, diretores e secretários escolares, profissionais responsáveis pelo 

preenchimento do Censo nas unidades de ensino da Rede Municipal.   



61 

 

Em 2017, em parceria com o Conselho Municipal de Educação (CME), buscamos 

viabilizar a introdução da campanha nas demais escolas do município, iniciando pelas escolas 

privadas. No final de setembro, a divulgação da campanha proposta pela SECT foi ponto de 

pauta de reunião do CME com diretores das escolas particulares.  A reunião foi a única ação 

realizada e que não gerou muitos resultados na ampliação das declarações. Porém, como 

pesquisadora foi um importante momento de reflexão. A polêmica gerada foi tão intensa, a 

ponto de eu não conseguir terminar a apresentação dos slides que tinha preparado. A 

conclusão a que cheguei nessa experiência foi a de que se estamos ainda longe no interior das 

escolas públicas de superar o mito da democracia racial no imaginário de professores e 

estudantes e de efetivar plenamente a Lei Nº 10639/2003 seguida da Lei Nº 11.645/2008, nas 

escolas privadas o desafio parece ser infinitamente maior, pelo menos em Angra dos Reis. 

Não aprofundaremos a questão nesta tese, porque fugiria do escopo da pesquisa, mas 

ressaltamos que a educação infantil privada faz parte do Sistema Municipal de Ensino e, nesse 

sentido, o CME tem importante papel de agente fiscalizador e indutor das políticas públicas 

no território.  

Na Rede Municipal, as campanhas e ações para coleta e inserção da informação no 

Sistema SectOnline foi essencial para que em 2019, o percentual de alunos com declaração de 

cor ou raça chegasse a, aproximadamente, 98%.  

Diante da ativa experiência como profissional/pesquisadora nesse processo, saliento 

que, para além das estratégias e mecanismos de coleta da informação, há uma questão mais 

profunda a enfrentar e que vem, ao longo dos anos, obstruindo a visibilidade estatística dos 

dados educacionais desagregados por cor ou raça na Educação Básica: a subdeclaração tem 

menos a ver com a negativa dos sujeitos em declararem seu pertencimento étnico-racial e 

mais com o não preenchimento da variável no questionário do Censo Escolar. 

Para essa afirmativa, levantamos três justificativas (não excludentes). Na análise da 

questão da subdeclaração a nível nacional, pesquisadores do INEP (2015, p. 20), apontam que 

em diálogo com estados, municípios em visitas in loco constataram que várias escolas não 

dispunham do campo cor ou raça em suas fichas de matrícula. Em muitas outras que tinham o 

campo, a informação não era preenchida (como era o caso de Angra dos Reis), alertando para 

o fato de que o alto percentual de não declaração tem a ver com a não obtenção da informação 

pelas escolas. De acordo com o INEP (2015, p. 8) 

 

isto significa que, em verdade, a opção “não declarada”, em sua maioria, indica que 

o usuário responsável por responder o Censo Escolar não possui esta informação, 

distanciando-se do objetivo inicialmente pensado para esta opção – apenas para o 

caso dos alunos e profissionais escolares que quisessem não declarar.   
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Outro aspecto do fenômeno tem a ver com as opções presentes nos levantamentos: 

Senkevics, Machado e Oliveira (2016, p. 39) na análise comparada dos questionários 

utilizados, apontam que “opções como “‘não sei’, ‘não quero declarar’ ou ‘não declarado’ 

vêm auxiliando na compreensão de que o maior desafio na obtenção de dados por cor ou raça 

é o preenchimento do instrumento em si, e não a recusa em atribuir a si mesmo um 

pertencimento racial”. Em Angra dos Reis, por exemplo, no Sistema SectOnline além da 

opção “não declarado” existe a opção “não preenchido”
 28

. 

 Essas possibilidades, no nosso entender, em certa medida confundem o respondente 

e/ou o responsável pelo preenchimento. Mais ainda, e conforme também afirmam Senkevics, 

Machado e Oliveira (2016, p. 40), “considerando que o preenchimento do quesito cor ou raça 

é obrigatório, a própria existência de uma categoria intitulada ‘não dispõe da informação’ [ou 

não preenchido] flexibiliza, em certo grau, essa obrigatoriedade”.  

Por ser um campo que permite a “não declaração”, conforme relatos colhidos no 

âmbito do Sistema Municipal de Ensino, é recorrente que no ato da matrícula do aluno, o 

profissional responsável pelo preenchimento não faça a consulta e deixe de preencher o 

campo.  

Algumas justificativas para o não preenchimento foram ouvidas: por considerar um 

dado com menos relevância ou utilidade ao ser comparado com outros dados constantes na 

ficha, por carência de profissionais na secretaria das escolas, em função da demanda 

acumulada de trabalho, do prazo para realização das tarefas, inclusive para preenchimento do 

Censo. 

É claro que é compreensível que a regularização da informação de quase 40% de 

alunos sem declaração, como ocorreu na campanha de 2017 e 2018, em uma rede com mais 

de 20 mil estudantes, requer o empreendimento de pessoas e de tempo para realização. Mas 

esses argumentos não justificam, por exemplo, o não preenchimento do campo a cada nova 

matrícula, já que as fichas são preenchidas individualmente e que estamos falando de uma 

pergunta dentre outras que já são realizadas. 

Além das justificativas de ordem da organização do trabalho, ressalto outras 

vivenciadas em diferentes espaços de debate que, em minha análise, circunscrevem o mito da 

democracia racial e encontram no silêncio um mecanismo de não enfrentamento da questão 

racial no interior de nossas escolas. 

                                                           
28

 O setor responsável pelo Sistema SectOnline, em debate em 2017, reconsiderou o uso dos dois campos e se 

comprometeu a utilizar apenas o campo “não declarado” conforme consta no Censo Escolar da Educação Básica, 

porém até o momento o campo “não preenchido’ ainda está na plataforma online. 
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Algumas frases ouvidas fundamentam minha hipótese: “Poxa, a gente já superou o 

racismo, isso não existe hoje em dia, para que ficar perguntando a cor das pessoas?” ou “Eu 

não preencho porque acho um constrangimento ficar perguntando a cor das pessoas.”, “Esse 

negócio de raça já está superado, os cientistas já disseram isso, porque então ficar 

perguntando a raça das pessoas?”, “Eu já preenchi Censo que quando eu perguntei a cor do 

filho o pai disse: ‘branco’ e eu estava vendo que a criança era negra. E a gente tem que 

colocar mesmo assim. É estranho isso!”, “Muita gente não consegue entender qual a função 

dessa pergunta no Censo Escolar. Para que ela serve de fato.”, “Eles não sabem responder e a 

gente tem que ajudar, mas não sabe o que dizer. É difícil.”, “Eu acho que estas estatísticas 

ajudam a vitimizar nossas crianças, a se acharem coitadinhas, não capazes.”, “Hoje no Brasil 

as oportunidades são iguais para todos, só não consegue quem não quer.” e, ainda, “Eu não 

concordo com isso (preencher o campo cor ou raça), somos todos iguais. Não vou fazer isso 

na minha escola”. 

Munanga (2005, P. 148) afirma que argumentos como esses são muito usados  

 

para explicar a suposta inexistência do racismo no Brasil e ajuda a reforçar a 

ambiguidade do racismo brasileiro. Além de demonstrar um profundo 

desconhecimento histórico e conceptual sobre a questão, esse argumento nos revela 

os efeitos do mito da democracia racial na sociedade brasileira, esse tão falado mito 

que nos leva a pensar que vivemos em um paraíso racial.  

 

Como interlocutora na ocasião em que estas frases foram ditas, em um esforço 

epistêmico-metodológico, distribuí as experiências e as considerações feitas a partir delas em 

três categorias de análise: a perspectiva do conhecimento/desconhecimento, a perspectiva dos 

discursos e a perspectiva de como a questão racial nos afeta. 

A primeira perspectiva se refere ao conhecimento/desconhecimento sobre relações 

étnico-raciais. Efetivamente, venho observando que um dos desafios no preenchimento do 

campo se refere ao desconhecimento no trato com as questões étnico-raciais. Não foram 

poucos os questionamentos sobre qual era o objetivo, a utilidade da informação no 

questionário do Censo Escolar e os diálogos autorreflexivos que trouxeram à tona a 

dificuldade dos profissionais lidarem com a questão diante das dúvidas dos pais e dos alunos. 

O desconhecimento gera sentimentos de insegurança, de dúvidas sobre como discutir a 

diversidade étnico-racial na escola, gera preocupação de causar constrangimento por não 

saber como abordar a questão, gera medo de ser considerado “racista”. 

A segunda perspectiva é a dos discursos baseados no senso comum do imaginário 

social das relações raciais em nosso país. Em alguns casos, as falas dos profissionais se 
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posicionavam como “verdades” irrefutáveis, em outras, faziam considerações mais 

comedidas, porém em uns ou em outros demonstravam “certezas” baseadas no mito da 

democracia racial, na meritocracia e na existência de igualdade de oportunidades para todos. 

Nessa perspectiva, com base nas “certezas” construídas no imaginário social, para 

alguns profissionais a classificação racial seria um erro, seja no Censo Escolar ou em qualquer 

outro contexto. Tal entendimento sustentava-se em argumentos como a ideia de que: o uso de 

dados estatísticos reforçaria uma “vitimização” por parte de crianças e jovens negros, que os 

levaria a se achar menos capazes, menos inteligentes; falar de raça não acabaria com o 

racismo, ao contrário geraria pessoas racistas; somos todos iguais; ou as desigualdades 

educacionais ou sociais não teriam por base questões raciais, mas de classe social.   

O fato é que permanecemos fadados às armadilhas das ideias e esquemas 

simplificados para explicação de fenômenos complexos como o racismo e as desigualdades 

raciais presentes na sociedade.   

Por fim, identifico uma terceira perspectiva que abrange as falas e comportamentos 

que denunciam o desconforto diante da experiência do preenchimento do campo cor ou raça 

no Censo Escolar, demonstrando a dificuldade em lidar com as questões raciais. Em algumas 

situações foi possível observar comportamentos de desconforto: nas expressões faciais, no 

inquietamento dos corpos nos assentos e, mesmo através da verbalização. Os relatos de alguns 

profissionais também evidenciaram a dificuldade de romper com o silêncio no trato com a 

questão racial no interior da escola. A palavra “constrangimento” foi repetida algumas vezes, 

por diferentes pessoas em diferentes espaços. 

Essas experiências demonstram como nossas emoções e comportamentos são afetados, 

mas também legitimam o caráter substancial da educação para as relações étnico-raciais e, 

portanto, me instigam a permanecer dialogando respeitosamente, um diálogo que não fácil, é 

doloroso para ambos os lados, mas urgente e necessário. Pois, como afirma Munanga (2005, 

p. 16), negros e brancos, tivemos uma educação envenenada pelos preconceitos e nossas 

estruturas psíquicas foram profundamente afetadas.  

A partir dessas reflexões, venho considerando que diante das perspectivas descritas 

uma reação vem se consolidando como a mais “viável” para a escola: o não preenchimento do 

campo, ou seja, o silêncio se torna a alternativa mais “fácil”. 

Mas até quando vamos continuar optando pelo silêncio? Até quando as questões 

étnico-raciais continuarão sendo ignoradas pelas escolas brasileiras?  O que vem sendo feito 

para mudar esta realidade? Que medidas vêm sendo tomadas? Estaria o Estado, através das 

suas instituições se omitindo diante da sua responsabilidade? 
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Na minha trajetória acadêmica e profissional, venho buscando respostas para 

entendimento do fenômeno na Rede Municipal de Angra dos Reis com olhos e ouvidos 

atentos no diálogo com profissionais diante da possibilidade da classificação racial dos 

estudantes pelo Censo Escolar.  

Não apenas os números e as análises dos questionários indicam os desafios que ainda 

temos que enfrentar no que diz respeito ao fenômeno da não declaração. Há uma outra 

evidência que só é possível ser vislumbrada a partir do contexto da experiência: considero que 

a ausência de resposta, a recusa em preencher ou solicitar a informação, a não inclusão do 

campo cor ou raça nas fichas de matrículas, o pouco empenho das redes e escolas em tratarem 

do assunto, a escassez de estratégias por parte das Secretarias Municipais e Estaduais de 

Educação para cobrança e conscientização da função do campo para avaliação e 

implementação de políticas públicas parecem fazer parte do complexo panorama do 

pensamento racial brasileiro marcado  pela lógica do silêncio nos registros de cor que remonta 

à experiência do século XIX (MATTOS, 2013), pelas políticas de embranquecimento e pelo 

mito de democracia racial instaurado entre nós no século XX. (GUIMARÃES, 2003); 

(MUNANGA, 2010); (IOLANDA; 2010).     

Podemos lançar mão de outros exemplos recentes do silêncio a respeito da 

classificação racial, como quando o campo foi retirado dos questionários do Censo 

Demográfico, na década de 1970.  Decisão ancorada em um  

 

ideal antirracista implícito no “mito da democracia racial”, que alcançou seu auge 

durante o regime militar, era também antirracialista, no sentido de que buscava 

combater o racismo eliminando as próprias ferramentas para se abordar a questão 

racial, apostando que a supressão da noção de raça levaria a superação do racismo. 

(GUIMARÃES, 1999 apud SENKEVICS; MACHADO; OLIVEIRA, 2016, p. 13) 

 

Outros estudos também apontam a onipresença de um código de silêncio no cotidiano 

das escolas. Eliane Cavalleiro (1998, p. 198), por exemplo, afirma que o silêncio que 

atravessa os conflitos étnicos e raciais na sociedade é o mesmo silêncio que sustenta o 

preconceito e a discriminação no interior da escola. Os relatos de experiências, registrados por 

Cavalleiro (1998), demonstram como o silenciamento em torno das questões relacionadas à 

questão étnico-racial é latente na relação entre alunos/alunos, aluno/professor e entre 

professores e outros profissionais da escola.  

Nas palavras da autora, “o silêncio escolar grita inferioridade, desrespeito e desprezo”. 

(CAVALLEIRO, 1998, p. 203).  E o que podemos observar, a partir da leitura de sua 

pesquisa, é que seu “grito” ensurdece, cega, cala e/ou paralisa suas principais vítimas, os 
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alunos negros. Na pesquisa de Cavalleiro (1998), nas relações interpessoais, “o silêncio é 

como um indicador da inexistência do problema” na família e no espaço escolar.   

Em proporção estendida, com o não preenchimento do campo cor ou raça no Censo 

Escolar é como se a escola dissesse: Não queremos falar sobre isso! A não-declaração 

funciona, nesse caso, como um indicador de silenciamento da questão racial. É o sistema 

educacional ofuscando a realidade, como se não falar sobre o assunto fizesse inexistente a 

problemática. Uma das faces do racismo institucional instalado no sistema educacional 

brasileiro. 

Em uma sociedade em que o racismo é estrutural, conforme apontado por Almeida 

(2019), “instituições que não tratarem de maneira ativa e como um problema a desigualdade 

racial irão facilmente reproduzir as práticas racistas já tidas como “normais” em toda a 

sociedade.” (ALMEIDA, 2019, p.48)  

Quanto aos profissionais, individualmente também cabe a responsabilidade de 

reversão deste cenário através da função que desempenham no interior das instituições,  

 

por mais que calar-se diante do racismo não faça do indivíduo moral e/ou 

juridicamente culpado ou responsável, certamente o silêncio o torna ética e 

politicamente responsável pela manutenção do racismo. A mudança da sociedade 

não se faz apenas com denúncias ou com o repúdio moral do racismo: depende, 

antes de tudo, da tomada de posturas e da adoção de práticas antirracistas. 

(ALMEIDA, 2019, p. 52) 

 

Estas observações indicam que o esforço de conscientização sobre a relevância do 

preenchimento do quesito cor ou raça no Censo Educacional deve ser feito ininterruptamente 

em todas as instâncias, desde a esfera federal, como também pelos estados e municípios, com 

o envolvimento das secretarias de educação, conselhos de educação, órgãos de controle como 

o Ministério Público e, fundamentalmente, pelas unidades escolares. É indispensável que se 

compreenda também como ininterrupta, a corresponsabilidade dessa rede de agentes para dar 

visibilidade às desigualdades raciais e construir políticas públicas a partir de diagnósticos da 

realidade de modo a contribuir para “alterar a lógica discriminatória dos processos 

institucionais.” (ALMEIDA, 2019, p. 42) 

É com base nesse panorama, que enfatizamos o papel da formação continuada, tanto 

para os profissionais de sala de aula como os de apoio administrativo e/ou pedagógico, com 

base na Lei nº 10.639/2003 seguida da Lei nº 11.645/2008, considerando que só o 

conhecimento emponderará os profissionais a ponto de se sentirem capazes de atuar 

assertivamente para a educação das relações étnico-raciais. 
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Essa corresponsabilidade está bem demarcada no Plano Nacional de Implementação 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações étnico-raciais e para o 

Ensino da História e cultura afro-brasileira e africana que tem por objetivo colaborar para que 

todos os sistemas de ensino cumpram as determinações legais de uma educação antirracista 

para garantia do direito de aprender e da equidade educacional (BRASIL, 2013b, p.19). Para a 

EJA, especificamente, o Plano indica como ação primordial a ampliação da cobertura em 

todos os sistemas de ensino com o intento de expandir o acesso da população negra. 

(BRASIL, 2013b, p.56) 

As proposições do Plano coadunam-se com a nossa perspectiva de que a produção de 

dados estatísticos se coloca como importante ferramenta de diagnóstico e monitoramento dos 

resultados educacionais e das ações e políticas implementadas no âmbito dos territórios e 

nacionalmente quando institui, em uma de suas metas, que em curto prazo, o INEP deveria 

levantar dados desagregados 

 

relativos aos resultados das avaliações sistêmicas (Provas Brasil, ENEM, ENADE), 

assim como as informações do Censo Escolar sobre o fluxo escolar (evasão, 

aprovação, distorção idade/série/ciclo e concluintes acima de 15 anos de idade) por 

escola, município e estado a partir de recorte por perfis socioeconômicos, étnico-

raciais e de gênero. (BRASIL, 2013b, p.68). 

 

O fato é que, na prática, o Estado brasileiro ainda não assumiu esse compromisso. 

Ainda temos muitas lacunas a superar, frente às possibilidades que os sistemas online podem 

nos oferecer.  Como o próprio INEP (2016c, p. 12) salienta 

 

um desafio central ao monitoramento dos planos municipais de educação é a 

obtenção de dados estatísticos com periodicidade e consistência suficiente para a 

construção de indicadores considerados relevantes.  Grande parte dos municípios 

não coleta ou organiza estatísticas com abrangência ou regularidades suficientes 

para alimentar a construção de um indicador.  A alternativa mais sólida para 

contornar essa dificuldade é a utilização de dados oriundos de pesquisas nacionais 

com abrangência municipal. 

 

Temos mesmo um desafio enorme a enfrentar: ter dados atualizados e que possam ser 

utilizados durante o percurso escolar dos estudantes e não depois de consolidados os 

processos de exclusão escolar. Dados que possam oferecer suporte para gestores em nível de 

secretaria de educação e em nível de escolas para acompanhar os itinerários de seus alunos e 

aos professores a fim de que em sala de aula possam atuar tendo em vista a superação das 

desigualdades. O fato é que ainda não aprendemos a lidar com as estatísticas educacionais 

para além do diagnóstico da realidade: para planejamento de ações e políticas de forma 
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consciente. Em linhas gerais, os sistemas de ensino, as redes e as escolas não conhecem seus 

índices, os professores não conhecem a história escolar dos seus alunos.   

Salientamos que o estudo das trajetórias dos estudantes da Rede Municipal de Ensino 

de Angra dos Reis, dispostos nos capítulos 3 e 4 desta tese, só foram possíveis em função do 

Sistema SectOnline dispor de dados tanto do ensino regular quanto da EJA e de que houve 

aumento das declarações de cor ou raça da Rede e em função das campanhas realizadas para o 

preenchimento da variável de cor ou raça pelas escolas. Esperamos que os nossos achados 

possam contribuir para reflexão sobre os desafios educacionais do Sistema Municipal de 

Ensino de Angra dos Reis e sobre a possibilidade de produção de indicadores educacionais 

por escolas e por microrregiões que compõem o universo local, imprescindíveis, do nosso 

ponto de vista, para avaliação e proposição de políticas públicas nos territórios que atendam 

efetivamente as necessidades da população à qual se destina.   

Por fim, compreendendo a educação como direito e a juventude e a população negra 

como sujeitos desse direito avançaremos nas próximas páginas, tendo como horizonte que a 

condição atual do jovem é resultado de processos sociais e escolares vivenciados desde a 

infância. Por isso, é fundamental compreender suas trajetórias escolares em todas as suas 

nuanças.  Como Arroyo (2017), acreditamos que um caminho para entender os significados 

radicais dos “itinerários por uma vida justa será vincular o direito à educação com as lutas por 

Direitos Humanos, como lutas por justiça e por dignidade humana”.   
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Capítulo 2 - Juvenilização e enegrecimento da EJA: o “limbo” do sistema educacional 

 
No Brasil, país que ainda se ressente de uma formação escravocrata e hierárquica, a 

EJA foi vista como uma compensação e não como um direito. Esta tradição foi 

alterada em nossos códigos legais, na medida em que a EJA, tornando-se direito, 

desloca a ideia de compensação substituindo-a pelas de reparação e eqüidade. Mas 

ainda resta muito caminho pela frente a fim de que a EJA se efetive como uma 

educação permanente a serviço do pleno desenvolvimento do educando. 

 

Parecer CNE/CEB 11/2000 (BRASIL, 2000, p. 61)  

 

Neste capítulo, dados os avanços no campo jurídico-educacional que estabelecem a 

educação como direito e as vulnerabilidades sociais a que os jovens – notadamente, os negros 

- estão expostos na atualidade, interpelamos a operacionalidade do sistema educacional na sua 

capacidade de realizar o valor social da educação, tomando como questão a juvenilização e o 

enegrecimento da EJA  e o papel da EJA no interior do sistema. 

A escola brasileira vem se tornando menos desigual quando se abre a todos os 

coletivos sociais em seus diversos territórios, mas permanece injusta e produzindo 

desigualdades.  Ela não tem “dado conta” de garantir o direito à aprendizagem a todos  os 

sujeitos e, sabendo-se nessa condição, tem encontrado mecanismos para eliminar os outsiders 

(ELIAS, 2000) da “conta”. É a escola do século XXI remodelando uma velha conhecida: a 

exclusão. A juvenilização e o enegrecimento da EJA, na atualidade, são uns desses 

mecanismos. 

Mônica Peregrino (2006) em análises das trajetórias escolares em uma escola do Rio 

de Janeiro, nas décadas de 1970, 1980 e 1990, também concluiu um remodelamento da 

instituição escola a partir da expansão do atendimento. Segundo a autora, a entrada 

  
das classes populares na escola corresponde uma (re)hierarquização dos espaços 

institucionais que marcarão as diversas posições destinadas aos sujeitos em nossa sociedade 

desigual. (...) O “novo” processo de escolarização das classes populares, que assegura 

acesso e adia a saída da instituição, tornando mais extenso o tempo de “habitação” da 

escola, vem criando novos circuitos no interior do espaço escolar, configurando novas 

vulnerabilidades no processo de escolarização e novos processos de marginalização. E, 

pensamos, em contrapartida, vêm também “remodelando” a instituição. (PEREGRINO, 

2006, p. 60) 

 

Segundo Paiva (2011), a existência de jovens sem escolarização sempre foi uma 

realidade no nosso país, tendo em vista que apenas muito recentemente expandimos a oferta 

educacional. Nesse contexto, a presença de jovens na EJA no Brasil acontecia em função da 

ausência de políticas de escolarização para crianças e adolescentes.  Porém, no século XXI, a 

presença de jovens na EJA tem uma nova face que revela a perversidade da exclusão escolar 
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no sistema educacional brasileiro demonstrado pela sua ineficiência em produzir sucesso 

escolar, portanto, concluintes. 

 

2.1 Juvenilização e enegrecimento da EJA: o avesso das políticas de universalização da 

Educação Básica. 

 

No contexto das principais normatizações do campo educacional, passamos a 

examinar o aspecto estrutural da educação brasileira em níveis, etapas e modalidades 

educativas, para discutir o processo de juvenilização e enegrecimento da EJA e o seu  “lugar” 

em tal estrutura.    

 No quadro a seguir (Quadro 2) podemos observar a organização da Educação Básica 

em suas etapas e fases, com correspondência entre as ofertas do Ensino Regular e da EJA no 

Ensino Fundamental e no Ensino Médio, conforme normatizações das Resoluções CNE/CEB 

nº 3/2010 e CNE/CEB 4/2010.  

 

QUADRO 2 - Organização da Educação Básica no Brasil com correspondência entre etapas, fases, faixa 

etária dos estudantes, duração do curso e entre Ensino Regular e EJA nos Ensinos Fundamental e Médio. 
 

 Etapas Fases Faixa etária Duração 

  
 E

d
u

ca
çã

o
 B

á
si

ca
 

Educação Infantil 

Creche 0 a 3 anos 4 anos 

Pré-escola 4 e 5 anos 2 anos 

Ensino Fundamental de 

9 anos 

(Regular) 

Anos Iniciais 6 a 10 anos 5 anos 

Anos Finais 11 a 14 anos 4 anos 

Ensino Fundamental 

(EJA) 

Anos Iniciais 

Maiores de 15 anos 

A critério dos Sistemas 

de Ensino 

Anos Finais Mínimo de 1.600 horas 

Ensino Médio (Regular) --- 15 a 17 anos 3 anos 

Ensino Médio 

(EJA) 
--- Maiores de 18 anos Mínimo de 1.200 horas 

 

FONTE:  Brasil (2010b) e Brasil (2010f) 
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A educação brasileira, quanto à organização em níveis, divide-se em Educação Básica 

e Educação Superior. A Educação Básica está subdividida em três etapas: Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio e conforme previsto na Resolução CNE/CEB nº 4/2010, 

a cada uma dessas etapas “pode corresponder uma ou mais das modalidades de ensino: 

Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação Profissional e Tecnológica, 

Educação do Campo, Educação Escolar Indígena, Educação Escolar Quilombola e Educação 

a Distância”. (BRASIL, 2010f) 

No quadro 2, é possível observar a correlação entre os tempos destinados a cada 

etapa/fase de escolarização na Educação Básica e a idade dos estudantes, o que tem sido uma 

preocupação das recentes políticas educacionais.  De acordo com a Resolução CNE/CEB nº 4, 

de 13 de julho de 2010, por exemplo, todas as etapas e fases da Educação Básica  

 

têm previsão de idades próprias, as quais, no entanto, são diversas quando se atenta 

para sujeitos com características que fogem à norma, como é o caso, entre outros: I - 

de atraso na matrícula e/ou no percurso escolar; II - de retenção, repetência e retorno 

de quem havia abandonado os estudos; III - de portadores de deficiência limitadora; 

IV - de jovens e adultos sem escolarização ou com esta incompleta; V - de 

habitantes de zonas rurais; VI - de indígenas e quilombolas; VII - de adolescentes 

em regime de acolhimento ou internação, jovens e adultos em situação de privação 

de liberdade nos estabelecimentos penais. (Brasil, 2010f) 

 

É no contexto da atual organização da Educação Básica, dos marcos legais e das 

recentes políticas de universalização do ensino que analisaremos os fenômenos de 

juvenilização e enegrecimento da EJA e pensar sobre esses fenômenos pressupõe pensar os 

seus sujeitos: os jovens, notadamente, negros, que vivenciam processos desiguais de 

escolarização no interior do sistema educacional durante a infância e nos seus tempos de 

jovens. Pressupõe, ainda, pensar o lugar desses sujeitos na sociedade atual compreendendo-os 

como sujeitos de direitos e como pertencentes a coletivos sociais historicamente situados.  

Nesse sentido, não cabe conceituar infância e juventude como etapa de transição para 

a vida adulta. Como apontam Dayrell, Nogueira e Miranda (2011, p. 15) conceber as gerações 

dessa forma seria uma forma de “anulação do direito a ser criança e a ser jovem.” 

Assim, com base nos autores citados estamos depreendendo que “não é possível 

encontrar ‘a juventude’ em estado puro. Não há uma juventude em si e que apenas possa ser 

nomeada conceitualmente, sem referências a um conjunto situacional de fenômenos que a 

concretizem.” (DAYRELL, NOGUEIRA E MIRANDA, 2011, p. 15).  Ou seja, não podemos 

falar do jovem com base em uma definição de existência e experiência padronizada, o que há 

são juventudes constituídas a partir de condições históricas, culturais e sociais específicas 

marcadas pela diversidade de classe, étnico-racial, regional, de gênero, etc.  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6704&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6704&Itemid=
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Dessa forma, do ponto de vista teórico-metodológico, nesta tese, estamos 

considerando jovens os sujeitos que têm entre 15 e 29 anos de idade com base no Estatuto da 

Juventude (BRASIL, 2013a). Salientamos que chamaremos o subgrupo que tem idade entre 

15 e 17 anos de jovens/adolescentes, em função de que no Estatuto da Criança e do 

Adolescente são considerados adolescentes (BRASIL, 1990). 

Para além do recorte etário, tendo como suporte Dayrell (2007) e Dayrell, Nogueira e 

Miranda (2011), optamos por trabalhar com o conceito de “condição juvenil” considerando a 

existência de duas dimensões importantes quando temos as trajetórias dos jovens como foco.  

A primeira dimensão “refere-se ao modo como uma sociedade constitui e atribui 

significado a esse momento do ciclo da vida, no contexto de uma dimensão histórico-

geracional” e a segunda “o modo como tal condição é vivida a partir dos diversos recortes 

referidos às diferenças sociais”. Para os autores, “tal análise permite levar em conta tanto a 

dimensão simbólica quanto os aspectos fáticos, materiais, históricos e políticos nos quais a 

produção social da juventude se desenvolve (ABRAMO e BRANCO, 2005; MARGULIS, 

2000).” (DAYRELL, NOGUEIRA E MIRANDA, 2011, p. 16) 

Levando em conta o recorte racial, por exemplo, podemos evidenciar profundas 

diferenças nas experiências juvenis no que diz respeito à fazer parte do coletivo “jovens 

brancos” ou do coletivo “jovens negros” em nossa sociedade. 

Nesse sentido, também é necessário apontarmos que o conceito de raça, no presente 

trabalho, é compreendido como uma categoria de análise que não se fundamenta em base 

biológica
29

, mas como conceito construído social e historicamente em conformidade com as 

interpretações do Movimento Negro e de vários estudiosos da área como Munanga (2010), 

Seyferth (2016), Guimarães (2003) e Oliveira, I. (2007).  

A utilização do conceito de raça demarca, portanto, uma posição sociológica, política 

e ideológica, pois, como aponta Seyferth (2016, p. 60-61), 

 

o debate científico sobre a inexistência de raças é algo inócuo no que diz respeito às 

construções sociais acerca das diferenças raciais e suas repercussões nas relações 

sociais. A noção de raça persiste no mundo social e isso tem implicações teóricas 

para as ciências sociais, relacionadas à ordenação conceitual das ‘relações raciais’. 

 

Fruto de um processo histórico marcado por teorias de racialização da humanidade que 

serviram para legitimar a dominação política, econômica e social difundida nas relações 

                                                           
29

 A classificação da humanidade em raças hierarquizadas foi agenda de cientistas e naturalistas durante parte do 

século XVIII e XIX.  Munanga (2010, p. 186) salienta que só depois de dois séculos de pesquisas os próprios 

geneticistas, cientistas e biólogos chegaram à conclusão de que a noção de raça humana não tem base científica e 

sua classificação absurda vem sendo alvo de críticas da própria Biologia na atualidade.  
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humanas pelo mundo, tanto no campo simbólico quanto material, em pleno século XXI, ainda 

vivenciamos desigualdades raciais nos diversos setores da sociedade. E o uso de indicadores 

sociais vem sendo ferramenta estatística útil para revelar aspectos dessa realidade, 

fundamentalmente, no que diz respeito à vulnerabilidade dos jovens negros no nosso país.  

Do ponto de vista da produção de dados estatísticos, os fenômenos de juvenilização e 

enegrecimento da EJA podem ser descritos pela frequência de jovens e negros e pelas taxas 

diferenciais de migração desses coletivos do Ensino Regular para a modalidade. 

Quanto a juvenilização, conforme sinalizado por Carrano (2007) a presença de jovens 

na EJA já se configura como fenômeno estatístico, para o autor 

 

é notável o crescente interesse que o tema da juventude vem despertando no campo 

da Educação de Jovens e Adultos. A preocupação com os jovens na EJA está, em 

grande medida, relacionada com a evidência empírica que eles e elas já constituem 

fenômeno estatístico significativo nas diversas classes de EJA e, em muitas 

circunstâncias, representam a maioria ou a totalidade dos alunos em sala de aula.” 

(CARRANO, 2007, p.1) 
 

De fato, dados nacionais sugerem a constante e majoritária presença de jovens, na 

Educação de Jovens e Adultos, a maior parte deles matriculada nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental desta modalidade de ensino.  As informações do Censo Escolar da Educação 

Básica no período de 2014 a 2018 compiladas no gráfico seguinte confirmam o fenômeno. 

 

GRÁFICO 2 - Percentual de matrículas de jovens e adultos na EJA – Brasil, 2014 a 2017. 

 

 

FONTE: Sinopse Estatística da Educação Básica/Inep  (2014-2018) 
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Observa-se no gráfico 2 a maior proporção de jovens na EJA em todos os anos de 

2014 a 2018, com percentuais que ficam próximos a 63% das matrículas. 

A presença de jovens na EJA vem se configurando como resultado da migração de 

estudantes do ensino regular para esta modalidade, o que têm preocupado os profissionais, 

gestores e os pesquisadores do campo “porque além de refletirem o fracasso da escola regular, 

trazem, para o interior da EJA, alunos que possuem uma demanda particular e, por vezes, 

distinta das experiências dos adultos” (DAYRELL et al., 2011, p. 26).  

 O fenômeno da juvenilização ou adolescer da EJA foi, oficialmente, reconhecido no 

ano de 2007, no momento em que o Conselho Nacional de Educação conclama a sociedade 

civil para rediscutir algumas questões referentes à Resolução CNE/CEB nº 1/2001 que fixou 

as diretrizes curriculares da EJA, entre elas, a idade mínima para ingresso nos seus cursos. 

Nesse contexto, o fenômeno foi compreendido como uma “perversa migração” dos estudantes 

do Ensino Regular para esta modalidade de ensino, especialmente, para aqueles com idade 

entre 15 e 17 anos (BRASIL, 2008c). 

Como vimos no quadro 2, a idade tem sido um importante marcador dos tempos 

escolares nas recentes políticas educacionais e, neste início de século, o debate e, posterior,  

definição da idade para ingresso nos cursos de EJA no país coloca, definitivamente, esta 

modalidade de ensino neste contexto. Nesse sentido, cabe uma recuperação sobre a concepção 

e a inserção da idade nos documentos educacionais brasileiros relacionados à Educação de 

Jovens e Adultos.  

A LDBEN 5692/1971 fixou a idade de 18 anos para a realização de exames na EJA 

(antigo supletivo)
30

 em nível de Ensino Fundamental (antigo 1º grau) e de 21 anos para o 

Ensino Médio (antigo 2º grau) e, mesmo não tendo fixado idade para os cursos supletivos, 

“naturalizou-se” achar que eram essas as idades para ingressar nos cursos.  A LDBEN 

9394/1996 muda as idades para realização dos referidos exames para, respectivamente, 15 e 

18 anos e, também, não impõe idade mínima para entrada nos cursos. 

 Em 2004, o Parecer CNE/CEB nº 36/2004, reexaminando algumas questões 

relacionadas à Resolução CNE/CEB nº 1/2001, definiu a idade de 15 anos para ingresso nos 

cursos de EJA - Ensino Fundamental e de 18 anos nos cursos de EJA - Ensino Médio. Tal 

parecer não é homologado e retorna para o CNE, posto que é reexaminado pelo Parecer 

                                                           
30

 Exames supletivos são provas que visam verificar se os jovens e adultos interessados detêm as competências 

correspondentes ao Ensino Fundamental ou Médio. São realizados por instituições devidamente credenciadas 

pelos sistemas de ensino e são abertos a todos os interessados (com idade mínima respectivamente de 15 e 18 

anos) que assim o desejarem, sem que se exija quaisquer cursos ou estudos formalizados. Os cursos de Educação 

de Jovens e Adultos, por outro lado, são regulamentados pelas normas dos sistemas de ensino, segundo o Parecer 

36/2004. (BRASIL, 2004) 
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CNE/CEB nº 29/2006 que mantém as idades propostas. Igualmente, não há homologação do 

parecer e a matéria retorna ao CNE para reexame.  

Em 2007, para novo parecer o CNE propõe a realização de novos debates, 

organizando audiências públicas com participação de representantes da sociedade civil de 

todas as regiões do país para rediscutir as questões. Como resultado dos debates e das 

avaliações do CNE, o Parecer 23/2008 recomenda a idade de 18 anos para ingresso nos cursos 

de EJA (Ensino Fundamental e Médio). Encaminhado para o MEC, tal parecer também não 

foi homologado e retornou ao CNE para que fosse reavaliado apenas quanto à idade para 

ingresso na EJA.  

Parecendo encerrar a longa fase de incertezas quanto à definição da idade de entrada 

nos cursos de EJA no país, através da Resolução CNE/CEB nº 3/2010, fixa-se a idade de 15 

anos e de 18 anos para ingresso nos cursos e certificação nos exames de EJA de Ensino 

Fundamental e Ensino Médio, respectivamente. 

Os dois últimos pareceres (nº 23/2008 e nº 6/ 2010) registram a complexidade do 

debate em instituir uma idade para ingresso nos cursos de EJA no país, observada nas 

revelações dos grupos de debates sobre a situação de vulnerabilidade educacional dos jovens 

de 15 a 17 anos. 

Em linhas gerais, o argumento que pesava a favor do aumento da idade para 18 anos 

era ter “uma maior compatibilização da LDB com o ECA”
31

 e a possibilidade de frear a 

juvenilização ou o adolescer da EJA “pela via legal”. Os defensores desse argumento 

apontavam a juvenilização ou adolescer da EJA como 

  
fruto de uma espécie de migração perversa de jovens entre 15 (quinze) e 18 

(dezoito) anos que não encontram o devido acolhimento junto aos estabelecimentos 

do ensino sequencial regular da idade própria. Não é incomum se perceber que a 

população escolarizável de jovens com mais de 15 (quinze) anos seja vista como 

“invasora” da modalidade regular da idade própria. E assim são induzidos a buscar a 

EJA, não como uma modalidade que tem sua identidade, mas como uma espécie de 

“lavagem das mãos” sem que outras oportunidades lhes sejam propiciadas. Tal 

indução reflete uma visão do tipo: a EJA é uma espécie de “tapa-buraco”. Afinal, o 

art. 24 da LDB abre uma série de possibilidades para os estudantes que apresentem 

dificuldades de aprendizagem entre as quais a obrigatoriedade de estudos de 

recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo 

rendimento escolar. (BRASIL, 2010b, p.13) 

 

 Por outro lado, os que não defendiam o aumento da idade afirmavam que  

 

                                                           
31

 No ECA são considerados jovens os sujeitos com idade entre 18 e 29 anos. O Estatuto da Juventude que 

considera jovens os indivíduos que têm entre 15 e 29 anos de idade é criado em 2013.  
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tal condição de desamparo de jovens entre 15 (quinze) e 18 (dezoito) anos ficaria 

ainda mais precária dada a situação real de orfandade que se tem verificado na 

prática de oferta de oportunidades educacionais dos sistemas de ensino. É como se o 

adolescente e o jovem dessa faixa etária ficasse em uma espécie de não-lugar 

(atopia) que, associado a outros condicionantes sociais, poderia ser aproveitado por 

correntes marginais fora do pacto social.  (BRASIL, 2010b, p. 13-14) 

 

Observa-se nestas e em outras considerações expostas que existia uma espécie de 

ponto pacífico entre aqueles que concordavam com o aumento da idade para 18 anos e os que 

discordavam: a situação de “desamparo” dos jovens de 15 a 17 anos no sistema educacional 

brasileiro. Após quase seis anos de incertezas, a partir de 2010 jovens/adolescentes excluídos 

na escola, passaram a ter demarcadas suas alternativas para conclusão do Ensino 

Fundamental.  

Conforme Azevedo (2011, p 120):  

 

jovens de 15 a 17 anos, com defasagem idade/série ou ano, podem escolher entre as 

seguintes possibilidades para concluir o Ensino Fundamental, um direito que lhes é 

subjetivo: Matricular-se no Ensino Fundamental regular, nas redes públicas 

estaduais ou municipais, conforme asseguram a Constituição e a LDB;  matricular-

se no curso de educação de jovens e adultos, com avaliação no processo, nas redes 

públicas estaduais ou municipais, conforme prevê o Art. 38 da LDB; prestar exames 

supletivos, conforme o mesmo Artigo da LDB.  
 

Quanto à garantia das opções de escolha não há discussão, porquanto garantir direitos 

sempre será, melhor do que negá-los. A contradição se instaura quando essas opções na 

prática se diluem e são sonegadas, quando ir para a EJA se torna a única opção para aqueles 

que desejam continuar seus “itinerários por direito a uma vida justa”, ou se torna uma espécie 

“dever” e mesmo de “punição” dos jovens em situação de atraso escolar.  

O momento de migração do estudante é importante aspecto para se destacar nesse 

exame multidimensional sobre a juvenilização da EJA. A publicação pelo INEP das 

estimativas de fluxo escolar a partir do acompanhamento longitudinal dos registros dos 

alunos, no rol dos indicadores educacionais, possibilitou-nos perceber esta realidade de forma 

mais contundente quando foi incluído, pela primeira vez em 2017, no indicador “Taxas de 

transição”, dados sobre “migração para EJA” e “evasão escolar”.    

Produzido pelo Inep (2017c), o gráfico 3, a seguir, oportuniza observar as taxas de 

promoção, repetência, migração para EJA e evasão escolar, por ano de escolaridade, no 

Ensino Fundamental e no Ensino Médio. São consideradas taxas de transição as taxas de 

promoção, de repetência, de migração para EJA e de evasão escolar.
32

 

                                                           
32

 Taxa de promoção: a) proporção de alunos que em 2014 estavam matriculados na série k (etapa de ensino 

seriada do Ensino Fundamental ou médio) e em 2015 se matriculam em série superior a k.;  b) 3ª série do ensino 
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GRÁFICO 3 – Taxas de promoção, repetência, migração para EJA e evasão por ano de escolaridade no 

Ensino Fundamental e Médio - Brasil, 2014/2015. 

 

 

FONTE: Censo da Educação Básica/Inep (2017c) 

 

Na transição 2014/2015, no Ensino Fundamental, as maiores taxas de promoção 

concentraram-se no 1º e 2º ano de escolaridade, o que podemos considerar como 

resultados/efeitos das políticas de progressão continuada na alfabetização, implementadas a 

partir da Resolução CNE/CEB nº 7/2010. As menores taxas concentraram-se nos Anos Finais, 

6º e 7º ano, respectivamente.   

As taxas referentes à repetência, evasão e migração para EJA revelam mecanismos de 

exclusão ocorridos no interior das escolas na transição 2014/2015.  Ferraro (1999), em seu 

diagnóstico da escolarização no país, já sinalizava para esses processos de “exclusão na escola 

e exclusão da escola”. Recentemente, o autor juntamente com Ross (FERRARO, ROSS, 

2017), retoma suas considerações e nos serve de apoio em nossas análises quando também 

consideram que não é possível  

 

reduzir o objetivo da universalização do direito à educação básica a uma questão de 

vagas ou de acesso à escola, quando na realidade o desafio maior está dentro da 

escola, no próprio processo de escolarização, isto é, na necessidade de superação da 

lógica de exclusão que continua imperando no próprio funcionamento da escola 

brasileira. (FERRARO; ROSS, 2017, p. 22) 

  

                                                                                                                                                                                     
médio: proporção de alunos que em 2014 concluíram a 3ª série ou avançaram para a 4º série do ensino médio ou 

para a educação profissional subsequente em 2015.  Taxa de repetência:  proporção de alunos que em 2014 

estavam matriculados na série k (etapa de ensino seriada do Ensino Fundamental ou médio) e em 2015 se 

matriculam em série igual ou inferior a k.  Taxa de evasão: proporção de alunos que em 2014 estavam 

matriculados na série k (etapa de ensino seriada do Ensino Fundamental ou médio) e em 2015 não estavam 

matriculados.  Migração para EJA: proporção de alunos que em 2014 estavam matriculados na série k (etapa de 

ensino seriada do Ensino Fundamental ou médio) e em 2015 estavam matriculados na EJA.  (INEP, 2017) 
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Os dados de repetência e evasão do gráfico 3 revelam essa lógica. A repetência tem 

como causa a reprovação por aprendizagem ou a ruptura da relação aluno/escola no decorrer 

do ano letivo (abandono escolar ou infrequência).  As taxas representam tanto aqueles alunos 

que permanecendo na escola o fizeram em situação de exclusão (exclusão na escola), quanto 

aqueles saíram da escola no decorrer do ano, portanto, na condição de excluídos da escola. 

No Ensino Fundamental, quanto à repetência, identificam-se como críticos: o 3º ano 

de escolaridade nos Anos Iniciais e o 6º e o 7º anos nos Anos Finais. Quanto à evasão escolar, 

é nos Anos Finais que se encontram as maiores taxas, sendo a maior delas (7,7%) no 9º ano; 

nos Anos Iniciais a maior taxa é no 5º ano. Estes últimos correspondem à taxa de estudantes 

na situação de “excluídos da escola” na transição 2014/2015 e é alarmante perceber o 

percentual de crianças e adolescentes fora da escola, futuros demandantes da EJA, em tempos 

da conclamada “universalização” da Educação Básica no país. 

As análises dos dados do Ensino Médio apontam que o 1º ano é o mais crítico de toda 

Educação Básica, no que diz respeito às taxas de promoção, repetência e evasão. Só em 

relação à taxa de migração para EJA os dados dos Anos Finais do Ensino Fundamental 

superam os do 1º ano do Ensino Médio. 

Passemos, efetivamente, para a análise da taxa de migração para EJA que, no gráfico, 

corresponde aos alunos matriculados, em 2014, no Ensino Regular e que, em 2015, estavam 

matriculados na EJA. Podemos também caracterizar esse grupo como “excluídos na escola”, 

mas com uma particularidade: serão os excluídos/segregados, aqueles que passam a 

frequentar uma “outra escola”, majoritariamente, no turno da noite. É possível observar no 

gráfico que a migração para EJA concentra-se no Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano de 

escolaridade. O 7º e o 8º ano tiveram as maiores taxas.  

As taxas de migração para EJA na transição 2014/2015 seguem próximas aos dados 

levantados pelo INEP em transições anteriores, comprovando o que pesquisadores e 

profissionais do campo da EJA vêm denunciando como fenômeno de juvenilização da EJA 

ocorrido no interior dos sistemas de ensino, a despeito da conclamada universalização do 

Ensino Fundamental divulgada pelo estado brasileiro. 

Na transição 2014/2015, aproximadamente 345 mil jovens/adolescentes brasileiros 

migraram dos Anos Finais do Ensino Regular para EJA e, aproximadamente, 26 mil dos Anos 

Iniciais. Esses foram os contingentes que, efetivamente, chegaram juvenilizando a EJA.  

Ressaltamos que, além dessa demanda consolidada, os dados referentes à repetência e 

à evasão escolar sinalizam a produção de potenciais demandantes da EJA nos anos letivos 

subsequentes. O total de estudantes nessa condição nos Anos Finais do Ensino Fundamental 
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foi de, aproximadamente, 689 mil crianças, adolescentes ou jovens que estavam fora da escola 

em 2015 e mais de 1 milhão em situação de repetência em função de reprovação ou de 

abandono escolar no ano de 2014. 

Considerando os percentuais de repetência, evasão e migração para a EJA, na 

transição 2014/2015, chegamos próximos a 4 milhões de crianças, adolescentes e jovens 

excluídos no/do Ensino Fundamental. Quantitativo que indica que as atuais políticas de 

universalização da educação não têm dado conta das necessidades da população brasileira. 

O gráfico 4, a seguir, apresenta os indicadores das taxas de transição nas escolas da 

rede pública de Angra dos Reis na comparação dos períodos de 2007/2008 e 2013/2014.   

 

GRÁFICO 4 – Taxas de transição da rede pública de Angra dos Reis, 2007/2008 e 2014/2015. 

 

 

FONTE: Indicadores Educacionais/Inep (2007-2015) 

 

Conforme o gráfico 4, a comparação entre os dois períodos assinala redução nas taxas 

de repetência e evasão, ainda que mantidas em patamares elevados.  

Em contrapartida, a proporção de estudantes que migrou do Ensino Regular para a 

EJA cresceu de um patamar na casa de 2,5% para 4,9%.    Ou seja, diminuiu a repetência e a 

evasão escolar no interior da rede pública de Angra dos Reis, mas praticamente dobrou o 

percentual de migração dos estudantes para EJA. 

Na atualidade, talvez, a face mais perversa da juvenilização da EJA seja mesmo a 

migração compulsória dos estudantes.  Lemos (2017), em sua pesquisa no município do Rio 

de Janeiro, revela e denuncia essa migração compulsória. Segundo a autora, a partir do ano de 

2010 há um “acirramento da visão meritocrática de educação” na rede de ensino do Rio de 
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Janeiro, com a instituição de medidas que influenciaram na juvenilização no Programa de 

Educação de Jovens e Adultos (PEJA). De acordo com a pesquisadora 

 

as resoluções de matrícula - documentos que orientam a enturmação dos alunos da 

rede para o ano letivo seguinte - a partir de então avançam como consolidação legal 

das transferências dos jovens com distorção idade/série. É a instituição legal da 

migração perversa. (LEMOS, 2017, p. 99) 

 

 Lemos (2017, 99-100), revela: “não há escolha alguma, não há sequer alternativas”, 

nem por parte dos alunos nem por parte da EJA que “acolhe (querendo ou não) esses jovens”.  

Após três décadas da promulgação da Constituição cidadã, podemos afirmar que todos 

os cidadãos brasileiros que têm entre 15 e 29 anos nasceram sujeitos do direito à educação e 

que, em função disso, viveram na infância e vivem na condição de jovens, o processo de 

universalização em curso no país. Porém, os que hoje estão matriculados na EJA foram 

aqueles que tiveram seu direito negado, marcados pelas experiências de reprovação e pelas 

rupturas momentâneas com a escola (expressas pelas experiências da infrequência, abandono 

e evasão escolar), ou seja, os “excluídos da/na escola” (FERRARO, 1999). 

Repetência, distorção idade-ano, abandono escolar e evasão tendem a ser questões 

naturalizadas e de difícil enfrentamento no interior das redes de ensino, vide as fragilidades ou 

completa ausência de políticas para permanência e sucesso escolar dos estudantes. 

Avançamos a passos muito lentos e produzindo quadros de desigualdades educacionais 

latentes. Mais uma vez, ressaltamos que essa não é uma questão só da EJA, diz respeito ao 

sistema educacional como um todo. 

Apesar da presença dos jovens na EJA estar sendo problematizada mais intensamente 

e ter ganhado visibilidade a partir da regulamentação da idade para ingresso nos cursos de 

EJA, ela não é recente. O estudo das trajetórias escolares dos estudantes de Angra dos Reis 

confirma essa afirmativa, como veremos nos capítulos 4 e 5 desta tese.  

Haddad e Pierro (2000, p. 127) também reforçam a afirmativa, quando anunciam que 

desde os anos 80, a EJA vem recebendo um conjunto de jovens, cuja trajetória escolar foi mal 

sucedida: um grupo que mantém com a escola uma “relação de tensão e conflito aprendida na 

experiência anterior”, um perfil juvenil de alunos, em grande parte, jovens/adolescentes 

excluídos da escola regular. Para eles, 

 

o desafio da expansão do atendimento na Educação de Jovens e Adultos já não 

reside apenas na população que jamais foi à escola, mas se estende àquela que 

frequentou os bancos escolares, mas neles não obteve aprendizagens suficientes para 

participar plenamente da vida econômica, política e cultural do país e seguir 

aprendendo ao longo da vida. (HADDAD e PIERRO, 2000, p. 126)  
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Apesar dos muitos avanços nas legislações das duas últimas décadas, de certa forma, 

quando se afirmou a obrigatoriedade do Ensino Fundamental dos 6 aos 14 anos, favoreceu-se 

a construção de uma mentalidade de exclusão dos jovens que completam 15 anos sem 

terminar esta etapa da Educação Básica. 

Sem nos afastar das questões levantadas e problematizando a observação anterior de 

Haddad e Pierro (2000), salientamos que, simultaneamente ao fenômeno de juvenilização, 

presenciamos outro: o enegrecer da EJA. 

Na atualidade, algumas pesquisas vêm chamando atenção para o fato de que os 

estudantes que integram os bancos escolares da EJA são majoritariamente negros, como Silva 

(2010), Passos (2012), Teixeira (2015), Teixeira e Vargas (2016) e Teixeira (2017).  

A majoritária presença de negros nesta modalidade de ensino também se comprova 

estatisticamente pelo percentual de frequência dos estudantes, conforme o gráfico 5 aponta. 

Nele apresentamos o percentual de matrículas na EJA no Brasil desagregadas por cor ou raça. 

os dados computados são referentes ao período de 2014 a 2018 e o total de declaração de cor 

ou raça em cada ano letivo foi de: 56% em 2014, 60% em 2016, 61% em 2017 e de 62% 2018. 33 

 
GRÁFICO 5 – Percentual de matrículas da Educação de Jovens e Adultos desagregadas por cor ou raça - 

Brasil, 2014 a 2018. 

 

 

FONTE: Sinopse estatística da educação básica / Inep (2014-2018).  

                                                           
33

Para saber mais ver: <http://inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica>. 

http://inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica
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Os dados nacionais do Censo da Educação Básica entre os anos de 2014 a 2018 

demonstram que a proporção maior de negros na EJA permaneceu constante, próximo aos 

73% do total de alunos matriculados, conforme o gráfico 5 aponta. 

A hipótese do enegrecimento da EJA se sustenta na proporção de negros nessa 

modalidade de ensino, mas também, fundamentalmente, na análise de que a redução do sub-

registros de cor ou raça releva uma EJA mais negra, como podemos ver no gráfico 6. 

GRÁFICO 6 – Variação percentual de matrículas por cor ou raça e sexo no Estado do Rio de Janeiro e na 

Rede Municipal de Angra dos Reis, 2011/2018.  
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FONTE: Sinopse estatística da educação básica 2018/Inep (2019); SECTONLINE/PMAR (2018) 
 

 O gráfico 6 traz a variação em percentual dos dados de matrícula da EJA no estado do 

Rio de Janeiro e da Rede Municipal de Ensino de Angra dos Reis do ano de 2011 para 2018 e 

evidencia o fenômeno do enegrecimento da EJA nos territórios decorrente da expressiva 

redução nas taxas de “não declaração” de cor ou raça no Censo Escolar. Note-se que este  

processo observado no conjunto dos municípios fluminenses se mostra mais acentuado em 

Angra dos Reis.
34

  

 Observa-se, e é nesse ponto que vamos imprimir foco, que a redução nos percentuais 

de não declaração de cor ou raça não atinge da mesma forma homens e mulheres, negros e 

                                                           
34

 Para efeitos de facilitação das análises suprimimos os dados para outros grupos de cor ou raça, com 

representação demográfica pouco expressiva no estado do Rio de Janeiro. 



83 

 

brancos. À medida que diminui o percentual de não declaração, o fenômeno de enegrecimento 

da EJA se revela pelo aumento no percentual de pretos e pardos, muito maior que no 

percentual de brancos.
 
O aumento na declaração de pretos e pardos pode caracterizar que as 

pessoas que não tinham registro da informação de cor ou raça não eram brancas, mas pode 

significar também o aumento de entrada de negros na EJA nos últimos anos, bem como, o 

negligenciamento com os registros da vida escolar desses estudantes (questão levantada 

também nas análises do capítulo 4), ou ambos. 

Ao diminuir o percentual de não declarados, aumentou o percentual de pessoas 

declaradas pretas e pardas em uma diferença muito maior que o percentual de brancos.  

 Em Angra dos Reis, o maior aumento no percentual de declaração foi das mulheres 

pretas (208,8%) seguidas dos homens pretos (190,5%), das mulheres pardas (140,6%) e dos 

homens pardos (132,5%).  

 Ao comparar o aumento no percentual de declaração das mulheres brancas com as 

mulheres pretas e pardas, nota-se que o aumento no percentual das pretas foi mais de oito 

vezes maior que o das brancas e o das que se declaram pardas quase três vezes maior. Na 

mesma análise, os dados referentes aos estudantes do sexo masculino demonstram um maior 

disparate: o percentual de aumento de declaração dos homens pretos foi quase quarenta vezes 

maior do que o dos homens brancos e o dos pardos foi quase vinte e oito vezes maior.  

 No estado do Rio de Janeiro, a comparação do aumento do percentual de declaração 

de brancos e negros revela o seguinte quadro: o percentual de aumento na declaração de 

mulheres pretas foi de 17,2% maior que o de mulheres brancas e o de mulheres pardas 18,1% 

maior; em relação aos homens a diferença entre o aumento dos percentuais também é mais 

relevante: o aumento na declaração de pretos foi (33,3%) maior que o de brancos e o dos 

pardos 24,8% maior.  

 É importante observar que as diferenças no aumento dos percentuais estão diretamente 

relacionadas à diminuição nos percentuais de não declaração. Em Angra dos Reis devido às 

campanhas para preenchimento do campo cor ou raça, a redução das subnotificações foi de 

96,3% no caso das mulheres e 94,8% no caso dos homens. No estado do Rio de Janeiro, a 

redução das subnotificações foi de 61% para mulheres e de 61,7% para os homens. Observa-

se nesse sentido que na medida em que houve em Angra dos Reis um aumento de declarações 

próximo dos 100%, o enegrecimento da EJA revelou-se de forma mais contundente.  

A análise dos dados releva também que o que consideramos limitador do processo de 

pesquisa – a insuficiência de dados nos registros educacionais – se revelou nosso maior 

achado.  Considerando os dados levantados e as reflexões feitas na seção 1.4, podemos 
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concluir que a ausência de registros de cor ou raça nos registros dos estudantes da Educação 

Básica no século XXI, revela-se como mecanismo silenciador da segregação racial ocorrida 

no interior do sistema educacional sob os “olhos” do Estado brasileiro. A insuficiência dos 

registros tem muito mais a nos dizer do que o simples negligenciamento dos acordos entre 

Estado e sociedade civil e do descompromisso com as legislações educacionais brasileiras e 

internacionais. Ela nos sinaliza que o silenciamento da escola brasileira diante das estatísticas 

de cor está diretamente atrelado à “ética do silêncio” que remonta à experiência do século 

XIX. (ABREU, MATTOS, 2011). 

Curiosamente, experiência muito parecida com a que ocorreu com Mattos (2013), 

quando em processo de pesquisa percebia a ausência dos registros de cor nos documentos do 

século XIX. O que a autora 

 

encarava como limitação das fontes reunidas se tornara o maior achado da pesquisa: 

a insuficiência de informações sobre cor da população livre, na segunda metade do 

século XIX, estava diretamente ligada aos conflitos em torno dos significados da 

liberdade, no contexto do processo brasileiro de abolição da escravidão. (Mattos, 

2013, p.366) 

 

Mattos (2013, p. 367) em seu livro Das Cores do Silêncio evidencia “que o silêncio 

sobre a cor – que simbolizava na performance social a perda da marca da escravidão – era um 

ideal amplamente compartilhado e aparentemente possível para alguns descendentes de ex-

escravizados.”  

De acordo com Abreu e Mattos (2011, p.19) “o silêncio sobre a cor como símbolo de 

cidadania foi uma experiência construída nas lutas antirracistas do século XIX, que 

combatiam as hierarquias de cor entre a população livre até então vigentes na sociedade 

colonial”.  Durante o século XX, nem a construção da noção de democracia racial, nem a 

crítica a ela desenvolvida pelos movimentos negros conseguiram reverter os sentidos 

hierarquizados referentes à cor da pele ao longo do tempo e “não modificaram também o 

recurso ao silêncio como forma mais usual de conviver com ela em situações formais de 

igualdade” (ABREU E MATTOS, 2011, p.19). Instituído no cotidiano do século XIX, na 

tentativa de apagar as marcas sociais deixadas pela escravidão, essa espécie de código de 

silêncio está mais presente na sociedade do século XXI do que imaginamos. 

Nesse sentido, consideramos possível reconhecer o fenômeno de enegrecimento da 

EJA como continuidades do século XIX no século XXI.  Apesar de não termos conhecimento 
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de pesquisas longitudinais
35

 que contemplem o processo de enegrecimento da EJA no país, ao 

verificar as normatizações do século XIX no que concerne à criação de cursos de educação de 

jovens e adultos, podemos pensar que a EJA já nasceu enegrecida.  

Ribeiro, Ministra Chefe da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial (SEPPIR) em 2004 (apud. BRASIL, 2004b), por exemplo, nos lembra que o Decreto 

nº 1.331, de 17 de fevereiro de 1854, estabelecia que nas escolas públicas do país não seriam 

admitidos escravos, e a previsão de instrução para adultos negros dependia da disponibilidade 

de professores. O Decreto nº 7.031-A, de 6 de setembro de 1878, estabelecia que os negros só 

podiam estudar no período noturno e diversas estratégias foram montadas no sentido de 

impedir o acesso pleno dessa população aos bancos escolares. 

Ao compararmos as legislações do campo educacional do século XIX com as do 

século XXI (quadro 3) é possível notar como se ampliou a noção de cidadania e de garantias 

de direitos do ponto de vista jurídico, mas nos ajuda também a refletir sobre a urgência de 

políticas de reparação e dever de memória para com a população negra do nosso país. 

 
QUADRO 3 – Comparativo entre legislações educacionais do século XIX e do século XXI no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: BRASIL, (1878; 2009; 2010) 

                                                           
35

 Conforme discutido no capítulo 1, a partir de Senkevics, Machado e Oliveira (2016), a introdução do campo 

cor ou raça no Censo Escolar ocorreu em 2005, o que prejudica a produção de pesquisas longitudinais do interior 

das escolas anteriores e, inclusive, posteriormente, devido à subnotificação da informação em nível nacional. 
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No Brasil do século XIX, ser negro e ser negro escravizado definia a condição de 

exclusão social e educacional dos sujeitos, condição definida por lei pelo Estado.  Apesar da 

primeira constituição imperial falar em educação primária para todos, “os negros, 

considerados não cidadãos, são proibidos de estudar” (Oliveira, 2019, p. 8). O Brasil do 

século XXI, pelo contrário, assenta-se sobre uma legislação que conclama que “todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade (...)” (BRASIL, 1988). Ou seja: em conjuntura histórica distinta e 

com mecanismos legais que se contrapõem ao século XIX vivenciamos, ainda hoje, a 

exclusão social e escolar da população negra. Dramaticamente, a cor desenha caminhos 

diferentes para cidadãos em geral e estudantes, em particular, até hoje. 

O fato é que apesar de todos os avanços no campo teórico e jurídico, adentramos o 

século XXI com nosso imaginário social ainda amplamente marcado pela apropriação das 

teorias raciais europeias do século XIII, XIX e XX, pelas políticas institucionais brasileiras e 

pelos ideais raciais dos seus cientistas do fim do século XIX e início do XX
36

, pelo ideal de 

branqueamento, baseados nas teorias eurocêntricas e no Mito da Democracia Racial difundida 

no Brasil, em meados do século XX e com um quadro de desigualdades raciais nos mais 

diversos setores da sociedade como saúde, condições de moradia, empregabilidade etc. 

(GUIMARÃES, 2003); (SCHWARCZ, 2005); (OLIVEIRA, 2007); (MUNANGA, 2010). E 

na educação não é diferente. 

Na atualidade, em “nova versão” a escola não barra ninguém na entrada, mas 

permanece atuando sob mecanismos de seleção.  Negros e brancos acessam a escola, mas as 

condições de permanência e sucesso escolar permanecem desiguais. Verificamos a pertinência 

dessa afirmativa pelo exame das taxas de distorção idade-série e das taxas ajustadas de 

frequência escolar, através das quais podemos traçar um panorama que nos indica que grande 

parte dos jovens negros são os potenciais demandantes do processo de migração para EJA. Os 

dados de matrícula na EJA, conforme já exposto, também corroboram essa hipótese.  

Reprovações, abandono e evasão escolar, acumulam-se durante a trajetória escolar de 

grande parte dos estudantes, produzindo um contingente de sujeitos em situação de atraso 

escolar. Um indicador educacional comumente utilizado para demonstrar esse aspecto é a taxa 

de distorção idade-série que identifica os estudantes que se encontram com dois ou mais anos 

de defasagem da idade em relação à série ou ano de escolaridade cursado.  

                                                           
36

 Para saber mais sobre as teorias raciais e suas nas instituições do estado no século XX ver  Schwarez (2005). 
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Com base no Censo Escolar de 2017, estudo da UNICEF (2018) aponta para a 

perspectiva de que a situação de atraso escolar afeta de forma desigual os diferentes coletivos 

sociais. Com base na comparação de categorias relacionadas ao que chamam de 

“desigualdades brasileiras” e “as diversidades inerentes aos seres humanos”, a instituição 

traçou um panorama da distorção idade-série no Brasil levando em conta o território (regiões 

do país, rural e urbano, áreas específicas como de assentamento, terras indígenas e 

quilombolas, etc.), as diferentes instâncias administrativas, as etapas de ensino, cor ou raça, 

gênero e deficiência. 

Em linhas gerais, os dados chamam atenção para maior distorção idade-série em áreas 

de assentamento, em terras indígenas e quilombolas, no norte e nordeste do país, por exemplo. 

No geral, homens são os mais impactados em todas as etapas da Educação Básica. Estão nesta 

situação também as pessoas com necessidades educacionais especiais e os estudantes negros. 

O IPEA com base nas PNADs também traça um panorama da distorção na série no 

Brasil tendo compilado dados de 1995 até 2015. Com base nesses dados, no gráfico seguinte, 

comparamos a taxa de distorção idade-série no país do ano 1995 com a do ano de 2015.  

 
GRÁFICO 7 - Taxa de distorção idade-série nos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, segundo 

cor ou raça - Brasil, 1995/2015 

 

1995 2015 1995 2015

Anos Iniciais Anos Finais

28,4

8,3

38,1

18,1

53,9

15,3

61,7

28,6
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. 

FONTE: IPEA (2017) (elaborado com base nos dados das PNADs realizadas pelo IBGE) 

 

No gráfico 7, podemos notar a manutenção das desigualdades na escolarização de 

brancos e negros, apesar da visível melhora na taxa de distorção idade-série para a população 

negra.  Brancos tiveram uma redução na defasagem escolar de, aproximadamente, 20% em 
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todo o Ensino Fundamental. Os negros tiveram uma redução de, aproximadamente, 38% nos 

Anos Iniciais e de 33% nos Anos Finais do Ensino Fundamental.  Ainda assim, em 2015, a 

taxa de distorção dos negros nos Anos Iniciais é quase o dobro da taxa dos estudantes brancos 

e nos Anos Finais é, aproximadamente, 10% maior. 

Verifica-se, assim, um processo cumulativo de exclusões da escola e exclusões na 

escola (FERRARO, 1999): milhares de adolescentes e crianças “defasados” prestes a serem 

“jogados fora do Ensino Fundamental como in-incluíveis” (Arroyo, 2013, p.). Conforme já 

expusemos, nessa situação eles são potenciais demandantes para migração do Ensino Regular 

para EJA, ao completarem 15 anos.  Ou seja, a produção em massa de estudantes em situação 

de atraso escolar no Brasil é ao mesmo tempo a “produção dos jovens da EJA” (TEIXEIRA, 

2015), notadamente, dos jovens negros da EJA. 

Ao levarmos em conta os indicadores de rendimento e fluxo escolar, veremos que 

muito há a ser feito para construção de oportunidades educacionais verdadeiramente 

equânimes. Teríamos uma situação equitativa, se todos aprendessem e avançassem para a 

etapa seguinte, o que parece não estar acontecendo.  

A tabela seguinte que traz a taxa de analfabetismo e as taxas ajustadas de frequência 

escolar líquida37 no país, produzidas a partir da PNAD Contínua de 2017, também nos ajuda 

nessa reflexão. 

 

TABELA 3 - Taxa de analfabetismo e taxa ajustada de frequência escolar líquida por faixa etária, cor ou 

raça – Brasil,  2017. 
 

 Brancos Negros 

Taxa de analfabetismo pessoas com 15 anos ou mais 4,0 9,3 

Taxa ajustada de frequência escolar líquida aos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental das pessoas de 6 a 10 anos 
95,8 95,3 

Taxa ajustada de frequência escolar líquida aos Anos Finais do 

Ensino Fundamental das pessoas de 11 a 14 anos 
89,1 83,4 

Taxa ajustada de frequência escolar líquida ao Ensino Médio das 

pessoas de 15 a 17 anos 
76,4 63,5 

Taxa ajustada de frequência escolar líquida ao Ensino Superior das 

pessoas de 18 a 24 anos 
32,9 16,7 

    

FONTE: IBGE – Informativo PNAD Contínua 2017 (2018a) 

                                                           
37

 Taxa ajustada de frequência escolar líquida: percentual de estudantes do grupo etário oficial para estar em 

determinada etapa do ensino, que estavam frequentando esta determinada etapa ou a seguinte, em relação ao 

total de pessoas do mesmo grupo etário. (IBGE, 2018b) 
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Na tabela 3, observam-se desvantagens para estudantes negros por todo o sistema 

educacional. Todas as taxas ajustadas de frequência escolar líquida dizem respeito aos 

remanescentes do projeto de universalização do ensino em nosso país e, ainda entre eles, há 

um grande número de crianças, adolescentes e jovens que foi ficando para trás, à margem 

desse processo: potenciais demandantes da oferta de EJA ao completarem 15 anos em 

situação de atraso escolar. 

Percebe-se com esses dados que os percentuais decrescem consideravelmente na 

medida em que avançam as etapas educacionais. Comparando brancos e negros, observamos 

o aumento da simetria entre os grupos na medida em que avançam as etapas de ensino, o que 

nos leva a mensurar que a lógica da exclusão enraizada no sistema educacional brasileiro 

torna mais difícil para os negros alcançarem patamares mais elevados da escolarização. 

Nos extremos dos níveis de escolarização (alfabetização e Ensino Superior), jovens e 

adultos negros vivenciam desigualdades marcantes. Resultados de processos anteriores de 

exclusão da/na escola, em 2017, a taxa de analfabetismo da população negra é, 

aproximadamente, o dobro da taxa da população branca
38

. Pelo contrário, a taxa ajustada de 

frequência ao Ensino Superior de pessoas brancas é, aproximadamente, o dobro das pessoas 

negras. 

A análise dos fenômenos de juvenilização e enegrecimento da EJA na atualidade nos 

revela algo importante a respeito da eficácia do sistema de ensino: a existência de processos 

de exclusão e de segregação no seu interior. Esses processos são vivenciados anos a fio por 

nossos estudantes, através das reprovações, das rupturas com a escola e da migração para 

EJA, processos que, hoje, podem ser acompanhados in loco pelos sistemas de ensino se 

lançarmos mão de indicadores de fluxo e rendimento escolar no interior das redes públicas e 

das instituições escolares.  

Assim, com base nas considerações sobre a dimensão passado/presente e os processos 

de exclusão vivenciados no interior do sistema educacional brasileiro, compreendemos os 

fenômenos de juvenilização e enegrecimento da EJA como subprodutos, resultados/efeitos 

das políticas de universalização de uma escola que ainda teima em manter sua estrutura e sua 

lógica excludente e segregadora, fechada aos sujeitos da diversidade e aos seus modos de ser 

e viver neste mundo. 

                                                           
38

 As taxas de analfabetismo têm decaído, sensivelmente, no Brasil como resultado da universalização. A maior 

incidência está na população maior de 60 anos que em 2017 tinha uma taxa de analfabetismo de 19,3% (IBGE, 

2018a).  
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Ao lado da expansão da oferta educacional, os dados vêm demonstrando que o país 

vive uma “democratização bastante segregativa” (DUBET, 2001, p. 8). Não existe mais 

barreira na entrada, a exclusão acontece no interior do Sistema educacional e a EJA tem se 

transformando em local “privilegiado” para esta segregação.  

Dubet (2001) reflete sobre o processo de democratização segregativa ao comparar a 

massificação do acesso à educação na França referente à conclusão do Ensino Médio e 

Superior. Apesar de não tratar da questão racial, o autor aponta que o percentual de conclusão 

do Ensino Médio ou da universidade dos filhos das classes populares quadriplicou em 25 

anos, porém, esses sujeitos se encontram nos setores e formações menos valorizadas em 

contraposição ao monopólio das carreiras elitistas e mais rentáveis.  Pelo que aparenta, no 

Brasil, esse fenômeno acontece no interior da escola básica e afeta, preponderantemente, a 

população negra. As trajetórias desiguais entre brancos e negros, consequências desse 

processo, se acumulam à medida que avançam os níveis e etapas de ensino, demonstrando os 

desafios de superação do lugar social historicamente atribuído à população negra e pobre no 

nosso país. 

Julião e Ferreira (2018, p. 4) contribuem conosco nesta reflexão quando, ao utilizarem 

dados da PNAD de 2012, concluem que no Brasil “expandimos a escola em todos os 

patamares de ensino sem interrogarmos profundamente o caráter desigual e seletivo dos 

sistemas”. Acrescentam, ainda, que a lógica da eliminação sumária de enormes contingentes 

de crianças e de adolescentes ainda na escolarização fundamental parece ter sido substituída 

por uma outra, mais integrativa, mas que incorpora contingentes escolares a partir de um grau 

variado de condições, projetando, assim, variadas e desiguais trajetórias de escolarização 

dentro do mesmo sistema. Ou seja: a realidade educacional exposta a partir dos fenômenos de 

juvenilização e enegrecimento da EJA traz à tona uma problemática que não diz respeito 

apenas à EJA, mas a todo sistema educacional brasileiro. 

As informações dos gráficos e tabelas anteriores, nos leva a ponderar que, ao que tudo 

indica, as escolas da Educação Básica insistem em atuar sob uma lógica excludente e 

segregadora. Como em uma linha de produção, anualmente, é produzido um enorme 

contingente de adolescentes e jovens, em sua maioria negros, como “resíduos”, “sobrantes”; 

(FRIGOTO, 2010): subprodutos do processo de universalização em curso, condição que os 

leva a sair da escola ou os deixa à mercê de uma re-inclusão, que é, ela mesma, um processo 

de exclusão sob a forma de segregação: a EJA, “escola” da “segunda chance” (CARRANO, 

2007) é o local que vem sendo privilegiado para o “descarte”. 
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Com efeito, a exclusão escolar é o resultado “normal” da extensão de uma escola 

democrática de massa que afirma ao mesmo tempo a igualdade dos indivíduos e a 

desigualdade de seus desempenhos. Nesse sentido, a escola integra mais e exclui 

mais que antes, apesar de seus princípios e de suas ideologias, e funciona cada vez 

mais como o mercado, que é, em sua própria lógica, o princípio básico da integração 

e da exclusão. (DUBET, 2003, p. 44) 

 

Dubet (2003, p. 30) nos auxilia na reflexão sobre o papel da escola quando pressupõe 

a distinção daquilo que se refere à sociedade e o que se refere à escola, mas para isso 

precisamos buscar compreender “qual é o lugar da escola numa estrutura social que 

desenvolve processos de exclusão?”.  Precisamos então olhar para dentro e para fora da 

escola.  

As reflexões sobre a complexidade e amplitude das questões referentes à juvenilização 

e ao enegrecimento da EJA como interdição ou prolongamento da efetivação do direito à 

educação não se esgotam neste capítulo, mas, fundamentalmente, chamam atenção para o fato 

de que o compromisso com a melhoria da qualidade da Educação Básica em nosso país passa, 

entre outras questões, pelo reconhecimento do direito à diversidade como condição para o 

exercício da educação como direito humano. 

Considerar os sujeitos e seus processos sociais e históricos é imprescindível, mas 

também é fundamental compreender a juvenilização e o enegrecimento da EJA como uma 

questão não só da EJA, mas uma problemática do sistema educacional. Assim estaremos 

contribuindo para que o Ensino Regular cumpra o seu papel na melhoria da qualidade do 

ensino e possa investir em políticas de permanência e sucesso escolar, e para que a EJA possa 

de fato cumprir a função de restabelecer trajetórias escolares e, fundamentalmente, se 

constituir em espaço de construção de conhecimento ao longo da vida, “baseada em valores 

inclusivos, emancipatórios, humanistas e democráticos, sendo abrangente e parte integrante da 

visão de uma sociedade do conhecimento” (UNESCO, 2010, p. 5)   

Baseando-nos nas considerações do documento final da VI CONFITEA, cabe 

aprofundarmos o debate sobre o conceito de sistema educacional na perspectiva da construção 

do Sistema Nacional de Educação que se efetive na articulação dos diferentes entes federados 

e que contemple todos os níveis, etapas e modalidades de ensino.  

Considerando a permanente produção “da exclusão da/na escola” como diria Ferraro 

(1999) ou dos “excluídos do interior” nas palavras de Bourdieu (2001) e o fato de que a 

juvenilização e o enegrecimento da EJA não são questões que competem apenas a esta 

modalidade de ensino, propomos olhar para o sistema educacional como um todo, impondo 

uma questão: que lugar a EJA vem ocupando no interior do sistema educacional na 

operacionalização das políticas educacionais? 
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2.2  A EJA como limbo: o lugar dos sujeitos do “não lugar”. 

 

Com base nos nossos estudos consideramos que a juvenilização e o enegrecimento da 

EJA denotam um “problema” no modo como o sistema educacional vem operando. A EJA 

instituída, oficialmente, como modalidade da Educação Básica, vem “servindo” como lugar 

de silenciamento, de apagamento da existência dos jovens em atraso escolar.  Um lugar 

periférico, marginal, que beira o “sistema” ou que está fora dele. A não consolidação da EJA 

como política pública e o negligenciamento dos sujeitos da diversidade (na EJA e no ensino 

regular) são considerados por nós como um lapso na efetividade do sistema. 

Como modalidade de ensino, a EJA vem ocupando um lugar “menor” no âmbito das 

políticas educacionais. Quando um jovem é “retido”, “defasado”, “inadequado”, considerado 

“descompromissado”, ou “irregular”, vai para EJA. É como se ele não fizesse mais parte do 

todo. Se no Ensino Regular os jovens adolescentes estavam em um “não lugar”, conforme 

elucidado no Parecer CNE nº 6/2010 (BRASIL, 2010a), na EJA eles passam a ser totalmente 

invisibilizados, não fazem parte de nenhuma “conta”, não contam. É o sistema, em suas 

complexas relações, dando um jeitinho de expurgá-los como em uma reação na luta 

concorrencial por mais justiça social e racial. Colocando-os nesse lugar “menor”, coloca-os 

no “seu lugar” – aquele que historicamente foi “reservado” a eles - como se essas pessoas não 

tivessem o direito de ocupar os espaços da educação de maneira equânime.  Quem são os 

sujeitos da EJA para ter a mesma presença, mesmas oportunidades, usufruírem do mesmo 

espaço terem o mesmo desempenho que os brancos de sempre?   

A experiência da introdução, nos últimos anos, de uma série de políticas direcionadas 

à universalização do Ensino Fundamental Regular não tem dado conta das suas intenções e 

vem interferindo, desfavoravelmente, na EJA sem ouvir esta modalidade de ensino que tem, 

ao longo dos anos, sinalizado a ininterrupta produção de jovens, que excluídos da escola 

regular, migram para essa modalidade. 

Nesse sentido, como já abordamos, salientamos que estar na EJA com 15 anos, por 

exemplo, já ganhou “os louros” do senso comum entre alunos, pais e mesmo entre 

educadores.  Vale ressaltar que não estamos com isso afirmando que a EJA não é o lugar dos 

jovens, pelo contrário, consideramos que, apesar dos desafios impostos pela juvenilização da 

EJA na atualidade, não podemos deixar de considerar a indicação da idade de 15 anos para 

entrada nesta modalidade como um direito, já que jovens de 15 a 17 anos sem conclusão do 

Ensino Fundamental, viviam um “não lugar” do ponto de vista jurídico, e em grande medida 
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prático.
39

 A questão que se coloca é que um direito adquirido não pode ganhar a conotação de 

dever.  

A título de exemplo, destacamos outras questões, para além da ausência de políticas de 

avaliação e monitoramento, conforme discutimos no capítulo 1, que “colocam” a EJA como 

uma espécie de “limbo” educacional: políticas educacionais direcionadas ao ensino regular e 

os seus efeitos sobre a modalidade, a provisoriedade das ações e a diminuição de matrículas 

na atualidade, o imaginário social marcado pelo preconceito e a ausência de mecanismos 

estáveis de financiamento. 

O desafio histórico de consolidação da EJA como política pública argumenta a favor 

da configuração do seu apartheid no interior do sistema educacional. Ressaltamos que, 

mesmo consolidada juridicamente, como parte da organização da Educação Básica brasileira 

na atualidade, as políticas direcionadas à EJA ainda passam pela noção de provisoriedade, de 

formação aligeirada e de preconceitos da sociedade e do Estado em relação aos seus sujeitos.  

A visão da EJA como projeto é uma constante. Julião (2017) aponta para questão em 

sua pesquisa sobre a EJA na região Sul Fluminense do estado do Rio de Janeiro. 

 

Analisando a experiência apresentada por cada Secretaria Municipal de Educação 

foi possível evidenciar ausência na institucionalização das práticas políticas, 

administrativas e pedagógicas na implementação da EJA na Região. As próprias 

experiências consideradas exitosas nacionalmente, como as condecoradas com a 

Medalha Paulo Freire
40

, por exemplo, não se sustentaram ao longo dos anos, 

permanecendo apenas como projetos. (JULIÃO, 2017, p. 28) 

 

As políticas de alfabetização para jovens e adultos, por exemplo, sempre se fizeram a 

partir de campanhas que não se enraizaram de fato como políticas de continuidade de 

escolarização. De acordo com Paiva (2006a, p. 14), a história da EJA no Brasil foi constituída 

como história de experiências, expressas em pequenos projetos de educação popular, não 

conseguindo “produzir enraizamentos nos sistemas públicos”.  

A autora classifica o Movimento de Educação de Base (MEB) e o Movimento 

Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) como experiências diferentes nesse sentido: “o MEB, 

efetivamente nacional em poucos meses de ação, e o MOBRAL, como programa de governo 

que constituiu política em rede de atendimento paralela ao sistema”, mas também eles não se 

“enraizaram” porque também não se fizeram por dentro dos sistemas.  
                                                           
39

 Vide Parecer CNE nº 6/2010 (BRASIL, 2010a). 
40

 A Medalha Paulo Freire é um prêmio concedido pelo MEC em reconhecimento a experiências exitosas na 

EJA.  Dois projetos foram contemplados na Região Costa verde o “Projeto EJA Guarani” realizado na Aldeia 

Guarani Sapukai, em Angra dos Reis, no ano de 2011 e o “Projeto Relendo o mundo pelas lentes da educação” 

realizado em Mangaratiba no ano de 2010. 
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Recentemente, a modalidade de ensino, vivencia a experiência da redução matrículas 

em todo o país conforme podemos ver no gráfico 8. 

 

GRÁFICO 8 – Número de matrículas de EJA por etapa de ensino - Brasil, 2008/2016. 

 

 
 

FONTE: Censo Escolar 2016/ Inep (2017b) 

  

Como podemos observar de 2008 para 2016 a maior queda no número de matrículas 

ocorreu na oferta de EJA – Ensino Fundamental. Nos Anos Iniciais, em 2008, haviam 

1.127.077 estudantes matriculados, em 2016 o número de matrículas caiu para 628.393. Nos 

Anos Finais, em 2008, havia um total de 2.164.187 matrículas, em 2016 haviam apenas 

1.356.141 matrículas. 

A diminuição de matrículas acontece em um cenário com demanda potencial de 

pessoas jovens e adultas sem escolarização. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) – 2017, por exemplo, revelam uma taxa de analfabetismo das pessoas de 

15 anos ou mais de idade de 7,0% (11,5 milhões de analfabetos), revelam, ainda, que 41% da 

população de 25 anos ou mais não tem instrução ou têm Ensino Fundamental incompleto. 

Somados a esses dados, anualmente um grande número de estudantes em situação de 

distorção idade-série nas escolas brasileiras se tornam, futuros e atuais, demandantes da EJA. 



95 

 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2010 2011 2012 2014 2015

Angra

Itaguai

Mangaratiba

Parati

Rio Claro

Segundo recente reportagem na série “Adultos sem diploma” (G1, 2019) nos últimos 

10 anos, enquanto a oferta do ensino regular aumentou em 12%, houve uma redução em torno 

de 35% nas matrículas de EJA no Ensino Fundamental segundo dados do Censo Escolar.
41

  

Julião (2017) tratando da questão em sua pesquisa sobre a EJA na Região da Costa 

Verde, no Estado do Rio de Janeiro, também trata desse fenômeno. O gráfico seguinte, 

produzido pelo autor, nos permite vislumbrar o fenômeno na região, onde o município de 

Angra dos Reis está inserido. 

Observamos pelo gráfico a redução de matrículas de forma mais contundente nos 

municípios de Angra dos Reis e de Itaguaí.  

 

GRÁFICO 9 - Censo Escolar Educação de Jovens e Adultos – Região Costa Verde (2010 a 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Julião (2017) 

 

Pesquisadores como Julião (2017) e Serra, Ventura, Alvarenga e Reguera  (2017) 

alertam para o fato que a diminuição de matrículas da EJA não está associado diretamente 

com a diminuição da demanda de EJA e estudos como os de Serra e Reguera (2016) e a 

produção de jovens “demandantes” da EJA (conforme debatido na seção anterior) comprovam 

essa assertiva. 

Serra e Reguera (2016) na produção do indicador Demanda Potencial para a Educação 

de Jovens e Adultos no Ensino Fundamental no estado do Rio de Janeiro
42

 (DPEJAF) trazem 

importante contribuição nesta perspectiva. De acordo com os autores, 

                                                           
41

 Censo Escolar da Educação Básica. Série “Adultos sem diploma”. Disponível em:  

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/04/06/em-uma-decada-brasil-perde-um-terco-das-escolas-com-aula-

do-ensino-fundamental-para-adultos.ghtml. 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/04/06/em-uma-decada-brasil-perde-um-terco-das-escolas-com-aula-do-ensino-fundamental-para-adultos.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/04/06/em-uma-decada-brasil-perde-um-terco-das-escolas-com-aula-do-ensino-fundamental-para-adultos.ghtml
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o conhecimento da distribuição espacial pelo território estadual da população 

analfabeta e sem Ensino Fundamental completo permite que tanto gestores públicos 

quanto movimentos sociais possam ter acesso ao quadro real de potencialidades para 

a implementação de ações voltadas a EJA. (SERRA; REGUERA, 2016, p. 8) 

 

Conforme podemos observar no mapa 1, produzido pelos pesquisadores, a demanda 

potencial de EJA em Angra dos Reis para a população público alvo da nossa pesquisa de 

acordo com dados do Censo Demográfico de 2010 foi de 34,2% e, de acordo com análise dos 

autores, uns dos mais altos índices de DPEJAF do estado.  Observa-se que, do total de 92 

municípios, 23 têm percentuais próximos de Angra dos Reis com índices que vão de 30,1% a 

35%. 

 

MAPA 1 – Demanda Potencial para Educação de Jovens e Adultos no estado do Rio de 

janeiro. 

 

Fonte:  Serra e Reguera (2016) 

 

                                                                                                                                                                                     
42

 O indicador Demanda Potencial para a Educação de Jovens e Adultos no Ensino Fundamental (DPEJAF) foi 

construído pelos pesquisadores a partir da seleção e mapeamento de informações contidas no Censo 

Demográfico de 2010 referentes à população fluminense sem instrução ou com Ensino Fundamental incompleto. 



97 

 

Corroborando nossas afirmativas, os autores (SERRA; REGUERA, 2016, p. 9) 

chamam a atenção para o fato de os dados “se referirem à população jovem, ou seja, a 

população que já deveria ter sido beneficiária da expansão dos sistemas de ensino no estado” 

e que revelam as marcas da desigualdade social e a produção de sujeitos no interior das redes 

de ensino que não têm garantidos processos de escolarização regulares. 

Na análise dos dados para a população de 30 a 59 anos de idade e de 60 anos ou mais 

sem instrução e com Ensino Fundamental incompleto, Angra dos Reis não estava entre os 

municípios que ostentavam os maiores índices de demanda. Desse modo, não temos dados 

exatos do indicador, mas podemos afirmar que, no caso dessas populações, Angra dos Reis 

era um dos 23 municípios que tinham DPEJAF entre 45,1% e 50% para a população de 30 a 

59 anos e um dos 35 municípios com indicador entre 70,1% a 80% para a população com 60 

anos ou mais. (SERRA; REGUERA, 2016, p. 10-12) 

 Conforme observado no estudo, existe demanda para EJA e é possível saber onde se 

encontram essas pessoas. Cabe a pergunta: se há demanda, por que há diminuição da oferta de 

EJA? 

Na busca por compreender o fenômeno, muitas questões são colocadas em pauta e 

devem ser refletidas à luz de maiores estudos a respeito. Algumas hipóteses levantadas e 

dizem respeito a fatores internos e externos ao âmbito educacional, como: a violência nas 

comunidades, a migração dos jovens para EJA que afastaria a população adulta da EJA, a 

inadequação do currículo às especificidades dos alunos da modalidade, ausência de busca 

ativa, descompromisso com a EJA por parte dos entes governamentais etc. 

Julião (2017) contribui com essa reflexão quando explora a PNAD realizada pelo 

IBGE em 2009, que ao analisar o fenômeno da diminuição de matrículas na EJA aponta 

fatores que podem justificá-la: 

 

a falta de infraestrutura dos espaços escolares para atender as demandas dos alunos 

jovens e adultos; de formação inicial dos professores que atuam nesta modalidade; 

de oferta da EJA em horários alternativos (diurno) – para atender os alunos 

trabalhadores e as mães que não tem com quem deixar os seus filhos; de articulação 

entre a EJA e o mundo do trabalho; do não reconhecimento da diversidade dos 

sujeitos da EJA etc. 

 

Compreendendo o fenômeno da diminuição das matrículas da EJA como multicausal, 

consideramos necessário maiores estudos sobre a questão e medidas direcionadas pelos 

órgãos gestores no sentido de desnaturalizar essa tendência. 

Acreditamos que estudos como os de Serra e Reguera (2016) devam nos servir como 

modelo para localizar maior ou menor demanda para EJA dentro de cada território, dentro de 
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cada município. Conforme os próprios autores afirmam, é a revelação de onde se encontram 

essas pessoas que propicia ações mais efetivas de cobrança e reivindicações para o 

atendimento a esse direito no âmbito das administrações municipais. (SERRA; REGUERA, 

2016, p. 14) 

Levantar a demanda potencial para EJA por bairros nos municípios, por exemplo, seria 

um passo importante no planejamento de políticas públicas no interior dos sistemas de ensino 

municipais e dispor desses dados desagregados por cor ou raça também seria fundamental.
43

 

Julião, Beiral e Ferrari (2017, p.48) contribuem conosco nesse sentido quando 

apontam para os avanços instituídos no campo da EJA nos últimos anos, tanto no que diz 

respeito ao reconhecimento do direito humano quanto na compreensão sobre seus sujeitos. 

Para os autores,  

 

na busca pela compreensão dos atuais sujeitos da EJA, passamos a identificar que 

estamos falando de um campo muito diverso, com muita particularidade, 

especificidades e armadilhas. Hoje, principalmente, necessitamos compreender 

melhor essa modalidade de ensino diante da diversidade do público, levando em 

consideração, inclusive, suas características no território. 

Nesse sentido, a proposta pedagógica que privilegiava a constituição de Agenda 

Territorial de Desenvolvimento Integrado de Alfabetização e de Educação de Jovens 

e Adultos representou um importante marco nesta direção, visto que vislumbrava 

possibilitar melhor compreensão dos dados hoje dispersos em estados, regiões, 

municípios, bairros e comunidades.
44

 

 

É importante considerar que a diminuição de matrícula na EJA incide sobremaneira na 

redução de oportunidades educacionais para a população negra indo de encontro ao 

compromisso estabelecido no Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana. 

A modalidade lida também com um imaginário social fortemente preconceituoso em 

relação a seus sujeitos. Como afirma Paiva (2007, p. 6) 

 

                                                           
43

 Em 2019, em Angra dos Reis, o poder público municipal, através das secretarias de educação, saúde e 

assistência social, pactuou com UNICEF e iniciou trabalho de busca ativa escolar dos estudantes em idade 

obrigatória no território, seria imprescindível que tal trabalho fosse ampliado para busca ativa da população 

jovem e adulta. A busca ativa escolar de todos os sujeitos que demandam por escolarização também é prevista 

por normatizações no campo educacional. 
44

 Criada pela SECAD/MEC, em 2007, a Agenda Territorial de Desenvolvimento Integrado de Alfabetização e 

de Educação de Jovens e Adultos tinha por intenção construir uma agenda de compromissos entre os diferentes 

segmentos da sociedade para a EJA nos territórios brasileiros. Tal política foi reconhecida como importante 

estratégia por diversos autores no campo de EJA, como Paiva (2011), Serra e Reguera (2016), Julião, Beiral e 

Ferrari (2017), porém, “lamentavelmente sem sucesso, a proposta foi adormecida nos anos subsequentes, 

tornando-se mais um projeto interrompido sem justificativa pelo poder público”.  (JULIÃO; BEIRAL; 

FERRARI, 2017, p.48), 
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todos os esforços realizados ao longo da história da educação de adultos no país, no 

sentido de assegurar a educação aos que não usufruíram da escola regular quando 

crianças não conseguiram alcançar a universalização do atendimento, nem sequer o 

êxito na tarefa, ou seja, fazer ler e escrever com competência os que se encontram à 

margem do domínio do código. Campanhas, instituições, políticas funcionaram em 

sua maioria na mesma perspectiva do estigma, do alívio ao analfabetismo, poucas 

vezes pela razão do direito de iguais. A ferida, a chaga; erradicação, extirpar o mal, 

mancha negra, vergonha nacional são muitas das expressões que acompanham não 

apenas o imaginário social, mas estão postas em planos, legislações, cartas magnas. 

 

O imaginário social em relação ao analfabeto não passa ao largo do imaginário social 

construído a respeito da população negra, população impedida do direito à educação por 

longos anos e que sempre foi maioria entre analfabetos e é até hoje. Esse imaginário, 

perpetuado no decorrer dos séculos pode ser sintetizado nas falas de Schwarcz (2005, p. 47), 

quando afirma que a partir do século XIX estabelece-se “correlações rígidas entre patrimônio 

genético, aptidões intelectuais e inclinações morais”; no discurso do médico Miguel Couto 

quando afirmou que “Se para todos os efeitos sociais os analfabetos representam uma 

quantidade negativa e um peso morto, para que contá-los?” (Couto 1936, p. 321 apud SILVA; 

FONSECA, 2013) e nas considerações de Fernandes (2002 apud SOUZA; OLIVEIRA, 2012, 

p. 1914) ao considerar que no surgimento do Mobral na segunda metade do século XX 

ressurge “a ideia do analfabeto como ‘mancha negra’ a ser exterminada.” 

 Temos, portanto, um imaginário social coletivo forjado pela hierarquização dos 

diferentes grupos sociais e um cenário real que materializa esse imaginário “colocando” os 

sujeitos em “lugares sociais” também hierarquizados e é contra essa força reacionária presente 

em nosso cotidiano, que os números são incapazes de mensurar, que a EJA e seus sujeitos, 

notadamente os negros, precisam cotidianamente lutar.  

A ideia de “idade adequada” para aprender, também gira no imaginário social e 

materializa-se na letra de vários instrumentos jurídico-educacionais como, por exemplo, na 

Resolução CNE/CEB nº 4 de 2010, que aponta “a relação entre nível de ensino e idade do 

indivíduo, no sistema educacional brasileiro”, na Lei nº 11.274 de 2006, que institui o Ensino 

Fundamental de 9 anos, na Resolução CNE/CEB nº 3 de 2010 que regulamenta a idade 

mínima para ingresso nos cursos de EJA, no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa (BRASIL, 2012) etc. 

O estabelecimento desses tempos escolares tem sido foco de muitas campanhas do 

governo federal e de suas políticas indutoras tendo efeitos nas políticas educacionais das redes 

municipais e estaduais como, por exemplo, as que têm como mote o conceito de alfabetização 

na “idade certa”.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.274-2006?OpenDocument
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A ideia e o uso de termos “idade certa”, “idade própria”, “idade adequada” bem como 

“ensino regular” trazem na perspectiva de seus contrários a ideia de idade “errada”, 

“imprópria”, “inadequada”, “ensino irregular”. Portanto, os sujeitos que “fogem à norma”, 

conforme posto na Resolução CNE/CEB nº 4 de 2010, não enquadrados no padrão, muitas 

vezes são culpabilizados por essa dada “anormalidade”. De certa forma, ao considerar que 

temos um tempo “certo” para aprender se fortalece estigmas direcionados a jovens e adultos e 

demais sujeitos do ensino regular que foram excluídos do direito de aprender na infância, 

considerando-os como “inadequados”, “irregulares”: culpados?  

Tais ideias se contrapõem à concepção de direito à educação para todos e do aprender 

por toda a vida.  Comprometendo sobremaneira as duas importantes vertentes que a EJA 

assume na atualidade,  

a primeira, a da escolarização, assegurando o direito à Educação Básica a todos, 

independente da idade, e considerando a educação como direito humano 

fundamental; a segunda, a da educação continuada, como exigência do aprender por 

toda a vida, independente da educação formal e do nível de escolaridade, o que 

inclui ações educativas de gênero, de etnia, de profissionalização, questões 

ambientais etc., assim como a formação continuada de educadores, estes também 

jovens e adultos em processos de aprendizagem. A segunda vertente, verdadeiro 

sentido da EJA, ressignifica processos de aprendizagem pelos quais os sujeitos se 

produzem e se humanizam, ao longo de toda a vida, e não se restringe à questão da 

escolarização, ou da alfabetização.  (PAIVA, 2006b, p. 522) 

 

Outro ponto que achamos merecer destaque como hipótese é a “ausência de 

mecanismos estáveis de financiamento” (HADDAD, 2008).  No momento da criação do 

FUNDEF, por exemplo, a EJA foi excluída do fundo e, para as redes de ensino ofertarem a 

EJA como modalidade, precisaram fazer uso de recursos próprios, o que se tornou impeditivo 

para consolidação de políticas de EJA na prática.  A respeito disso Fávero aponta que 

 
em 1996, com a criação do FUNDEF, como foi dito, foram-lhes negados os recursos 

para o financiamento da Educação de Jovens e da Educação Infantil, também sob 

sua responsabilidade. A alternativa encontrada por muitos municípios foi 

transformar o antigo ensino supletivo em Ensino Regular noturno, normalmente 

atendendo apenas à primeira fase do Ensino Fundamental (1ª a 4ª séries), 

mascarando as estatísticas e deixando a 2ª fase (5ª a 8ª séries) sob a responsabilidade 

das secretarias estaduais. (FÁVERO, 2011, p. 35) 
 

Na substituição do FUNDEF pelo FUNDEB, a EJA foi incluída. Porém, a inclusão 

não resolveu a questão do financiamento por completo. Em 2018, por exemplo, o valor de 

ponderação
45

 por aluno matriculado na EJA era 20% menor que o valor de ponderação de um 

                                                           
45

 Para saber mais ver Resolução nº 1 de 2017, que aprova as ponderações aplicáveis entre diferentes etapas, 

modalidades e tipos de estabelecimentos de ensino da Educação Básica, para vigência no exercício de 2018. 
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aluno matriculado nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental Regular. No ano de 2007 o valor 

era 30% menor, o mais baixo valor de ponderação entre todos os níveis, etapas e modalidades 

da Educação Básica. Na atualidade, o menor valor de ponderação por estudante da EJA para 

efeitos do FUNDEB, parece estar comprometendo o investimento dos estados e municípios 

com a modalidade, já que precisam investir um percentual maior do orçamento na modalidade 

em relação às outras. 

Assim, o menor valor de ponderação destinado aos estudantes da EJA é outro ponto 

que demonstra como essa modalidade vem sendo desqualificada pelo estado. Qual 

justificativa para o estudante da EJA “valer” menos que os outros?  Por que negros, populares, 

periféricos, do campo?  

Tal situação nos remete às considerações de Dubet (2001, p. 12) quando, avaliando a 

lista das múltiplas desigualdades na sociedade francesa, ressalva o efeito perverso de algumas 

políticas que “são frequentemente favoráveis àqueles que são menos desfavorecidos.” Em 

análise do investimento às políticas de EJA na região Sul Fluminense, Julião aponta a 

dificuldade dos municípios em apresentarem concretamente os investimentos direcionados à 

modalidade. De acordo com o autor, 

 
embora seja reconhecido a EJA nos marcos legais como modalidade da Educação Básica no 

Sistema Nacional de ensino, inclusive com previsão orçamentária de recursos via 

FUNDEB, nenhum município da Região apresentou concretamente os investimentos na 

área. Algumas secretarias chegaram afirmar não apresentar de forma detalhada no seu 

“Planejamento Orçamentário” a distribuição dos recursos para a rede, apenas especificam 

as rubricas gerais como alimentação, transporte, material, pessoal etc. Segundo elas, o 

aluno da EJA é visto como qualquer aluno, sem qualquer distinção.  

Por outro lado, a prática de não previsão orçamentária de recursos específicos para EJA 

pode também não deixar claro a sua ausência. Ou seja, em muitas escolas não são 

garantidos direitos básicos para os alunos da EJA como merenda, material didático, 

transporte etc. (JULIÃO, 2017, p. 28) 

 

Todos os desafios apontados nos servem para discutir o lugar subalternizado dado à 

EJA na escala hierárquica dos níveis, etapas e modalidades na educação: um lugar que não 

precisa ser contado, um lugar que, simbolicamente e literalmente, “vale menos” aos olhos do 

Estado brasileiro.  

Por outro lado, esses desafios nos instigam a propor e buscar soluções caminhos para 

agir segundo uma “práxis intencional coletiva” (SAVIANI, 2005) que não o negligencie da 

dimensão ontológica da educação e desconstrua o caráter hierárquico que perdura na 

organização da educação brasileira e nas práticas educativas da atualidade.  

                                                                                                                                                                                     
Disponível em: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/ visualiza/index.jsp?data=28/11/2017&jornal= 515& 

pagina=39&totalArquivos=112 
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Se desejamos construir um sistema educacional que tenha por base uma educação com 

qualidade socialmente referenciada, faz-se necessário tomar consciência da realidade para 

perceber as interfaces, congruências e relações das políticas específicas ou universalistas no 

conjunto das políticas no interior dos sistemas de ensino. Nesse sentido, cabe tomar de fato a 

EJA como parte da Educação Básica, parte do Sistema Nacional de Educação e tomá-la como 

direito e 

 

tomar a EJA como direito é, ao mesmo tempo, tomá-la como dever do estado, 

portanto, secretarias municipais, estaduais, rede federal, ou seja, os sistemas de 

ensino precisam assumir este público como prioritário nas suas ofertas de 

escolarização. (ALVES; MACHADO, [201-], p. 20) 

 

Propomos, então, olhar por dentro desse sistema levando em conta o conceito de 

“sistema” e de “sistema educacional” proposto por Demerval Saviani (2005; 2011; 2014) 

educador que tem produzido importantes trabalhos a respeito da legislação educacional 

brasileira e da filosofia da educação no decorrer dos anos, tendo em vista a emergência de 

redefinição do lugar que a EJA vem assumindo no interior dos sistemas de ensino em nosso 

país.  

  

2.3 Da organização e da funcionalidade do sistema educacional  

 

Problematizando a juvenilização e o enegrecimento da EJA como subproduto dos 

processos de universalização em curso que dá à EJA o caráter de espaço reservado à 

segregação, retomamos, uma pergunta feita por Saviani (2005, p. 5), há algum tempo: “existe 

ou não existe sistema educacional no Brasil?” O autor, ao analisar o conceito filosófico de 

sistema educacional, afirma que embora não havendo uma resposta clara à pergunta “o fato é 

que se age sempre como se realmente ele existisse; e mais: age-se como se esse suposto 

sistema estivesse adequadamente organizado e funcionando satisfatoriamente.”  

Múltiplas são as vertentes que poderíamos tomar para debater a questão, mas 

tomaremos a EJA e seus sujeitos para considerá-la.  Observando todas as questões expostas 

aqui, podemos dizer que a EJA tem uma funcionalidade para um sistema que não vem 

desempenhando bem suas atribuições e, para minorar as evidências desse mau funcionamento, 

vem “dando” um jeito de escamotear aqueles “indesejáveis” (os retidos e defasados, negros e 

pobres) que indo para EJA, uma modalidade “espúria”, não contam mais. Quais intenções em 

tirar esses meninos e meninas da conta? A que, projeto de sociedade, estamos servindo ao 

fazer isso? 
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Neste sentido, se faz necessário a tomada de consciência da EJA como parte do 

sistema educacional porém, cabe definirmos o que estamos compreendendo como sistema 

educacional levando em conta sua organização jurídico-administrativa e o seu funcionamento. 

A noção de sistema utilizada por nós neste trabalho não tem relação com a perspectiva 

de “enfoque sistêmico”. Conforme Saviani (2005; 2010; 2014), 

 
não podemos perder de vista que a organização dos sistemas nacionais de ensino 

antecede historicamente em mais de dois séculos ao advento do chamado “enfoque 

sistêmico”. Portanto, trata-se de coisas distintas. O enfoque sistêmico é um conceito 

epistemológico que está referido a uma determinada maneira de analisar os 

fenômenos, mais especificamente, ao método estrutural-funcionalista. Portanto, 

quando aplicado à educação, o referido enfoque diz respeito a um dos possíveis 

modos de se analisar o fenômeno educativo. Em contrapartida, a noção de sistema 

educacional tem caráter ontológico, pois se refere ao modo como o próprio 

fenômeno educativo é (ou deve ser) organizado. (SAVIANI, 2014, p. 48) 

 

Saviani (2005, p. 80) conceitua sistema como “a unidade de vários elementos 

intencionalmente reunidos, de modo a formar um conjunto coerente e operante.” Segundo o 

autor, sistema implica uma ordem que o homem impõe a realidade, uma organização objetiva 

que visa à realização de objetivos coletivos. “É, pois, um produto da práxis intencional 

coletiva” (2014, p. 10). Sistema é, portanto, fruto de uma ação sistematizada, uma ação 

humana coletivamente produzida e aquela que dá, “intencionalmente, unidade à 

multiplicidade”. 

A partir do conceito filosófico do termo, o autor aponta que um sistema educacional 

coerente e operante necessita de alguns requisitos para sua consolidação: intencionalidade, 

noção de conjunto (unidade – variedade) e coerência (interna e externa). 

Segundo Saviani (2014, p. 3), sistema é resultado intencional de uma prática 

intencional coletiva. Nesse sentido, alerta para o fato de que ações individualizadas diferentes 

ou divergentes, intencionais ou não, levam a um resultado coletivo, mas um resultado coletivo 

inintencional, portanto, sem caráter de sistema. Assim, agir de forma intencional requer 

planejamento coletivo, requer “agir segundo um plano”. 

A variedade de elementos e serviços educacionais que compõem o sistema devem ser 

ponderados na medida de sua organicidade, nas congruências possíveis das relações entre 

parte e todo, do conjunto. Para Saviani (2010, p. 382),  

 sistema não é uma unidade monolítica, indiferenciada, mas unidade da diversidade, 

um todo que articula uma variedade de elementos que, ao se integrarem ao todo, 

nem por isso perdem a própria identidade; ao contrário, participam do todo, 

integram o sistema na forma de suas respectivas especificidades. Isso significa que 

uma unidade monolítica é tão avessa à ideia de sistema quanto uma multiplicidade 

desarticulada. 
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Pensar em coerência interna do sistema educacional nos leva a ponderar sobre a 

responsabilidade de cada parte desse sistema em sua articulação com o todo e conforme 

Saviani, a coerência interna “só pode sustentar-se desde que articulada com a coerência 

externa.” (2014, p. 4) que diz respeito à finalidade mesma da educação, seu propósito social, 

sua contribuição na transformação da realidade de intervenção na vida das pessoas de cada 

território. Assim, 

 um sistema insere-se sempre num conjunto mais amplo do que ele próprio; e a sua 

coerência em relação à situação de que faz parte (coerência externa) exprime-se 

precisamente pelo fato de operar intencionalmente transformações sobre ela.  Com 

efeito, se o sistema nasce da tomada de consciência da problematicidade de uma 

situação dada, ele surge como forma de superação dos problemas que o 

engendraram.  E se ele não contribuir para essa superação terá sido ineficaz, 

inoperante, ou seja, incoerente do ponto de vista externo.  E tendo faltado um dos 

requisitos necessários (a coerência externa) isso significa que rigorosamente falando, 

ele não terá sido um sistema. (SAVIANI, 2014, p. 4) 

 

Nesse sentido, podemos concluir que se as políticas educacionais da atualidade não 

vêm contribuindo com as necessidades da população brasileira e, portanto, não vem se 

constituindo em um sistema “coerente” e “operante”. Ao insistir na manutenção da exclusão 

histórica de parcelas da população ainda não construímos, efetivamente, um sistema 

educacional ipsis litteris, do ponto de vista da sua funcionalidade. Porém, levando em 

consideração a organização político-administrativa do sistema educacional ponderamos que 

empreendemos alguns avanços.  

Por ocasião da LDBEN nº 9394/96 (BRASIL, 1996), a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios têm a incumbência de organizar, em regime de colaboração, os seus 

respectivos sistemas de ensino, a lei também determina as competências e abrangências de 

cada um, seja: sistema federal, sistemas estaduais, do Distrito Federal ou sistemas municipais 

de ensino. 

No prefácio da 9ª edição de seu livro Saviani (2005), considera que se do ponto de 

vista filosófico era previsível que a atual LDB não viabilizasse a construção de um Sistema 

Nacional de Educação no Brasil, acreditava que, pelo menos no âmbito do conceito 

administrativo que “implica a organização, sob normas comuns dos serviços educacionais 

voltados para realização de objetivos também comuns”, fosse possível haver algum avanço.  

Saviani (2014, p.4), como ele próprio definiu, vagou por quase quatro décadas como 

uma “voz que clama no deserto” no que tange a problemática da noção de “sistema” e da 

construção do Sistema Nacional de Educação. Porém, no início deste século a situação se 

altera e o debate toma conta do cenário brasileiro. Destacamos, neste sentido, a realização da 

CONEB em 2008 e a realização de conferências municipais, intermunicipais, estaduais, em 
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2009, que culminaram com a realização da CONAE, em 2010 que tiveram como tema central 

a construção do Sistema Nacional Articulado de Educação. Outro ponto merecedor de 

destaque foi a Emenda Constitucional nº 59 de 2009, que assegura, constitucionalmente, a 

construção do Sistema Nacional de Educação, deixando, portanto, a cargo do Congresso 

Nacional sancionar lei que, enfim, regulamente o Sistema (BRASIL, 2009). 

Saviani (2014, p. 100) considerou que apesar de previsto constitucionalmente, 

corríamos o risco de ter a regulamentação do Sistema indefinidamente protelada e, 

infelizmente, é o que estamos vivenciando.  A Lei que instituiu o PNE – 2014/2024 estipulou 

que o Sistema Nacional de Educação deveria ser instituído em lei específica até 2016, o que 

ainda não ocorreu.
 46

   

Apesar do adormecimento, o Sistema Nacional de Educação é matéria constitucional, 

portanto, é essencial trazer à tona a discussão, pois tal demanda não pode ser mais protelada 

posto o desafio a enfrentar para efetivação da universalização da educação. Iniciativa que já 

chegou muito tardiamente no nosso país, considerando que a maioria dos países construíram 

seus respectivos sistemas nacionais ainda no século XIX. (SAVIANI, 2014, p. 30).  

Ainda segundo o autor, a impossibilidade de um Sistema Nacional de Educação no 

Brasil, decorreu de obstáculos econômicos, especificamente, da resistência do estado em 

assumir as responsabilidades financeiras para manutenção do ensino e obstáculos políticos 

que compõem a dimensão das descontinuidades de ações, de reformas e contrarreformas que 

afetam as esferas macro e micro educacionais da história da educação brasileira. Como 

exemplo, cita a meta, sempre adiada, de eliminação do analfabetismo e de universalização do 

Ensino Fundamental. (SAVIANI, 2005)  

Se na atualidade avançamos pelo menos do ponto de vista do conceito 

administrativo/jurídico de sistema educacional, ainda temos muitos desafios quanto a sua 

funcionalidade, operacionalidade e eficiência.   

 Nesta altura, o leitor pode estar perguntando: o que tem a ver a construção do Sistema 

Nacional de Educação com o fenômeno de juvenilização e enegrecimento da EJA? Tudo a 

ver, se considerarmos que o Sistema “representa a união intencional dos vários serviços 

educacionais que se desenvolvem no âmbito territorial dos diversos entes federativos que 

compõem o Estado federado nacional.” (SAVIANI, 2014, p. 29). Se a EJA é um serviço 

educacional parte deste Sistema, então, os seus sujeitos como todos os outros que dele fazem 

                                                           
46

 Em 2019, a Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino do Ministério da Educação (SASE/MEC) 

criada, em 2011, a partir da demanda da CONAE 2010, que tinha por objetivo coordenar o trabalho de 

articulação do Sistema com os demais entes federativos, foi extinta pela atual gestão do Governo Federal. 
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parte, têm o direito de ter uma educação com qualidade socialmente referenciada. A condição 

de “outsiders” (ELIAS, 2000) dada a EJA, a seus sujeitos e a tantos outros no ensino regular 

não pode ser naturalizada. 

Como apontado por Arroyo (2011, p. 42-43), as relações entre o sistema escolar e a 

EJA “sempre foram tensas ao longo da história de ambos, o que nos traz uma lição: tentar 

adequar a educação de jovens e adultos às modalidades de ensino de nosso sistema escolar 

não será fácil. (...)” Ainda segundo o autor muitas vezes as análises sobre essa tensão 

culpabilizam a EJA “por ter sido uma forma demasiada informação de educação” devendo, 

portanto, ser enquadrada “na lógica da dita educação formal”.   

Segundo o autor, “de fato, a história da EJA correu em grande parte, à margem da 

construção do sistema escolar: campanhas, movimentos sociais, ONGs, igrejas, sindicatos, 

voluntários...” (ARROYO, 2011, p. 42-43), mas acreditamos que no cenário atual temos, 

talvez pela primeira vez, a oportunidade de reescrever a história das relações entre EJA e o 

sistema educacional, já que pelo menos do ponto de vista dos instrumentos normativos, a EJA 

faz parte do Sistema Educacional e dever do Estado. 

Garantir que os marcos legais que asseguram a construção do Sistema Nacional de 

Educação considerando todos os níveis, etapas e modalidades de ensino não passem de mero 

“consenso de papel” (SHIROMA, 2001), requer também superar o papel histórico que o 

Estado tem assumido diante da Educação de Jovens e Adultos no nosso país. Assim, além de 

enfrentar os desafios elencados anteriormente, baseando-nos nas considerações de Saviani 

(2014) quando afirma que sistema é resultado intencional de uma prática intencional coletiva; 

e, como Arroyo (2011), acreditamos que será a partir de um diálogo respeitoso que isso será 

possível.  

Estamos de acordo com Arroyo (2011, p. 43) quando sugere que é importante 

considerar os avanços da consolidação da educação formal no nosso país: “a ênfase no 

conhecimento a ser transmitido, o ordenamento dessa transmissão, as didáticas para sua 

aprendizagem, a capacitação de um corpo profissional para o ofício de ensinar, aprender etc.”, 

mas só avançaremos se, ao mesmo tempo, 

 

nos aproximarmos da história da EJA, reconhecendo essa história como parte da 

historia da educação. Não negando, mas incorporando seu legado. Reiventando 

formas possíveis de garantir o direito à educação na especificidades das trajetórias 

vividas pelos setores populares. A EJA não foi inventada para fugir do sistema 

público, mas porque neste não cabiam as trajetórias humanas dos jovens e adultos 

populares. O Movimento de Educação Popular foi sensível a esses impasses. Eles 

continuam e se agudizaram. A realidade da opressão-exclusão não é menos trágica 

do que nos anos 60.  (ARROYO, 2011, p. 46) 
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Reconhecendo a história da educação popular e dos compromissos com os direitos 

humanos será possível um diálogo promissor. Juntos, educadores de EJA, educadores do 

Ensino Regular, gestores públicos, Fóruns de EJA e, especialmente, os educandos podemos 

ponderar avanços e desafios e nos prepararmos para construir outro modelo de escola. Todos 

temos muito a oferecer devido à pluralidade de experiências vivenciadas, todos temos o que 

ensinar e o que aprender. Como aponta Arroyo (2011, p. 47) 

 

diante da urgência de repensar as formas de organização dos tempos e espaços e das 

lógicas em que se articulou nosso sistema escolar, sem dúvida, um diálogo com as 

experiências de EJA pode ser enriquecedor para as tentativas de inovação urgente no 

sistema escolar, a fim de torná-lo mais democrático, mais público. Nosso sistema de 

ensino tem de se tornar um campo de direitos e de responsabilidade pública. Os 

milhões de jovens-adultos defasados são a prova de que esse sistema de ensino está 

distante de ser público.  

 

Assim, na perspectiva de que nos próximos capítulos abordaremos nosso objeto de 

pesquisa no contexto do Sistema Municipal de Educação, após considerar os desafios na 

consolidação da EJA como política pública e do reconhecimento dos seus sujeitos como 

pessoas de direito, desejamos levantar elementos que configuram como possibilidades para 

superação desses desafios já direcionando o olhar para um lugar específico: o Sistema 

Municipal de Ensino de Angra dos Reis. 

 

2.4 O Sistema Municipal de Ensino de Angra dos Reis, “parte” e “todo”: temos um 

plano? 

 

Conforme Saviani (1999, p. 123), “com efeito, sabe-se que é muito comum a 

utilização do conceito de sistema de ensino como sinônimo de rede de escolas”. Ouvimos 

falar em sistema estadual, sistema municipal e, até, em sistema particular de ensino fazendo-

se referência às redes públicas sob a tutela dos estados ou dos municípios e às escolas 

administradas pela iniciativa privada.  Neste sentido, consideramos importante definir os 

conceitos a partir da perspectiva jurídico-administrativa a fim de não haver qualquer equívoco 

no uso dos termos. 

 Cada Sistema Municipal de Ensino é, ao mesmo tempo, parte e todo. Parte 

considerando o Sistema Nacional de Educação e um todo quando tem competência para 

“legislar sobre assuntos de interesse local” e “suplementar a legislação federal e a estadual no 

que couber” (BRASIL, 1996). Esta prerrogativa dá a cada território a oportunidade de 

intervir, intencionalmente, sobre a sua realidade e de contribuir para a efetivação do Sistema 

Nacional em articulação com os outros entes federativos. 
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Segundo a LDBEN (BRASIL, 1996), em seu artigo 18, os sistemas municipais de 

ensino compreendem: 

I - as instituições do Ensino Fundamental, médio e de Educação Infantil mantidas 

pelo Poder Público municipal; 

II - as instituições de Educação Infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada; 

III – os órgãos municipais de educação. 

 

O Sistema Municipal de Ensino de Angra dos Reis foi, oficialmente, instituído através 

da Lei nº 3.905, de 25 de novembro de 2019
47

 (PMAR, 2019) compreendendo os órgãos 

municipais de educação (a Secretaria Municipal de Educação, o Conselho Municipal de 

Educação e o Conselho Municipal de Alimentação Escolar) e as instituições de ensino 

presentes no território (as mantidas e administradas pelo Poder Público Municipal e as 

instituições de Educação Infantil criadas, mantidas e administradas pela iniciativa privada e as 

instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas).  

De acordo com os dados da Sinopse do Censo Escolar da Educação Básica (Brasil, 

2018), fazem parte do Sistema 27 instituições de ensino com oferta de Educação Infantil 

mantidas pela iniciativa privada e 71 unidades de ensino da Rede Pública Municipal com 

oferta da Educação Infantil e do Ensino Fundamental de 9 anos com atendimento diferenciado 

nas modalidades Educação Especial, Educação Escolar Quilombola, Educação do Campo e 

Educação de Jovens e Adultos que, diferente das demais, oferta o Ensino Fundamental com 

temporalidade própria definida em âmbito municipal. As unidades da Rede Municipal têm a 

Secretaria Municipal de Educação como órgão gestor. 

Apesar de a Rede Pública Municipal ofertar a educação infantil e o ensino 

fundamental em diferentes modalidades de ensino, regulamentadas em legislações específicas, 

a lei de criação do Sistema Municipal de Ensino de Angra dos Reis é omissa em relação às 

modalidades de ensino no âmbito do sistema, especialmente, em relação à EJA quando no 

artigo 2º aponta apenas para universalização do ensino obrigatório no território (PMAR, 

2019).     

O Conselho Municipal de Educação de Angra dos Reis (CME/AR) foi instituído, 

oficialmente, em 1997 através da Lei nº 578 de 1997,
48

 e atua como órgão normativo e 
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 Até bem pouco tempo, não foi cogitado a publicação de lei específica de criação do Sistema Municipal de 

Ensino de Angra dos Reis. Representantes das instituições que fazem do Sistema acreditavam que a criação do 

Conselho Municipal de Educação, instituído por Lei Municipal em 1997, era o suficiente para consolidação do 

Sistema. Em 2018, representantes do CNE e SME indicaram a necessidade de regulamentação através de 

legislação específica. Assim, só em 2019 o Sistema Municipal de Ensino de Angra dos Reis foi criado 

oficialmente. 
48

 Alterada pelas Leis n° 1783 de 2007 e nº 2140 de 2009. Alertamos para o fato de que a última alteração da lei 

(2009) avança no sentido de referenciar as modalidades educação especial e EJA em seu texto para manter a 

coerência com atuais normatizações nacionais nova alteração deve ser feita, incluindo a educação do campo, a 
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fiscalizador do sistema composto, paritariamente, por representantes da sociedade civil e do 

poder público. Além do CME, salientamos como importantes colegiados: os conselhos 

escolares, a Comissão de Educação da Câmara e o Fórum Municipal Permanente de 

Educação.  

É imprescindível pensar o Sistema Municipal de Ensino de modo que contribua com a 

formação e as necessidades da população pensando a partir do contexto da coerência das 

relações externas (com a sociedade) e internas (entre os serviços educacionais) e do 

reconhecimento da diversidade dos sujeitos no contexto do território. 

Conforme discutido em seções anteriores, a realidade atual vem demonstrando que a 

EJA tem servido ao “sistema educacional” como limbo, um espaço periférico, marginalizado, 

apto a receber os “in-incluíveis”.  

O fato é que a educação vem, de maneira geral, operando a partir de uma 

multiplicidade de serviços educacionais (níveis, etapas, modalidades) desarticulados e 

hierarquizados entre si, com políticas focadas em soluções imediatistas e fragmentadas, sem 

atenção ao todo. Soluções imediatistas que geram efeitos imediatos em outras partes do todo, 

portanto, em outras políticas no interior do mesmo sistema. 

Acreditamos que para atuarmos em prol da funcionalidade do Sistema Municipal 

precisamos compreender essa problemática. Baseando-nos nas considerações de Saviani, 

conceituamos como Sistema Municipal de Ensino um todo que deve articular a variedade de 

elementos que o compõe (os seus serviços educacionais). Cada qual com sua identidade 

definida a partir das especificidades do seu público atendido. A coerência deste sistema está 

atrelada à sua capacidade de articular internamente, às suas partes, tendo em vista realizar o 

valor social da educação no território no qual está inserido. 

Todas as etapas e modalidades sob a responsabilidade do Sistema Municipal de Ensino 

de Angra dos Reis, ofertadas nas unidades de ensino e distribuídas por todo o território estão 

elencadas na imagem 1 como dimensões da política educacional. A variedade de serviços 

educacionais e de possibilidades de modos de fazer dispostas na imagem nos dá a dimensão 

do sistema educacional como um todo integrado. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
educação escolar indígena e a educação escolar quilombola modalidades que precisam ser regulamentadas pelo 

Sistema Municipal de Educação. 
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IMAGEM 1 – Dimensões da política educacional no Sistema Municipal de Ensino de Angra dos Reis. 

 

 

 

FONTE: Elaboração da autora 

 

A imagem nos possibilita intuir sobre a amplitude da atuação do Sistema Municipal de 

Educação e das múltiplas dimensões das políticas educacionais sob a sua responsabilidade.  

Na sua produção buscamos dar ênfase ao movimento circular que aproxima e une cada parte 

na formação do todo, que na nossa perspectiva define o aspecto relacional entre etapas e 

modalidades de ensino que é oposta ao aspecto que pressupõe a existência de uma 

hierarquização entre elas. 

Acreditamos que ao dar visibilidade ao movimento circular, contribuímos para 

valorizar o aspecto relacional e de interdependência entre as diferentes dimensões da política 

educacional na perspectiva de superar a ideia da compartimentalização entre os diferentes 

níveis, etapas e modalidades como modelos fechados e intransponíveis, evitando assim o 

perigo de tomar as modalidades de ensino, notadamente, a EJA como espaço de segregação, 

mas ao contrário compreendê-las como espaço e tempo de consolidação do direito à 

educação, de produção de novos currículos, sentidos de aprendizagem e de emancipação 

humana.  

Percebe-se “que se trata de unidade da variedade e não unidade da identidade.” 

(SAVIANI, 2014).  Cada etapa, fase e modalidade de ensino tem suas especificidades que se 
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expressam desde à cultura, aos modos de ser e viver dos seus sujeitos que diferem quanto ao 

pertencimento étnico, racial, de gênero, de território (ilhas, sertões, território indígena, 

território quilombola etc.), de língua, cultura, modos de produção, idades, particularidades da 

geografia local etc. Características que devem ser reconhecidas, garantidas e valorizadas na 

proposta pedagógica realizada em cada uma das partes. 

O efeito circular produzido na imagem, destacando o aspecto relacional também  nos 

ajuda a intuir, por exemplo, que as escolas localizadas na Ilha Grande e que, portanto, são 

escolas da Educação do Campo, podem ofertar o Ensino Fundamental de 9 anos, a Educação 

Infantil e/ou a EJA; que o Projeto EJA Guarani pressupõe interseção entre a modalidade EJA 

e a Educação Escolar Indígena, pressupõe ainda ações colaborativas entre os Sistemas de 

Ensino Estadual
49

 e Municipal; a escola quilombola do município oferta o Ensino 

Fundamental de 9 anos e também atende aos preceitos da Educação do  Campo; a EJA da 

Escola Municipal de Educação de Surdos é uma interseção das modalidades EJA e Educação 

Especial.  

Enfim, são muitas as possibilidades e relações sendo necessário o diálogo entre as 

diferentes partes, sem perder de vista as especificidades do público atendido e da sua relação 

com o território.    

O efeito circular e relacional também nos ajuda a compreender que os resultados 

educacionais de cada etapa/modalidade contribuem em algum aspecto com os outros serviços 

educacionais. Peguemos, como exemplo, a EJA e a Educação Infantil. 

Dados nacionais apontam para a tendência de uma espécie de “herança” educacional, 

onde, filhos de pais escolarizados têm mais probabilidades de acessarem maiores níveis de 

escolarização e, pelo contrário, filhos de pais não escolarizados têm menos possibilidades de 

ascenderem nos níveis educacionais regularmente. 
50

 

Segundo o IBGE (2017, p. 99), em análise dos indicadores de mobilidade educacional 

no país, 

quanto maior o nível de instrução dos pais, maior a proporção de filhos que 

alcançaram o nível “superior completo”. Enquanto apenas 4,6% dos filhos cujos pais 

não tinham instrução conseguiram concluir o ensino superior, 69,6% deles 

concluíram esse nível de ensino, dado que seus pais também possuíam ensino 

superior completo. A mesma tendência pode ser observada em relação à conclusão 

do ensino médio. Os filhos de pais com ensino superior apresentam um percentual 

                                                           
49

 A educação escolar indígena é de responsabilidade do Sistema Estadual de Educação com previsão do regime 

de colaboração.  
50

 Esta tendência está também presente no imaginário social de educadores. É muito comum ouvirmos nos 

conselhos de classe, por exemplo, que determinada criança de determinado ano, é irmã de “fulano”, prima de 

“beltrano”, como se a simples pertença naquela família determinasse a sua trajetória escolar.   
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3,7 vezes maior de possuírem ao menos o ensino médio completo se comparados aos 

filhos de pais sem instrução, totalizando 95,1% e 25,8%, respectivamente. Esses 

exemplos evidenciam a existência de uma barreira intergeracional para acréscimo de 

escolaridade, dependendo da educação paterna.  

 

Desagregados por cor ou raça, a análise dos mesmos indicadores (IBGE, 2017) 

apontam que o impacto da educação paterna é maior entre brancos do que entre negros, o que 

nos dá mais um elemento para mensurar a importância do trato da diversidade étnico-racial no 

interior na escola em todos os seus níveis e modalidades. 

 

Por exemplo, o percentual de filhos brancos cujo pai possuía ensino médio completo 

ou superior incompleto que concluíram o ensino superior foi de 49,5%, enquanto 

esse percentual para os filhos pretos ou pardos foi de 28,4%. Esses resultados vão ao 

encontro de estudos anteriores que concluíram que a desigualdade de oportunidades 

educacionais no Brasil é marcada pela estratificação racial e que essa desigualdade 

parece ser ainda mais acentuada nos níveis mais elevados do sistema educacional 

(FERNANDES, 2005; HASENBALG, 1979; RIBEIRO, 2009, 2011, 2017; SILVA, 

2003 apud Indicadores sociais IBGE, 2017, p. 99) 

 

É nesse sentido que passamos a pensar na coerência externa do Sistema Municipal de 

Ensino. Dados municipais revelam, por exemplo, que das crianças fora da escola em 2010, 

55,2 % os pais não tinham instrução ou tinham o Ensino Fundamental incompleto, 27%, 

tinham o fundamental completo e o médio incompleto e 17, 4% tinham ensino médio ou 

superior. (IBGE, 2010) 

O investimento na EJA, portanto, pode contribuir sobremaneira, na superação da 

tendência de educação como “herança” para uma perspectiva de educação como direito de 

todos. Na medida em que, tendo acesso ao conhecimento, historicamente e socialmente 

acumulado, pais e mães poderão, efetivamente, contribuir com a educação dos filhos, tanto 

quanto terão maiores possibilidades de ascender socialmente. Assim, é nítida a contribuição 

da oferta da Educação de Jovens e Adultos para o território, não apenas para os jovens e 

adultos, mas indiretamente com a educação dos seus filhos e o contrário também é verdadeiro. 

A coerência desse sistema também se verifica na medida em que ele contribui para a 

educação das relações étnico-raciais desse território, marcado, como todo o país, por um 

genocídio dos jovens negros. 

Ressalvamos que, conforme disposto na imagem 1, a Educação de Relações Étnico-

Raciais deve perpassar todo o sistema educacional atendendo o disposto nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais em um movimento ininterrupto e intencionalmente humano de busca 

pela superação das desigualdades raciais na educação e no território. 
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O outro ponto que consideramos merecer destaque diz respeito às possibilidades de 

efetivação de uma prática intencional coletiva: agir conforme um plano. 

Saviani (1999, p. 134), elucida que “o empenho em organizar os sistemas de ensino 

em nosso país tem origem nas mesmas condições em que se introduz a ideia de planos de 

educação” e considera que a ideia de plano como instrumento de política educacional pode 

atender efetivamente as necessidades educacionais da população como um todo, se buscar 

“introduzir a racionalidade social
51

, isto é, o uso adequado dos recursos de modo a realizar o 

valor social da educação”. 

Concordamos com o autor neste sentido, pois se estamos considerando que sistema é 

resultado de uma atividade intencional comum, cabe considerar o PNE – 2014/2024 como 

produto de uma construção coletiva que pode nos servir como base para a consolidação do 

Sistema. Podemos dizer que o PNE, apesar de seus contrapontos, pela primeira vez todos os 

níveis etapas e modalidades de ensino são tratados no seu conjunto e tal realidade oportuniza 

importante avanço no sentido de pensar o sistema educacional como um todo, na mesma 

medida em que consideramos as especificidades de suas partes, bem como os sujeitos da 

diversidade em seus contextos.
52

 

É também a primeira vez que nos vemos na possibilidade de pensar a construção de 

um Sistema Nacional de Educação com papeis definidos para cada sistema de ensino. Um 

preceito constitucional que precisa ser considerado no âmbito dos Estados e Municípios 

através da construção dos seus próprios planos que devem ter como prerrogativa o PNE e os 

debates feitos nas conferências nacionais aqui citadas. Nesse sentido, Oliveira (2009, p. 212) 

chama atenção para um aspecto que consideramos fundamental:  

 

o grande desafio será, deslocar o que está posto no Plano para a realização concreta 

em todas as instâncias da educação, em um percurso, que tendo como ponto de 

partida o Ministério da Educação, deverá atingir a escola e a sala de aula, que são os 

lugares onde tais políticas se efetivam.  

 

E é justamente nesse ponto que desejamos imprimir foco a partir daqui: como 

estabelecer os elos entre a dimensão macro da educação e a micro de modo a construir um 

sistema educacional coerente e operante envolvendo todos os agentes do processo: do 

                                                           
51

 Saviani (1999) distingue “racionalidade financeira” compreendida como “via de realização de uma política 

educacional cujo vetor é o ajuste aos desígnios da globalização através da redução dos gastos públicos e da 

diminuição do tamanho do Estado visando tornar o país atraente ao fluxo do capital financeiro internacional” de 

“racionalidade social” compreendendo-a como a que tem “por princípio a qualidade social da educação (...), isto 

é, o uso adequado dos recursos de modo a realizar o valor social da educação.  
52

 A Emenda Constitucional nº 59/2009 (BRASIL, 2009) também trata do PNE como ferramenta para articulação 

do Sistema Nacional de Educação. Visto na condição de instrumento de planejamento que ultrapassam períodos 

de governo, o PNE é uma possibilidade de “norte” para efetivação de políticas de estado na educação brasileira.  

 



114 

 

professor em sala de aula, dos diretores de escola aos colegiados de controle social no âmbito 

de cada território, dos gestores em nível de secretarias de educação à gestão do Ministério da 

Educação. 

Acreditamos que o primeiro ponto diz respeito a conhecer os aspectos do contexto 

macro do sistema da sua organização e de seu funcionamento. Conhecer a realidade 

educacional nos situa, individualmente e coletivamente, o que nos torna capaz de contribuir 

para produção de ações intencionalmente planejadas para transformação da realidade. Cada 

profissional é um gestor de políticas públicas onde quer que ele esteja atuando. 

 Concordamos com Saviani (2005, p. 6) quando afirma que, quando se reconhece “o 

sentido da atividade sistematizadora será possível a um diretor de escola ou a um professor 

entender o que significa agir sistematizadamente no seu setor. E essa mudança de atitude 

provocará profundas alterações nos rumos e nos resultados da sua práxis educativa.”  

Para o autor, a “formação dos educadores está toda voltada para a microeducação. Não 

se sente uma preocupação maior com os problemas da macroeducação”. Segundo o autor, a 

formação dos professores prepara profissionais para atuar na escola e na sala de aula 

conforme estão organizados. 

Na socialização dos dados da pesquisa entre professores e gestores na Rede Municipal, 

observei que parte dos profissionais não tem a dimensão dos resultados efeitos dos processos 

de escolarização na Rede Municipal. Em linhas gerais, a Rede Municipal não conhece seus 

números, os profissionais e as escolas não “conhecem” seus índices, não “conhecem” a 

história escolar dos seus alunos. Mas não conhecem, não porque não querem, mas porque 

ainda não consolidamos a ideia do uso de indicadores educacionais, nem na perspectiva da 

macroeducação e muito menos na microeducação. Dialogar com os dados da macroeducação 

e da microeducação nesta tese tem sido um enriquecedor exercício neste sentido. 

A ausência de conhecimento e de uso de indicadores educacionais também se justifica 

pela dificuldade de dados municipais, conforme discutimos no capítulo 1. Tomemos, como 

exemplo, os indicadores para acompanhamento das metas do PNE considerando o âmbito 

nacional e do PME em nível municipal.  

Mesmo ainda pouco valorizados, os indicadores disponibilizados pelo INEP e outras 

instituições sobre as metas do PNE são valiosos instrumentos de diagnóstico, monitoramento 

e avaliação dos resultados das políticas públicas, instrumentos de avaliação para superação 

dos desafios por parte do poder público e para acompanhamento e cobrança de resultados por 

parte da sociedade e dos órgãos de controle, mas também para professores e gestores 
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educacionais. Atualmente o INEP vem produzindo dados desagregados por cor ou raça 

relacionando as metas, mas ainda não são produzidos dados em nível municipal. 

Em 2018, por ocasião da primeira Conferência Municipal de Avaliação e 

Monitoramento do Plano Municipal de Angra dos Reis a ausência de indicadores com dados 

municipais foi um dos principais desafios enfrentados.  

A produção de dados estatísticos educacionais com periodicidade e consistência, para 

acompanhamento do plano principalmente de EJA e por cor ou raça, ainda é um desafio para 

os municípios brasileiros, no caso de Angra dos Reis não é diferente. O desafio se implanta, 

especialmente, porque em território municipal há instituições educacionais sob 

responsabilidade dos diferentes sistemas (federal, estadual e municipal) e produzir indicadores 

que necessitam de cruzamento de dados dessas três esferas administrativas com dados 

populacionais atualizados é um desafio. 

Em Angra dos Reis, a lei que cria o CME já sinalizava como uma de suas 

competências a realização de estudos e pesquisas e a publicação de “estatísticas sobre a 

situação do Sistema Municipal de Ensino, com a colaboração de todas as Instituições que o 

compõem” (PMAR, 1997); (CMAR, 2009), medida que revela um desafio histórico para o 

município e que vai ao encontro dos objetivos desta tese.
53

 

Em síntese, podemos dizer que o Sistema Municipal de Ensino de Angra dos Reis tem 

uma organização propícia para a realização de objetivos coletivos para consolidação de 

políticas de estado na educação que corresponda às reais necessidades da população.  

Aliado a esta organização político-administrativa, o Sistema Municipal dispõe de uma 

importante ferramenta para produção de dados no âmbito da Rede Municipal: o sistema 

SectOnline.  

Durante os anos que venho socializando minha produção acadêmica com dados 

coletados do SectOnline, observo que, de maneira geral, esses dados são capazes de nos fazer 

mensurar a medida dos “custos humanos” (ARROYO, 2011) da exclusão escolar na vida dos 

sujeitos e do território e, fundamentalmente, são capazes de nos fazer compreender o nosso 

papel como agentes do estado nesse processo. 

 Dessa forma, defendemos que indicadores educacionais são importantes ferramentas 

de trabalho para os órgãos de controle e para o poder público, mas, fundamentalmente, para 

os professores e demais profissionais que atuam na escola, pois, acreditamos que não há 
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 Apesar da competência declarada em lei, até o momento não tivemos publicações de estatísticas e estudos 

realizados no âmbito do Sistema Municipal de Ensino. Assim, desde já, na qualidade de membro do CME a 

partir do segundo semestre de 2019, disponibilizo os dados compilados nesta tese para contribuir com a 

construção desse diagnóstico. 
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meios de um diretor ou um professor em sala de aula atuar no sentido de efetivação do 

PNE/PME, e, nos seus termos, na efetivação da universalização da Educação Básica para 

todos os sujeitos e no reconhecimento dos diferentes coletivos sociais como sujeitos de 

direitos sem refletir sobre aspectos da macroeducação e o seu papel nesse processo. 

Nessa perspectiva, após mensurar os desafios e possibilidade de constituirmos um 

sistema educacional eficiente e operante e considerando que a “consciência dos problemas é 

um ponto de partida necessário para se passar da atividade assistemática a sistematização” 

(SAVIANI, 2014, p. 14), nos próximos capítulos, nos lançaremos ao desafio analisar dados 

quantitativos do Sistema Municipal de Ensino de Angra dos Reis a partir do acompanhamento 

das trajetórias escolares dos estudantes, impulsionando a visibilidade estatística da EJA como 

parte do sistema educacional e em sua relação com o Ensino Fundamental de 9 anos, 

buscando compreender o processo de juvenilização e enegrecimento desta modalidade de 

ensino no interior deste sistema. 
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Capítulo 3 – A Rede Municipal de Ensino de Angra dos Reis: a produção dos jovens da 

EJA na década de 1990 e no século XXI. 

Marcelo, jovem, negro, 20 anos, ingressou na escola em 2004, com 5 anos, na Pré-

escola. Sua primeira reprovação por aprendizagem ocorreu no 6º ano de 

escolaridade. Foram três anos consecutivos de reprovação. Migrou para EJA, no 7º 

ano de escolaridade, no mesmo ano em que, chamando atenção para algumas 

imagens de meninos brancos no livro de ciências, disse para uma professora que a 

escola não era o seu lugar, que ele não era como os meninos do livro: “Meu lugar 

deve ser mesmo embaixo da mangueira (local onde dizem ficar os olheiros do 

tráfico). Sua vida escolar na EJA vem sendo marcada por reprovações e rupturas 

com a escola. Em 2019, depois de um ano fora, Marcelo persiste retornando à escola 

para mais uma “chance”. 

 

O relato acima descreve a trajetória escolar de um jovem negro, aluno da Rede 

Municipal de Ensino de Angra dos Reis que com uma história de muitas repetências no 

Ensino Regular, busca na EJA uma nova oportunidade para conclusão do Ensino 

Fundamental. O quadro 4 ilustra essa trajetória.  

 
QUADRO 4 – Trajetória escolar de um estudante matriculado na Rede Municipal de Angra dos Reis. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: SectOnline/PMAR (2019) 

Trajetória escolar de Marcelo 

Ano Letivo Situação Turma 

2019/1 CURSANDO EJA 2/3.B 

2018/2 EVASÃO --- 

2018/1 ABANDONO EJA 2/3.A 

2017/2 EVASÃO --- 

2017/1 ABANDONO EJA 2/3.A 

2016/2 RETIDO EJA 2/3.B 

2016/1 RETIDO EJA 2/3.A 

2015/2 RETID EJA 2/3.B 

2015/1 PROMOVIDO EJA 2/2.A 

2014 RETIDO POR 

FALTA 

7º ANO C 

2013 PROMOVIDO 6° ANO A 

2012 RETIDO 6º ANO A 

2011 RETIDO 6º ANO B 

2010 RETIDO 6º ANO C 

2009 PROMOVIDO 5º ANO B 

2008 PROMOVIDO 4º ANO B 

2007 PROMOVIDO 3º ANO D 

2006 PROMOVIDO 2º ANO D 

2005 PROMOVIDO 1º ANO D 

2004 PROMOVIDO PRÉ-ESCOLA 
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É a partir das trajetórias escolares dos estudantes como Marcelo, que estiveram ou que 

ainda estão matriculados na Rede Municipal de Ensino de Angra dos Reis que nos 

debruçaremos sobre nosso objeto de pesquisa nesse capítulo. 

A partir de análises de coortes escolares, acompanhamos os percursos dos estudantes, 

pelo Ensino Regular, o que possibilitou observar a produção dos jovens da EJA em função 

dos fluxos escolares irregulares no período compreendido entre 1995 e 2019. Foi possível 

inferir, também, a condição educacional dos estudantes negros nesse processo.   

A fim de compreender o fenômeno de juvenilização e enegrecimento da EJA na Rede 

Municipal de Ensino de Angra dos Reis, foi necessário buscar suporte na contextualização da 

oferta da educação na Rede como um todo, na perspectiva de compreender o lugar que a 

Educação de Jovens Adultos e os seus sujeitos vêm tendo no interior do sistema educacional a 

partir das particularidades desta modalidade de ensino e de sua história neste cenário. 

De acordo com o artigo 11 da LDBEN (BRASIL, 1996), os Municípios têm a 

responsabilidade de oferecer a Educação Infantil e, com prioridade, o Ensino Fundamental, 

sendo permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas 

plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais 

mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino.  

Baseada nestas orientações legais, a Rede Municipal de Ensino de Angra dos Reis mantém a 

oferta do Ensino Fundamental e da Educação Infantil em suas diferentes fases e modalidades 

específicas: Educação do Campo, Educação Especial, Educação Escolar Quilombola e/ou 

EJA. 

O atendimento à Educação Infantil se dá em creches para a faixa etária de zero a 

quatro anos e em classes de pré-escola para crianças de cinco anos de idade.  A oferta do 

Ensino Fundamental Regular é dividida em dois segmentos com nove anos de duração (1º ao 

9º ano de escolaridade), sendo iniciado aos seis anos de idade
54

. O atendimento na EJA é 

ofertado a partir dos 15 anos de idade e segue organização própria do Sistema de Ensino 

Municipal.   

Em maio de 2019, a Rede Municipal contava com 75 unidades de ensino em 

funcionamento para oferta da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, entre elas: 18 

atendiam na modalidade Educação do Campo (6 escolas no continente e 12 nas ilhas) e 57 em 

área considerada urbana. Em relação às outras modalidades de ensino tínhamos a seguinte 

                                                           
54

 A oferta do Ensino Fundamental de 9 anos na Rede Municipal de Angra dos Reis iniciou, oficialmente, em 

2005 conforme Resolução CME nº 1 de 2005. Antes desse período, em consonância com a norma nacional, era 

organizado em séries (1ª a 8ª série). 
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situação: 4 unidades ofertavam exclusivamente a modalidade Educação Especial, 1 atendia a 

modalidade Educação Escolar Quilombola e 8 unidades de ensino ofertavam a Educação de 

Jovens e Adultos. 

Estavam matriculados, no período, 21.262 estudantes, entre eles, crianças, 

adolescentes, jovens, adultos e idosos, sendo: 4.893 estudantes na Educação Infantil (23,0%), 

15.043 no Ensino Fundamental Regular (70,8%) e 1.326 no Ensino Fundamental – EJA 

(6,2%). Para o atendimento dessa população, a Rede Municipal contava com 2.141 

profissionais. 

 Nos mapas a seguir, é possível identificar a localização das escolas em questão. A 

unidade de ensino marcada em vermelho é a E. M. Profª Tânia Rita de Oliveira Teixeira que 

serve, nesta tese, como caso de análise das trajetórias socioescolares de um grupo específico 

de estudantes: os “sobrantes” (FRIGOTO, 2010) do processo de universalização do acesso ao 

Ensino Fundamental, aqueles que migram do Ensino Regular para a EJA.  

  

MAPA 2 – Distribuição espacial das unidades de ensino da Rede Municipal de Angra dos Reis localizadas 

no continente e na Ilha da Caieira – 2019. 

 

 
 

 

FONTE:  Secretaria de Educação de Angra dos Reis (2019) 
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MAPA 3 – Distribuição espacial das unidades de ensino da Rede Municipal de Angra dos Reis localizadas 

na Ilha Grande e na Ilha da Gipóia – 2019. 

 

 

 
 

FONTE: Secretaria de Educação de Angra dos Reis (2019) 

 

 

O atendimento educacional a jovens, adultos e idosos na Rede Municipal de Angra dos 

Reis iniciou, oficialmente, em 1990 através da institucionalização do chamado “Regular 

Noturno”. Regulamentado pelo Decreto nº 1.570 de 08 de agosto de 1989, seguia a 

organização do Ensino Fundamental Regular (diurno) com oito séries de duração (1ª a 8ª 

série).  

Em 2007, uma nova forma de organização para atendimento a jovens, adultos e idosos 

foi implantada na Rede Municipal através da Deliberação CME nº 02/2007, sob a 

nomenclatura de EJA. Assim, oficialmente, instituída como modalidade de ensino, conforme 

LDB 9394/96 (mas ainda chamada no período de Projeto EJA), foi estruturada para ter 4 anos 

de duração para conclusão do Ensino Fundamental. Sendo: 2 anos referentes à Etapa I 

(correspondente aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental) e de 2 anos para a Etapa II 

(correspondente aos Anos Finais).  

A criação da EJA na Rede Municipal não excluiu a possibilidade da oferta do 

“Regular Noturno”. Assim, no período compreendido entre 2007 e 2009, a Rede Municipal 
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ofereceu dois modelos de ensino direcionado a jovens, adultos e idosos com temporalidades 

diferenciadas: o Regular Noturno - que possuía currículo, legislação e organização atrelados 

ao Ensino Fundamental Regular (diurno) com oito anos letivos de duração - e a EJA, com 

organização, legislação e temporalidade próprias da modalidade definidas pelo Sistema 

Municipal de Educação.  

Em 2009, após processo de discussão entre os professores, alunos e gestores sobre a 

realidade educacional vivenciada e a legislação pertinente, definiu-se que a Rede Municipal 

passaria a funcionar sob as normatizações relacionadas à EJA como modalidade da Educação 

Básica Nacional e extingui-se a oferta do Ensino Regular Noturno. A oferta da alfabetização, 

também foi reavaliada no período e as duas primeiras fases, que eram semestrais, passaram a 

ser anuais. 

Assim, partir de 2010, a Rede Municipal passa a ter uma única política voltada para a 

oferta de escolarização de jovens, adultos e idosos.  A EJA passa a ter cinco anos de duração 

para conclusão do Ensino Fundamental, sendo: a Etapa I, composta pelas 1ª e 2ª fases (com 

duração de um ano letivo cada), pelas 3ª e 4ª fases (com um semestre letivo cada) e a Etapa II 

contendo quatro fases, com duração de um semestre cada uma.   

Duas escolas, com respaldo da SME-AR, assumiram projetos próprios com 

temporalidades diferenciadas das demais: a E. M. de Educação de Surdos em função do 

público atendido e a E. M. Prof.ª Cleusa Fortes de Pinho Jordão que apresentou sua proposta a 

partir do debate entre estudantes e profissionais da escola.  As mesmas faziam parte do 

esquema Etapa I/ Etapa II, porém o tempo para conclusão do Ensino Fundamental era de oito 

anos.  

Em 2017, a EJA vivenciou um novo processo de reestruturação e, após a publicação 

da Resolução SEC/PMAR nº 003/2017 (PMAR, 2017), passa a funcionar da seguinte maneira 

a partir do segundo semestre letivo:  

 são instituídos Polos Pedagógicos Regionais de EJA, que de acordo com a Resolução se 

fundamentam na oferta de EJA a partir da demanda dos territórios, na possibilidade de 

projetos diferenciados para demandas específicas e na oferta permanente de EJA em cada 

Polo; 

 há uma reorganização da Matriz Curricular da Etapa II que passa a ter cinco fases, com um 

semestre de duração cada - o início das aulas passou de 18h para às 18h40, os tempos de 

aula diários de cada disciplina passaram de 6 tempos de 40 minutos cada para 4 tempos de 

50 minutos cada;  
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 em função das alterações na Etapa II, o tempo para Conclusão do Ensino Fundamental 

aumenta para cinco anos e meio; 

 pela primeira vez, admite-se, oficialmente, a oferta da modalidade EJA no período diurno 

e/ou noturno em qualquer unidade de ensino da Rede Municipal. 

Quatro unidades de ensino foram selecionadas, em 2017, como Polos Regionais de 

EJA: Polo Regional 1 - E. M. Nova Perequê; Polo Regional 2 - E. M. Áurea Pires da Gama; 

Polo Regional 3 - E. M. Prof.ª Cleusa Fortes de Pinho Jordão e Polo Regional 4 - E. M. 

Cornélis Verolme.  

Não foi produzido outro documento a respeito do funcionamento dos polos regionais 

de EJA, além da Resolução que regulamentou as mudanças, mas de acordo com 

representantes da Coordenação de EJA na SME, a oferta de EJA em cada microrregião não 

precisa ocorrer apenas nessas unidades de ensino e que a abertura de novas turmas depende da 

apresentação de demanda da gestão administrativo-pedagógica das escolas e, posterior, 

autorização da SME.  A E. M. Prof.ª Tânia Rita de Oliveira Teixeira, escolhida para ser 

campo de pesquisa desta tese, por exemplo, está ligada ao Polo Regional 3 e a E. M. Raul 

Pompéia, ligada ao Polo Regional 4. Ambas mantiveram a oferta de EJA mesmo não sendo 

escolas sede do Polo Regional, após longo debate entre SEC e as comunidades escolares. 

 Na prática, como resultado da reestruturação, quatro escolas deixaram de ofertar a EJA 

naquele ano com a orientação de transferência dos estudantes para as escolas que eram sedes 

dos Polos Regionais. Três escolas com a justificativa de ter um reduzido número de 

estudantes no decorrer dos anos e que estavam atuando em regime de multisseriação na Etapa 

II (Anos Finais do Ensino Fundamental) e uma por ser considerada próxima da Unidade de 

Ensino que seria sede do Polo Regional.  Vale ressaltar que uma das escolas (E. M. Cornélis 

Verolme) passou a ofertar a EJA pela primeira vez.  

 Em 2019, além das escolas já citadas, outras possuem oferta de EJA: a E. M. Cacique 

Cunhãbebe (que passou a ser sede do Polo Regional 2 em 2018
55

),  a E. M. de Educação de 

Surdos e a E. M. Brigadeiro Nóbrega, localizada na Praia do Abraão, na Ilha Grande, a única 

que oferece EJA na modalidade Educação do Campo. 

Conforme exposto no quadro 5, atualmente, a oferta do Ensino Fundamental na Rede 

Municipal, no Ensino Regular e na EJA, segue a seguinte organização. 

 

                                                           
55

 Em 2018, a E. M. Áurea Pires da Gama, localizada no bairro Bracuí, não atendeu mais na modalidade EJA em 

função de uma série de questões relacionadas à insegurança de alunos e profissionais da escola no período 

noturno. Os alunos foram transferidos para E. M. Cacique Cunhãbebe.  
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QUADRO 5 – Estrutura da oferta do Ensino Fundamental na Rede Municipal no Ensino Regular e na 

EJA com correspondência entre as modalidades. 

 

Ensino Fundamental – Regular Ensino Fundamental – EJA 

Etapa Ano de Escolaridade Temporalidade Etapa Fases Temporalidade 

Anos Iniciais 

1º ano Anual 

1ª Etapa 

- - 

2º ano Anual 1ª fase Anual 

3º ano Anual 2ª fase Anual 

4º ano Anual 3ª fase Semestral 

5º ano Anual 4ª fase Semestral 

Anos Finais 

6º ano Anual 

2ª Etapa 

1ª fase Semestral 

7º ano Anual 2ª fase Semestral 

8º ano Anual 3ª fase Semestral 

9º ano Anual 
4ª fase Semestral 

5ª fase Semestral 

Tempo de curso 9 anos Tempo de curso 5 anos e meio 

 

FONTE: (Brasil, 2010f); (PMAR, 2017) 

 

Como vimos, o Ensino Fundamental Regular possui nove anos de duração e o Ensino 

Fundamental na modalidade EJA possui cinco anos e meio (um semestre letivo).   

Assim, na atualidade, a possibilidade de conclusão do Ensino Fundamental em um 

período de tempo menor tem sido um dos atrativos para a ida dos jovens para esta modalidade 

de ensino. Esta afirmativa pode ser constatada nas falas dos próprios estudantes: 60% dos 

jovens da EJA-Tânia Rita, em 2017, afirmaram que estão na EJA em função da possibilidade 

de oferta do ensino de maneira “mais rápida”, ao responderem à pergunta “Por que escolheu 

estudar na EJA?”, na Pesquisa Perfil da EJA/PMAR (2017). Em sua pesquisa de mestrado, 

Marinho (2015) também constatou esta realidade ao entrevistar os jovens da EJA da referida 

escola. 

Como veremos a seguir, os dados coletados na pesquisa comprovam que pelo menos 

nos últimas vinte e cinco anos, a migração dos estudantes do Ensino Regular para EJA tem 

sido uma constante; por isso, é preciso cautela em dizer que a possibilidade de conclusão dos 
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estudos em um tempo menor seja a principal causa para migração dos estudantes, já que, pelo 

menos na Rede Municipal, esta possibilidade inicia em 2007. 

 Nossas análises apontam para outras questões mais complexas e que têm a ver com os 

atravessamentos das políticas educacionais e com o refinamento dos mecanismos de exclusão 

e segregação no interior do sistema educacional. 

 

3.1 Ensino regular e EJA: quem afeta quem? 

 

Como vimos, nos seus quase 30 anos de existência na Rede Municipal de Ensino de 

Angra dos Reis, a Educação de Jovens e Adultos passou por três mudanças estruturais 

importantes em um intervalo de 10 anos: em 2007, 2009 e 2017.  Vivenciei o período das 

duas últimas reformulações, podendo me envolver no debate como parte da equipe-técnica da 

Secretaria de Educação. Posso afirmar que esses momentos não ocorreram sem tensões e 

debates nas comunidades escolares e entre estas e a gestão central da Rede Municipal de 

Ensino.  

Nesta seção aprofundaremos o debate em torno de uma das questões que se fez 

presente no momento das reestruturações da oferta da EJA: os resultados dos indicadores de 

rendimento e fluxo escolar do Regular Noturno/EJA e do Ensino Regular. Tal questão cabe 

bem na discussão proposta nesta tese revelando, a nosso ver, uma relação com o contexto da 

macroeducação e uma espécie de tensão entre Ensino Regular e EJA no interior da Rede 

Municipal de Ensino. 

Em contextos distintos, as três reestruturações ocorreram em meio a marcos legais e 

operacionais e políticos importantes a nível nacional que, como não podia ser diferente, 

interferiram fortemente nas decisões locais e no sistema educacional como um todo. 

Buscaremos contextualizar esses momentos tendo por base alguns desses marcos. 

 O gráfico56 a seguir tem a função de nos auxiliar nesta análise apresentando o 

percentual de alunos matriculados na Rede Municipal de Angra dos Reis no Ensino 

Fundamental Regular e no Regular Noturno/EJA entre os anos de 1995 a 2019 e sinalizando 

alguns marcos legais e operacionais na linha histórica. 

 

 

 

 

                                                           
56

 Gráfico semelhante foi produzido em coautoria com José Fernandes Reis por ocasião do Fórum de Gestores da 

Rede Municipal em 29/07/2019, onde tivemos a oportunidade de debater alguns dos pontos detalhados aqui. 
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GRÁFICO 10 – Matrículas no Ensino Fundamental (Regular e EJA) da Rede Municipal e identificação de 

alguns marcos legais e operacionais de Angra dos Reis (A) e do Brasil (B), de 1995 a 2019. 

 

 

 
 

FONTE: SectOnline/PMAR (2019) 

 

Os dados do gráfico 10 mostram que, no Ensino Regular, de 1995 a 2009, há uma 

tendência de crescimento de matrículas relacionada à expansão da rede municipal, muito 

provavelmente, em função das políticas de universalização do Ensino Fundamental.  

Observa-se que a partir de 2011 inicia-se uma queda no número de matrículas que se 

prolonga por todos os outros anos da década.  Ressaltamos que, em 2010, em âmbito nacional 

há publicação da Resolução CNE/CEB 7/2010 que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental que aponta para a Progressão Continuada na 

Alfabetização e a publicação da Resolução CNE/CEB nº 3/2010 que autoriza a idade de 15 

anos para matrícula na EJA. Em Angra dos Reis, simultaneamente, ocorre a revisão do 

sistema de avaliação e é deliberado, no Congresso Municipal de Avaliação, a progressão 
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continuada na alfabetização, neste ano também há o início de turmas de correção fluxo em 

algumas escolas da Rede (entre 2014 e 2016 há expansão no atendimento com posterior 

regulamentação da proposta de correção de fluxo em 2016).  Talvez a tendência na queda das 

matrículas do Ensino Regular nessa última década possa estar relacionada à implementação 

dessas políticas.  

Na EJA observa-se uma constância nas matrículas entre os anos de 1996 a 2006. É 

interessante observar que o momento de aumento nas matrículas da modalidade (2007) é o 

momento da regulamentação da EJA como modalidade de ensino na Rede Municipal, fato que 

consideramos ter interferido no aumento de matrículas porque houve também aumento no 

número de escolas com a oferta. O auge de matrículas na EJA perdura entre os anos de 2007, 

2008, 2009 e 2010, quando inicia uma crescente redução que também se estende por todos os 

outros anos da década. 

Tendo como suporte os marcos legais expostos no gráfico 10, podemos contextualizar, 

mesmo que brevemente, algumas tensões  relacionadas à oferta do Ensino Fundamental (no 

Ensino Regular e na EJA) em função do debate sobre os indicadores de fluxo escolar que 

emergiu nos momentos em que a modalidade passou por reestruturações. 

 Como vimos, a primeira reestruturação da Educação de Jovens e Adultos ocorre em 

2007, quando ela é regulamentada como modalidade de ensino. A sua criação acontece no 

contexto pós-criação do IDEB (2005) que passa direcionar o olhar dos gestores para os 

indicadores de fluxo e rendimento escolar, notadamente, o indicador de promoção e no 

mesmo momento em que o FUNDEB, a nível nacional, substitui o FUNDEF, trazendo a 

possibilidade de financiamento desta modalidade. (Como vimos anteriormente, as matrículas 

de EJA não podiam ser computadas para recebimento de recursos durante a vigência do 

FUNDEF.)  

No mesmo ano, a nível nacional, as escolas brasileiras foram avaliadas pela Prova 

Brasil com a consequente produção do IDEB e não ter os estudantes da recém-criada EJA na 

conta já era, naquele momento, considerada alternativa para melhoria dos índices do Ensino 

Regular.  De acordo com professores com quem conversei e que vivenciaram o referido 

período, a possibilidade dos resultados de promoção do Regular Noturno “afetarem” o IDEB 

do Ensino Regular era ponto de pauta na Rede Municipal.  

Em 2009, ano em que se extinguiu o Ensino Regular Noturno, em meio a um 

importante debate sobre a consolidação da EJA como modalidade de ensino no município, 

entre os vários temas postos em pauta, os indicadores educacionais também estavam presentes 

como podemos ver no registro abaixo. 
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Durante o ano de 2009, professores do Regular Noturno, do Projeto EJA
57

 e a 

Coordenação de EJA da Secretaria Municipal de Educação discutiram a realidade da 

Educação de Jovens e Adultos no município. Entre os temas dos vários encontros 

podemos citar: a evasão, a temporalidade dos cursos e a relação entre esses dois 

aspectos. (PMAR, 2012)  

 

A perspectiva apontada nos debates era a de que uma menor temporalidade, que já 

estava fazendo parte dos estudantes migrarem do Regular Noturno para EJA, poderia 

contribuir com a melhora dos índices de rendimento e fluxo escolar. Por outro lado, neste ano, 

seria realizada a Prova Brasil (e posterior apuração do IDEB – 2009) e os dados do fluxo 

escolar do Regular Noturno, novamente, “afetariam” os resultados do índice. Esse fato, 

também, contribuiu para o fortalecimento da proposta de consolidação da EJA como 

modalidade de ensino na Rede. 

Em 2010, o debate em torno do rendimento escolar no Regular Noturno/EJA é 

retomado pela Rede Municipal de maneira geral, pelas redes sociais e pela mídia local, a 

partir da notícia sobre ranqueamento de escolas depois da divulgação do IDEB – 2009 em um 

jornal de publicação nacional
58

: uma das escolas da rede foi descrita como a 9º escola do 

Estado com a nota mais baixa no IDEB. 

A referida escola, no ano de 2009, possuía Regular Noturno, que foi identificado 

como a “causa” do baixo resultado no IDEB. Os debates nas redes sociais estiveram bastante 

acalorados no período. Abaixo, um registro feito em um blog, em julho de 2010, de um 

professor que fazia a defesa do trabalho desenvolvido pela escola.  

 
Oferecemos, até 2009, o Ensino Regular Noturno, que apresentou altíssimas taxas de 

evasão por diversos motivos, desde a migração dos alunos para EJA, modalidade 

mais rápida, à dificuldade na conciliação entre estudo, trabalho e outras 

responsabilidades da vida adulta.  Isto faz o IDEB despencar.
59

 

 

O Regular Noturno e seus sujeitos passam, então, a serem “culpabilizados” pela 

colocação da escola no ranking divulgado. Foi um momento de efervescente discussão sobre 

os resultados de rendimento escolar dos sujeitos jovens e adultos e de muitos julgamentos 

sobre o abandono e a evasão escolar na EJA. Virou “consenso” que a extinção do Regular 

Noturno foi a melhor alternativa, tirando aqueles resultados (ou aqueles estudantes?) da conta 

do IDEB. 

                                                           
57

 Ressaltamos que mesmo consolidada como modalidade de ensino, a visão da EJA como projeto está presente. 

O que mostra as contradições baseadas no imaginário social fortemente marcado pela noção de provisoriedade 

da oferta da educação para Jovens e Adultos no Brasil, conforme discutido no capítulo 3. 
58

 Disponível em: <http://g1.globo.com/educacao/noticia/2010/07/veja-escolas-do-rio-com-melhores-e-com-

piores-notas-no-IDEB.html>. Acesso em: 22/09/2017. 
59

 Disponível em: <http://transparenciaangra.blogspot.com.br/2010/07/bravo-cacique-cunhabebe.html> Acesso 

em: 22/09/2017. 

http://g1.globo.com/educacao/noticia/2010/07/veja-escolas-do-rio-com-melhores-e-com-piores-notas-no-ideb.html
http://g1.globo.com/educacao/noticia/2010/07/veja-escolas-do-rio-com-melhores-e-com-piores-notas-no-ideb.html
http://transparenciaangra.blogspot.com.br/2010/07/bravo-cacique-cunhabebe.html
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Cabe aqui um adendo para explicar, resumidamente, como os dados do fluxo 

escolar do Regular Noturno “afetavam” os resultados do IDEB: em linhas gerais, o IDEB é 

resultado da multiplicação do indicador de aprendizado pelo indicador de fluxo escolar dos 

estudantes do Ensino Regular em determinados anos letivos: o aprendizado é mensurado 

através da Prova Brasil (português e matemática) realizada pelos alunos do 5º ano de 

escolaridade e do 9º ano de escolaridade e o fluxo escolar é avaliado através da taxa de 

aprovação dos estudantes do 1º ao 9º ano de escolaridade. Para exemplificar, utilizaremos o 

resultado mais recente do IDEB, conforme compilado no quadro 6. 

 
QUADRO 6 – Resultados do indicador de aprendizado, de fluxo escolar e do IDEB - Angra dos Reis, 2017. 

 

 
Indicador de Aprendizado Indicador de Fluxo IDEB 

Anos Iniciais 5,78 0,88 5,1 

Anos Finais 4,43 0,76 3,4 

 

FONTE: QEdu (2019) 

 

 

No exemplo dado (quadro 6), em 2017, na Rede Municipal de Angra dos Reis o 

IDEB referente aos Anos Iniciais foi 5,1 e dos Anos Finais 3,4. Os valores descritos no 

quadro tomaram como referência os dados dos alunos do Ensino Regular, os alunos 

matriculados na EJA não entraram nesta conta.   

De acordo com os dados colhidos no Sistema SectOnline, o indicador de fluxo da 

EJA, em 2017, na Etapa I (Anos Iniciais), foi de 0,44 e, na Etapa II (Anos Finais), foi de 0,52.  

Portanto, se os estudantes da EJA estivessem na conta e, hipoteticamente, o indicador de 

aprendizado fosse o mesmo, teríamos um IDEB mais baixo. Era seguindo essa lógica que o 

Regular Noturno, em 2007 e 2009 era “acusado” de “afetar” os resultados do IDEB nas 

escolas onde havia esta oferta. 

O debate sobre os resultados de fluxo escolar do Regular Noturno/EJA, a partir da 

“constatação” feita após os primeiros IDEBs no Brasil, ao invés de caminharem para busca da 

consolidação de uma oferta de qualidade para EJA com políticas direcionadas à questão da 

permanência e do sucesso escolar, caminharam para depreciar a EJA e seus sujeitos a um 

lugar menor no sistema educacional, acusando-a de afetar a “qualidade da Educação Básica”. 



129 

 

O fato é que a EJA faz parte da Educação Básica e, também, deveria ter instrumentos de 

avaliação para investimento na melhoria da qualidade da educação, conforme defendemos. 

Feita a ressalta, voltamos ao momento do primeiro IDEB depois da extinção do 

Regular Noturno. Na divulgação do IDEB de 2011, expurgados os números da EJA, não 

houve problematizações relevantes quanto aos dados da EJA em Angra dos Reis e os 

indicadores de rendimento desta modalidade de ensino pareciam não “incomodar” mais.  

Sendo seus sujeitos, fatalmente, silenciados, os resultados educacionais desta modalidade de 

ensino seguiam incomodando apenas os profissionais que lidavam, diretamente, com a EJA; 

que buscavam, cotidianamente, saídas para os índices de abandono e evasão escolar. Até que, 

em 2017, no início de uma nova gestão municipal, o debate volta à tona com as discussões 

sobre uma nova reestruturação da modalidade de ensino. 

Em 2017, ano da terceira reestruturação da EJA, o debate em torno dos indicadores de 

fluxo e rendimento da EJA se fez presente não mais em função dos resultados do IDEB. Em 

meio a um debate melindrado, com posicionamentos diversos e divergentes, entre 

representantes da Secretaria de Educação, das escolas, pesquisadores e da sociedade de 

maneira geral, por quase seis meses, vivenciamos audiência pública na Câmara Municipal, 

movimentos de estudantes e professores para não haver fechamento de escolas no período 

noturno ou transferência de estudantes entre unidades de ensino e muitos debates no interior 

das escolas, que tinham a modalidade, e na Secretaria de Educação. 

Angra dos Reis vive mais um movimento extenuante de reestruturação da EJA na 

Rede Municipal em meio a um contexto nacional bem diferente da década anterior, mas 

também de disputas entre as diferentes forças sociais e concepções de educação. Um cenário 

de fechamento de turmas de EJA, de diminuição de matrículas a nível nacional, de reforma de 

Ensino Médio, de estímulo à oferta de educação à distância para a EJA e, por outro lado, de 

movimentação de Fóruns EJA e pesquisadores como Serra et al. (2017), Julião (2017) 

denunciando os excessos, lutando pelo direito a EJA como política pública nos territórios e 

buscando compreender a questão da redução das matrículas na modalidade. 

Para mim, o envolvimento, nesse momento, foi muito mais intenso e laborioso porque, 

como pesquisadora, tinha a EJA e seus sujeitos como meu campo de pesquisa e participei 

intensamente dos debates no interior da Secretaria de Educação e com outros profissionais de 

algumas escolas.  No momento em que minha visão do lugar em que a EJA vem sendo 

obrigada a assumir no interior do sistema educacional estava se ampliando em função da 

pesquisa e na percepção de que mais uma vez estávamos incorrendo no erro de pensar a EJA 

pelos seus resultados e a partir de equívocos construídos no cotidiano escolar baseados nas 
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interferências das políticas macros e de perspectivas de senso comum, foi fundamental lançar 

mão dos dados coletados na pesquisa para poder contribuir com o debate.  

Por outro lado, a experiência também serviu de objeto de pesquisa, principalmente, 

quando os números da EJA do ano anterior (2016) ganharam lugar especial no debate
60

, o que 

nos levou a um achado importante que, em certa medida, desmobiliza os argumentos que 

depreciam a EJA como modalidade de ensino quando seus indicadores educacionais são 

vistos como números descontextualizados. 

Podemos confirmar pelos dados da tabela 4 que os percentuais de promoção dos 

alunos matriculados na EJA, comparados ao do Ensino Regular, em 2016, eram menores.  

Como também ocorria em anos anteriores. No entanto, quando nos propusemos a fazer uma 

análise comparativa pormenorizada, descobrimos alguns equívocos que precisavam/precisam 

ser desfeitos. 

 
TABELA 4 - Percentuais de promoção e repetência no Ensino Fundamental (Regular e EJA) - Rede 

Municipal de Angra dos Reis, 2016. 

 

 
Ensino Regular EJA 

 
Anos Iniciais Anos Finais Etapa I Etapa II 

Promoção 85,40 81,14 30,16 52,97 

Repetência 14,60 18,86 69,84 47,03 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

FONTE:  Sistema SectOnline – PMAR (2016) 

 

É fato que temos um grande problema em relação ao fluxo escolar dos estudantes da 

EJA que devem ser profundamente analisados em sua complexidade. Os índices de repetência 

escolar (que agrupam os resultados de reprovação, reprovação por falta, abandono escolar), 
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 Importante considerar que outros pontos foram pauta da reestruturação da modalidade de ensino como a  

política de redução de gastos nos serviços da prefeitura após um período de atrasos nos pagamentos dos salários 

dos funcionários, a necessidade de maior investimento de verbas do poder público municipal com a EJA, já que 

no FUNDEB esta modalidade tem o valor de ponderação menor; o horário de início das aulas oficialmente era  

às 18h, mas as aulas, na prática, começavam a partir das 19h, a hora aula dos professores que na EJA era de 40m 

e no ensino regular 50m, etc. Não aprofundarei estas questões aqui em razão do foco da pesquisa. 
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por exemplo, afetam sobremaneira a vida escolar dos estudantes. Porém, como educadora e 

pesquisadora inserida neste processo, não poderia aceitar que falas baseadas no senso comum 

se sobrepusessem à necessidade de pensar em políticas públicas educacionais com foco na 

permanência dos estudantes.  Como pesquisadora, que tinha como campo de pesquisa a EJA e 

seus sujeitos, tomei a experiência como referência e procurei pistas para seguir no caminho 

metodológico que tinha proposto na tese, buscando compreender os números que se 

apresentavam diante de nós, sem perder de vista as relações que vinham se estabelecendo no 

interior do sistema educacional como um todo.  

Assim, busquei compreender os números da EJA levando em conta as especificidades 

dos diferentes coletivos, a diversidade dos seus sujeitos e perfil dos jovens, maioria nesta 

modalidade de ensino. 

A comparação com os dados do Ensino Regular sob esse enfoque me pareceu uma 

alternativa eminente e busquei, então, sondar, nos dados do Ensino Regular, quem eram os 

sujeitos “vítimas” de processos de retenção e do abandono escolar.  

Outro aspecto considerado foi a etapa de ensino a ser comparada. É um equívoco 

comparar os dados da 1ª etapa da EJA, onde estão matriculados, majoritariamente, adultos e 

idosos que não tiveram acesso à escola na idade própria, com condições de vida e trabalho 

amplamente diversas (muitos, inclusive, analfabetos), com os dados dos Anos Iniciais do 

Ensino Regular destinado a crianças em sua maioria de 6 a 10 anos de idade. Assim, 

consideramos que os dados devem ser analisados tendo por base as especificidades de cada 

contexto.   

Feita a ressalva, aqui nos deteremos na comparação dos dados de promoção dos 

estudantes da 2ª etapa da EJA com os dos estudantes dos Anos Finais do Ensino Regular, 

considerando que é entre essas etapas, onde que ocorre a maior parte das migrações, 

ocasionando o que chamamos de juvenilização da EJA. 

Iniciei minhas análises pelas taxas de promoção dos jovens de 15 a 17 anos (um 

público que se divide entre os bancos escolares da EJA e do Ensino Regular) e o que 

encontrei foram dados muito próximos dos que a EJA apresentava. Assim, encontrei a pista 

que precisava. 

Parti, então, para análise do rendimento escolar dos alunos por idade. Na tabela 5, 

estão dimensionados os percentuais de promoção dos alunos do 6º ano de escolaridade. É 

neste ano onde ocorre grande percentual de migração do Ensino Regular para EJA. Foram 
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incluídas na análise todas as escolas da Rede Municipal de Ensino nos anos de 2016 e em 

2018.
61

 

 

TABELA 5 – Percentual de promoção no 6º ano de escolaridade do Ensino Fundamental Regular por 

idade - Rede Municipal de Angra dos Reis, 2016 e 2018. 

 

Idade dos estudantes 2016 2018 

10 anos 98,25 87,50 

11 anos 91,67 89,62 

12 anos 74,93 62,86 

13 anos 57,79 47,50 

14 anos 44,00 42,65 

15 anos 42,86 31,25 

16 anos 21,05 26,09 

17 anos 36,36 16,67 

Mais de 18 anos 40,00 20,00 

 

FONTE:  Sistema SectOnline – PMAR (2018) 

 

Na tabela 5, podemos observar que, quando distribuímos os alunos por idade, 

podemos observar que estão matriculados no 6º ano de escolaridade os alunos que não haviam 

tido percalços em sua escolarização, portanto, estavam em idade ajustada ao ano cursado, 

como é o caso dos estudantes de 11 anos e os estudantes de 10 anos (adiantados em relação ao 

ano cursado) e os estudantes que não tinham idade ajustada ao ano de escolaridade cursado 

(aqueles maiores de 12 anos e inclusive maiores de 18 anos), um grupo que convencionou-se 

chamar de alunos com atraso escolar ou com defasagem da idade em relação à série/ano de 

escolaridade. Na análise deste caso podemos dizer que os alunos com mais de 13 anos de 

idade estão em “distorção idade-série” (os estudantes que se encontram com dois ou mais 

anos de defasagem da idade em relação ao ano de escolaridade cursado).  

Consideramos que o convencionamos chamar de indicador de distorção idade-série é 

um importante indicador, porém, pelo o que os dados da tabela 5 apontam, um ano de atraso 
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 Os dados a que a tabela se refere são do 6º ano, mas resultados parecidos são replicados em todos os outros 

anos de escolaridade, tanto em 2016 quanto em 2018.   
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escolar já compromete os resultados educacionais dos sujeitos, do ponto de vista de se 

levantar estratégias para superação das desigualdades escolares. Identificar os estudantes após 

dois anos de “atraso escolar” pode significar atuar tardiamente na vida desses estudantes. Para 

além disso, um ano de atraso escolar já coloca esses alunos como futuros demandantes da 

EJA, pois não concluirão o Ensino Fundamental aos 14 anos.  

Nesse sentido, consideramos utilizar a taxa de adequação idade-série
62

 mais acertado, 

porque identifica aqueles que têm um ano de repetência ou mais na vida escolar e, como 

vimos na tabela 5, um ano de repetência é suficiente para deflagrar possibilidades de novas 

reprovações e confirmamos isso quando realizamos análises dos percentuais de promoção do 

7º, 8º e 9º anos. Em todos os casos, um ano de repetência já diminui as chances de novas 

aprovações. 

Cabe, ainda, mais uma consideração a esse respeito. Apesar de considerar a taxa de 

adequação idade-série o melhor indicador para esse caso, nos incomoda o uso do termo 

“adequação” por motivos já externados anteriormente. Por isso, optamos aqui por chamar de 

“taxa de estudantes com idade ajustada ao ano de escolaridade cursado”, considerando que o 

termo “ajustar” (tornar justo), traz a ideia de processo, de buscar acertar as “arestas”, igualar 

na perspectiva do que acordado como ideal e justo. 

Na tabela 5, quando observamos os resultados de promoção por idade, observamos 

que os alunos que têm 10 ou 11 anos de idade (idade ajustada ao ano de escolaridade cursado) 

têm percentuais de promoção maiores que os alunos que já tiveram alguma reprovação ou a 

experiência do abandono ou da evasão escolar. Ou seja, na medida em que aumenta a 

defasagem da idade em relação ao ano cursado, aumentam, também, as chances de repetência 

dos alunos. Por exemplo, em 2018, 89% dos alunos de 11 anos foram aprovados e menos de 

30% dos estudantes maiores de 15 anos avançaram para novo ano de escolaridade em 2019. 

Chama atenção o percentual dos alunos de 17 anos, onde só 16,67% foram promovidos. Um 

percentual mais de cinco vezes menor que o dos alunos de 11 anos de idade. 

Quando comparamos os resultados de promoção dos estudantes do Ensino Regular 

que estão em situação de atraso escolar (tabela 5) com os resultados de promoção dos 

estudantes matriculados na Etapa II (Anos finais) da EJA (tabela 4), identificamos que 

aqueles têm resultados educacionais muito próximos (ou menores) ao dos estudantes da EJA. 
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 Conforme PAIXÃO (2011), taxa de adequação idade-série refere-se ao percentual de alunos que frequentam a 

escola dentro do ano de escolaridade esperado: 6 anos de idade no 1º ano, 7 anos no 2º ano e, assim, 

sucessivamente.   
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Na tabela 5, no que se refere ao ano de 2016, todos os alunos maiores de 15 anos
63

, tiveram 

percentuais abaixo de 42%. No que se refere aos dados de 2018 os percentuais foram 

marcadamente menores. Na tabela 4, em 2016, o percentual de promoção na Etapa II da EJA 

foi de 52,97%.   

Levantamos os dados dos estudantes que estavam matriculados em turmas de correção 

de fluxo no ano de 2016 para contribuir com nossa análise, pois, como vimos no gráfico 10, 

neste ano a SME publicou uma resolução que regulamentou as turmas de correção de fluxo na 

Rede incentivando as escolas a continuar e/ou construir projetos próprios que contemplassem 

alunos com distorção idade/série na perspectiva de corrigir o fluxo escolar desses estudantes.  

No ano de 2016, onze escolas tinham turmas cadastradas no sistema online como 

Correção de Fluxo. Para cada turma tinha um projeto diferenciado construído no interior de 

cada escola e com o acompanhamento da SME: 281 estudantes estavam matriculados nessas 

turmas e 86,2% deles foram promovidos. (SectOnline/PMAR, 2016). Infelizmente, no ano de 

2017, não houve mais incentivo por parte da nova gestão da SME para continuidade dos 

projetos e eles foram reduzindo até a completa ausência: em 2017 165 alunos estavam 

matriculados em turmas de correção de fluxo (62,42% dos alunos promovidos); em 2018 

apenas 26 alunos estavam matriculados (73,07% de promoção) e, em 2019, não teve na Rede 

Municipal nenhuma turma de correção de fluxo, especificamente, direcionada aos estudantes 

que não estavam com idade ajustada ao ano de escolaridade cursado no Ensino Regular. 

Em síntese, a análise comparativa dos dados nos leva a tecer algumas considerações 

sobre a situação dos estudantes em situação de defasagem da idade em relação ao ano de 

escolaridade cursado seja no Ensino Regular ou na EJA:  

 as chances de um estudante ser aprovado diminuem, fortemente, na medida em que 

aumenta a defasagem idade/ano no Ensino Regular;  

 os resultados de rendimento escolar dos adolescentes/jovens que estão em 

defasagem idade/ano de escolaridade são muito menores quando estão pulverizados 

nas turmas do Ensino Regular, ou seja, quando não tem política educacional 

específica;  

 os estudantes do Ensino Regular com defasagem entre idade e o ano de 

escolaridade, são invisibilizados do ponto de vista das análises do rendimento 

escolar quando os indicadores de fluxo escolar não são desagregados por idade;  
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 Público que se divide entre o Ensino Regular e a EJA. 
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 também é possível ressaltar a invisibilidade desses estudantes pela redução do 

atendimento, entre os anos de 2017 e 2018, e a ausência de ações e políticas 

institucionais direcionadas, especificamente, a estes estudantes no ano de 2019 no 

Ensino Regular;
64

 

  considerando que a taxa de promoção da EJA é semestral, os alunos dessa 

modalidade, em Angra dos Reis, têm o dobro de chance de serem aprovados no 

decorrer de um ano do calendário civil, e, portanto, estão em vantagem em relação 

aos alunos com defasagem no Ensino Regular, que têm menores percentuais de 

promoção e uma oportunidade de promoção ao fim de um ano letivo.  

 apesar dos índices de promoção dos estudantes da EJA superarem os índices dos 

estudantes em situação de atraso escolar no Ensino Regular, também esta 

modalidade de ensino precisa ter foco na melhoraria da qualidade da educação 

ofertada e em políticas de permanência escolar, já que quase metade dos alunos 

repete de fase, por semestre letivo;  

 por fim, mas não menos importante, a questão posta não é um problema exclusivo 

da EJA: é um problema do sistema educacional que vem atuando a partir do seu 

mecanismo de exclusão, que situa os sujeitos em lugares sociais hierárquica e 

historicamente definidos! Os resultados de repetência (reprovação ou abandono) 

são do coletivo dos excluídos historicamente, no Ensino Regular ou na EJA: os 

“mesmos coletivos”, os “mesmos índices” como resultado; quanto maior a ausência 

de políticas direcionadas para esses coletivos, maiores são as possibilidades de 

repetência. 

Os dados da tabela 5 também nos levam a considerar que repetir o ano de escolaridade 

não tem garantido a qualidade necessária para que os estudantes possam avançar na sua 

trajetória escolar.  Ribeiro (1991), já nos alertava neste sentido quando, há mais de 25 anos, 

abordava a “Pedagogia da repetência”, considerando-a como principal obstáculo à 

universalização da Educação Básica em nosso país. O autor afirmava que 

 
a probabilidade de um aluno novo na lª série ser aprovado é quase o dobro do que a 

probabilidade daquele que já é repetente na série. Isto mostra que a repetência tende 
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  Poucas e tímidas foram as ações institucionais direcionadas, especificamente, para esses alunos no decorrer 

dos anos na Rede. Cito, nesse sentido, o Programa de Aceleração da aprendizagem (1999, 2000, 2001), Projeto 

de correção das trajetórias escolares desenvolvidos em algumas unidades de ensino (2010 a 2016). Em 2019, foi 

criado o Projeto PAP, em algumas escolas, que em linhas gerais tem o propósito de oferecer reforço escolar para 

estudantes com dificuldades na aprendizagem estando em defasagem da idade em relação ao ano cursado ou não.    
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a provocar novas repetências, ao contrário do que sugere a cultura pedagógica 

brasileira de que repetir ajuda a criança a progredir em seus estudos.  

 

Em outro estudo o autor ratifica a afirmativa da publicação anterior: “a repetência é, 

em si mesma, uma das principais causas da repetência” (RIBEIRO, 1993)  

O fato é que o fenômeno da repetência gera, ano após ano, alunos em situação de 

defasagem da idade em relação ao ano de escolaridade cursado e se propaga por toda a 

Educação Básica.  

Tendo por base o ano letivo de 2019, verificamos a condição dos estudantes 

matriculados no Ensino Regular na Rede Municipal. A tabela 6 revela o número e o 

percentual dos estudantes matriculados em 2019 que tinham idade ajustada ao ano de 

escolaridade cursado. 

 

TABELA 6 – Percentual de estudantes com idade ajustada ao ano de escolaridade cursado no Ensino 

Fundamental Regular - Rede Municipal de Angra dos Reis, 2019. 

 

 

Número de estudantes 

matriculados 

Número de estudantes 

com idade ajustada ao 

ano cursado 

Percentual de 

estudantes com idade 

ajustada ao ano 

cursado 

1º ano 1.997 1.769 88,58 

2º ano 1.763 1.561 88,54 

3º ano 2.202 1.534 69,66 

4º ano 1.904 1.246 65,44 

5º ano 2.090 1.304 62,39 

6º ano 1.623 818 50,40 

7º ano 1444 757 52,42 

8º ano 1101 609 55,31 

9º ano 894 501 56,04 

Total 15018 1099 67,25 

 

FONTE:  Sistema SectOnline – PMAR (2019) 

 

Observa-se que, nos dados referentes aos primeiros dois anos do Ensino Fundamental, 

em 2019, aproximadamente, 88% dos estudantes têm idade ajustada ao ano de escolaridade 

cursado. Um dado que à primeira vista parece alto, mas demonstra que uma quantidade 
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apreciável de crianças fica reprovada por falta ou abandona a escola nesse período.
65

 Fica 

evidente também que, na medida em que avançam os anos de escolaridade, os percentuais 

caem consideravelmente. Nos Anos Finais do Ensino Fundamental (anos onde acontece maior 

parte da migração para a EJA), aproximadamente, metade (somente!) dos estudantes tinham 

idade ajustada ao ano de escolaridade cursado. Ressaltamos que, nesta situação, com mais de 

15 anos, somavam 972 alunos, totalizando 19,20% dos estudantes nesta etapa. Ou seja, 

estudantes que estão em iminência de migração para EJA.  

Nesse sentido, os educadores, gestores e pesquisadores de EJA vêm, 

ininterruptamente, sinalizando que o fluxo irregular do Ensino Regular vem “afetando” a 

EJA: juvenilizando-a.  

Pelo menos em Angra dos Reis, parece que grande parte dos professores e gestores do 

Ensino Regular não reconhece esse processo, principalmente, nas unidades escolares que não 

têm oferta de EJA. A fala de uma pedagoga, em um dos encontros onde socializei a pesquisa, 

se ajusta a esta suspeita:  

eu tenho a impressão de que as pessoas não dão conta de compreender essa ida de 

jovens para EJA como resultado do Ensino Fundamental. Você não acha?  Quando a 

gente fala disso parece que é algo muito distante das pessoas. (Pedagoga da Rede 

Municipal de Ensino de Angra dos Reis) 

 

Consideramos que reconhecer os entrelaçamentos e os efeitos das políticas 

educacionais na realidade escolar, identificar processos de exclusão e de segregação em nível 

de sistema é importante, mas ainda estamos a vagar na superfície dos fenômenos. Debater 

quem interfere em quem é valido para compreender o tamanho do tempo perdido buscando 

culpados.  Estava envolvida no debate sobre a unificação da proposta de EJA para toda a rede, 

mas naquele momento não me era possível perceber a dimensão da questão e, atualmente, 

avalio que a discussão sobre os resultados do rendimento escolar da EJA foi um facilitador 

para que as escolas “aceitassem” a extinção do Regular Noturno.  E que nós, que estávamos 

envolvidos com o debate, não aprofundamos o suficiente a questão do ponto de vista dos 

atravessamentos das políticas, naquele momento.  Essa percepção foi sendo desenvolvida 

durante a pesquisa de doutorado e das experiências e debates posteriores ao momento. 

Todas as questões apontadas até aqui estão articuladas aos juízos de valor construídos 

socialmente a respeito da EJA e de seus sujeitos propagando-se a imagem de uma modalidade 

de ensino de má qualidade, dos péssimos resultados, de alunos desinteressados, preguiçosos, 

que abandonam e evadem da escola. Assim, há a naturalização dos processos de exclusão que 
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 Em função da Progressão Continuada na Alfabetização no 1º e no 2º ano de escolaridade só há repetência nos 

casos de retenção por falta ou abandono escolar. 
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acontece no interior do sistema escolar no decorrer dos anos, agora com uma nova roupagem: 

“tirando” esses estudantes da conta, quando é inconstitucional tirá-los da escola.  

Enquanto para uns a oficialização da EJA como modalidade de ensino na Rede 

Municipal foi um marco importante na ampliação da garantia do direito à educação como 

demandado na constituição e na LDB, para outros trouxe a possibilidade de melhoria da 

“qualidade educacional” por meio da exclusão desses estudantes dos cálculos do IDEB. 

Ocorre que, ainda hoje, a EJA busca sua consolidação como modalidade de ensino na Rede 

Municipal, porém, contraditoriamente, vem servindo a um mecanismo de segregação dos 

estudantes considerados “não aptos” no Ensino Regular. 

E por que os dados da EJA incomodam tanto? Porque eles, realmente, denotam 

processos de exclusão e o enorme desafio que temos que superar. Porque sinalizam que há 

algo de muito errado acontecendo no sistema educacional. E, definitivamente, a alternativa 

que vem sendo assumida de silenciamento e de culpabilização da EJA diante dos indicadores 

de fluxo e rendimento, em escala macro e micro, não vem contribuindo para alterarmos a 

situação. 

É preciso avançar nos desafios impostos, como nos lembra Iolanda Oliveira (2019) 

inspirada em VEIGA-NETO (2002): é necessário ir mais fundo, descer aos “porões”. 

Inspirados em ambos seguimos, acompanhando a trajetória escolar dos estudantes, 

durante o período de universalização do acesso ao Ensino Fundamental na Rede Municipal de 

Angra dos Reis e, em seguida, em um universo micro, a trajetória dos estudantes da EJA de 

uma das escolas buscando qualificar os achados sobre a produção de estudantes em situação 

de defasagem idade/ano, a migração desses sujeitos para a EJA e o lugar do estudante negro 

nesse contexto.  

 

3.2 Acompanhamento da trajetória escolar dos estudantes durante a década de 1990 e as 

duas primeiras décadas dos anos 2000. 

 

Seguindo a dinâmica apontada no Brasil, a Rede Municipal de Ensino de Angra dos 

Reis vem, ao longo de pelo menos 30 anos, vivenciando a expansão do atendimento 

educacional, democratizando o acesso da população angrense aos bancos escolares em 

processo de universalização do acesso a educação. De acordo com dados do IBGECidades 

(2010), a taxa de escolarização da população de 6 a 14 anos no município era de 96,4%. Em 

2019, não foi possível acessar a taxa, mas de acordo com representantes da secretaria de 

educação, a Rede Municipal vem atendendo a toda demanda declarada para acesso à escola 
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através do processo de pré-matrícula.  Os dados de matrícula das últimas três décadas, 

arquivados no Sistema SectOnline, podem ratificar esta afirmativa. Porém, continuamos 

produzindo uma parcela da população subescolarizada “excluídos na/da escola” como esse 

mesmo banco de dados também confirma. 

A produção de uma demanda de subescolarizados aptos à re-inclusão na EJA tem 

postergado um efetivo atendimento à população jovem e adulta que não teve acesso à 

educação em “idade própria”, aqueles que Serra e Reguera (2016) contabilizaram como 

demanda potencial para EJA elencados no capítulo anterior. 

 Propomos, aqui, especular esse processo analisando a trajetória dos estudantes do 

Ensino Fundamental no Ensino Regular da Rede Municipal ao longo das décadas de 1990 e 

nas duas primeiras décadas do século XXI. Para isso, optamos por utilizar análises de coortes 

escolares a fim de acompanhar o fluxo escolar dos estudantes em um período de tempo a 

partir da ferramenta “Análise de trajetórias” disponível no Sistema SectOnline.  

Selecionamos como coortes os grupos de estudantes matriculados na 1ª série ou no 1º 

ano de escolaridade em cada ano letivo de 1995 a 2011. A opção de a primeira coorte escolar 

iniciar no ano de 1995 foi em função de que é o ano letivo mais antigo da base de dados do 

Sistema SectOnline e a opção de a última coorte escolar iniciar em 2011 foi em função de que 

os alunos matriculados em 2011, cursando uma trajetória regular, estariam matriculados no 9º 

ano de escolaridade em 2019. 

Para que pudéssemos acompanhar a trajetória escolar dos alunos de cada coorte, 

delimitamos como tempo para análise dos percursos, o período de oito anos letivos para 

aqueles matriculados na 1ª série, considerando o tempo estimado para acessarem a 8ª série; e 

de nove anos letivos para aqueles matriculados no 1º ano de escolaridade, considerando o 

tempo estimado para acessarem o 9º ano de escolaridade em uma trajetória escolar regular.
66

  

Com o objetivo de mostrar o tamanho das coortes escolares sobre as quais incidirá 

nossa análise sobre as trajetórias dos estudantes, a tabela 7 traz, no campo “Início da análise 

de coorte”, o ano letivo início de cada coorte e a quantidade de alunos matriculados na 

série/1º ano em cada ano letivo e, no campo “Fim da análise de coorte”, o ano letivo fim de 

cada coorte e o número de estudantes que permanecia matriculado na Rede Municipal (o 

tamanho da coorte escolar) e o percentual de estudantes que não estavam mais matriculados 

na Rede no fim do período. 

                                                           
66

 Foi considerada a seguinte organização do Ensino Fundamental: 1ª a 8ª série entre 1995 e 2004 e 1º ao 9º ano 

de escolaridade de 2005 em diante.  
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TABELA 7 – Tamanho da coorte escolar considerando as matrículas da 1ª série/1º ano, na década de 1990 

e nas duas primeiras décadas dos anos 2000, e percentual de estudantes fora da Rede Municipal de Angra 

dos Reis ao final de cada período. 

 

 

Início da análise de coorte 

  

Fim da análise de coorte 

       1ª série ou 1º 

ano de escolaridade 

por ano letivo  

Número de 

estudantes 

matriculados  

Ano letivo 

Tamanho da coorte  

(Número de 

estudantes que 

permaneciam na Rede 

Municipal) 

Percentual de 

estudantes fora da 

Rede Municipal 

1ª série/1995 1883 2002 705 62,56 

1ª série/1996 2277 2003 913 59,90 

1ª série/1997 2662 2004 1056 60,30 

1ª série/1998 2670 2005 1007 62,28 

1ª série/1999 2611 2006 999 61,74 

1ª série/2000 2631 2007 1138 56,75 

1ª série/2001 2277 2008 969 57,44 

1ª série/2002 2368 2009 1142 51,77 

1ª série/2003 2684 2010 1375 48,77 

1ª série/2004 2756 2011 1174 57,40 

1º ano/2005 3092 2013 1387 55,14 

1º ano/2006 3306 2014 1408 57,41 

1º ano/2007 2825 2015 1104 60,92 

1º ano/2008 2792 2016 1131 59,49 

1º ano/2009 2779 2017 1099 60,45 

1º ano/2010 2729 2018 983 63,98 

1º ano/2011 2789 2019 1187 57,44 

 

FONTE:  Sistema   SectOnline – PMAR (2019) 

 

A tabela 7 nos mostra que no início da análise de coorte, com exceção de 1995, que 

tinha um número menor de estudantes (1.883), e de 2006, que chegou a 3.306 estudantes 

matriculados, não há mudanças relevantes no número de matrículas no decorrer das décadas 

na 1ª série ou 1º ano de escolaridade.  Nos anos de 2008, 2009, 2010 e 2011, o número de 

matrículas permaneceu constante: próximo a 2.750 estudantes. 

Na tabela, no fim da analise de coorte, podemos observar o número de estudantes que 

ao final de oito ou nove anos de escolarização estavam matriculados na rede municipal. Esses 
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são os estudantes que terão suas trajetórias escolares analisadas a seguir: é o tamanho das 

coortes escolares com as quais vamos trabalhar. A coorte 2006/2014 é a maior com 1408 

estudantes, a menor é a coorte 1995/2002 que possui 705 estudantes.    

Ressaltamos a redução no número de matrículas em cada grupo ao fim do período de 

tempo estabelecido para análise das trajetórias. Em todas as coortes, cerca de 60% dos 

estudantes já não estavam mais matriculados na Rede Municipal ao final dos oito anos letivos 

(caso dos estudantes que estavam na 1ª série) ou de nove anos de escolarização (caso dos 

estudantes que estavam matriculados no 1º ano de escolaridade).  

Não é possível descobrir o destino desses estudantes, através do Sistema SectOnline, 

mas podemos afirmar que para o evento há duas possibilidades: ou os estudantes continuaram 

estudando, mas em outra rede de ensino ou na iniciativa privada, seja em Angra dos Reis ou 

em outro município; ou, o que é muito grave, estavam fora da escola. Sendo assim, esses 

dados podem, pelo mesmo em parte, representar casos de evasão escolar.  

É importante considerar a possibilidade da evasão de parte desses estudantes, já que de 

acordo com os indicadores de fluxo escolar do INEP (2007-2015), as taxas de evasão 

escolar
67

 da rede pública de Angra dos Reis são expressivas, notadamente nos Anos Finais, 

como podemos observar na tabela seguinte. 

 

TABELA 8 – Taxa de evasão no Ensino Fundamental da Rede Pública de Angra dos Reis referentes às 

transições entre os anos de 2007 e 2015. 

 

 
Anos Iniciais Anos Finais 

2007/2008 3,7 11 

2008/2009 2,2 9,2 

2009/2010 3,1 12,0 

2010/2011 1,7 9,2 

2011/2012 1,7 9,1 

2012/2013 2,6 7 

2013/2014 1,6 7,4 

2014/2015 2,4 7,9 

 

FONTE: Indicadores Educacionais / Inep (2007-2015) 

 

                                                           
67

 Taxa de evasão é a proporção de alunos que em 2007 estavam matriculados na série k (etapa de ensino seriada 

do Ensino Fundamental ou médio) e em 2008 não estavam matriculados.  Disponível nos Indicadores 

educacionais do INEP – Taxas de transição. 
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Definido o tamanho das coortes escolares e o tempo para o acompanhamento do fluxo 

escolar, analisaremos, em cada coorte: o percentual de estudantes com trajetória regular 

(aqueles que acessaram a 8ª série/9º ano sem interrupções na trajetória) e o de estudantes em 

situação de atraso escolar (aqueles que, ao final do tempo estipulado, ainda estavam 

matriculados no Ensino Regular até a 7ª série ou 8º ano ou aqueles que migraram para EJA).  

 

GRÁFICO 11 – Matrículas ao fim de oito ou nove anos de escolarização considerando as coortes escolares 

dos estudantes da 1ª série/1º ano de 1995 até 2011 na Rede Municipal de Angra dos Reis. 

 

 
 

FONTE:  Sistema SectOnline – PMAR (2019) 
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Considerando a trajetória escolar de todos os estudantes que estavam matriculados na 

1ª série ou no 1º ano de escolaridade, de 1995 a 2011, na Rede Municipal, observa-se que há 

um enorme desafio a ser superado. 

Na maior parte das coortes, mais de 70% dos alunos repetiram a série ou o ano de 

escolaridade, pelo menos uma vez, ficando assim, em condição de atraso escolar com um ou 

mais anos de defasagem da idade-série/ano. 

Chamamos atenção para a gravidade da situação dos estudantes que, após oito ou nove 

anos de escolarização, ainda estavam matriculados nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

em todas as coortes. Apesar de haver uma redução do percentual no decorrer dos anos, os 

dados da primeira coorte escolar da década de 90 são praticamente iguais aos da última coorte 

da segunda década dos anos 2000: 7,38% dos alunos da 1ª série de 1995 e 7,5% dos alunos do 

1º ano de escolaridade de 2011 estavam matriculados nesta etapa da Educação Básica. 

Em todas as coortes analisadas, o percentual de estudantes que tem uma trajetória 

regular foi menor que o percentual dos estudantes em atraso escolar (matriculados na EJA, 

nos Anos Iniciais e do 6º ao 8º ano de escolaridade).  

Em oito coortes escolares, menos de ¼ dos estudantes tiveram uma trajetória regular. 

Em três coortes, quase ¼ dos alunos conseguiram avançar sem percalços. Os melhores 

resultados dizem respeito a coortes de 2009 e de 2010 onde, aproximadamente, quase 40% 

dos estudantes tiveram uma trajetória regular. 

Avalia-se relativo aumento do percentual de trajetórias regulares nos últimos grupos 

da série (trajetória dos alunos de 2009 a 2017, de 2010 a 2018 e de 2011 a 2019, mesmo com 

uma pequena queda na última coorte). Todas essas coortes tiveram de 35% a 39% dos 

estudantes com uma trajetória regular. Salientamos a diferença entre o percentual da coorte 

1995/2002 para a coorte 2011/2019: um salto de 13,13% de aumento de trajetórias regulares. 

Apesar do aumento, os percentuais de trajetórias regulares são, ainda, muito baixos e 

provocadores, sendo um desafio colossal a ser superado. 

A análise dos percentuais de migração dos estudantes do Ensino Regular para EJA, em 

cada coorte, comprovam o fenômeno de juvenilização e nos apoia na tese de que são os 

resultados do Ensino Regular vêm transformando a EJA em correção de fluxo.  

Apesar da discussão sobre juvenilização estar vindo à tona com muita força 

recentemente, os dados do gráfico 11 confirmam o que Haddad e Pierro (2000, p. 127) 

atestaram: a migração dos jovens do Ensino Regular para EJA não é um fenômeno recente. 

As trajetórias dos estudantes da Rede Municipal, ainda na década de 1990, já desenhavam o 

fenômeno com percentuais até maiores que os dos últimos anos da série: na coorte 1995/2002, 
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por exemplo, 14,75% dos alunos matriculados na primeira série em 1995 estavam 

matriculados na EJA em 2002. Na coorte 2011/2019 4,55% do primeiro anos de 2011 dos 

alunos já tinham migrado para EJA no ano de 2019. 

O percentual de migração dos estudantes do Ensino Regular para EJA, em cada coorte, 

nos leva a inferir que esses percentuais se referem à parte dos alunos que, na 1ª série ou no 

primeiro ano de escolaridade, já estavam em situação de distorção idade/série por repetência 

(abandono ou reprovação) ou por terem entrado na escola fora da idade obrigatória. 

Ressaltamos um aumento nos percentuais de migração para EJA nas coortes 

2002/2009, 2003/2010 e 2004/2011 onde, respectivamente, 22,77%; 22,91% e 19,85% dos 

alunos estavam matriculados na EJA.  Acreditamos que o aumento de percentual de migração 

deva-se ao fato de que, neste período, ocorreram dois importantes marcos legais: 

nacionalmente, a Resolução CNE/CEB nº 3/2010, que institui a idade de 15 anos para 

matrícula na EJA e,  a nível municipal, a reorganização da oferta de EJA: não há mais oferta 

do Ensino Regular Noturno e há um fervoroso debate em torno do ranqueamento do IDEB, 

trazendo à tona a possibilidade de “despejar” (LEMOS, 2017) os alunos na EJA para “limpar” 

os dados do Ensino Regular. 

Em linhas gerais, a análise das coortes nos permite observar uma melhora no fluxo 

escolar e na diminuição da migração para EJA. Chama atenção, por exemplo, a redução do 

percentual de migração para EJA de 8,44% da coorte 2010/2018 para 4,55% na coorte 

2011/2019 (quase metade).  Esses dados nos levam a mensurar que a diminuição de migração 

pode estar relacionada à melhora no fluxo escolar que pode ser reflexo das políticas 

implementadas no interior da rede e das escolas, em especial, com a implantação da 

progressão continuada na alfabetização no ano de 2011 (ou seja, no 1º ano de 2011, só houve 

repetência no caso de infrequência ou abandono escolar)
68

 e, ainda, com a implantação de 

projetos de correção de fluxo ocorridas em algumas escolas nos últimos anos. Ressaltamos, 

porém que a redução da migração para EJA, também, pode ter a ver com a diminuição de 

escolas com a oferta desta modalidade ocorrida nos últimos anos no município. Tais questões 

merecem estudos posteriores para confirmação ou não das hipóteses.  

Os dados das coortes de 1995 a 2011, também nos levam a refletir sobre como, 

ininterruptamente, a Rede Municipal vem produzindo um grande percentual de estudantes em 

                                                           
68

 Um caso que necessita de outras pesquisas para avaliar o impacto da progressão continuada na alfabetização 

na trajetória escolar dos estudantes e a qualidade na educação ofertada. Os percentuais referentes aos alunos com 

idade ajustada nos Anos Iniciais aumentaram consideravelmente como vimos na tabela 6 e o indicador de 

distorção idade-ano do INEP, no decorrer dos anos, também aponta a diminuição da distorção. Para saber mais, 

ver indicadores educacionais da Educação Básica disponível em http://portal.inep.gov.br/indicadores-

educacionais. 



145 

 

situação de atraso escolar e que, parte deles, migram do Ensino Regular para a EJA quando 

completam 15 anos.   

 

3.3 Os “jovens de antes” e os “jovens de hoje”. 

 

 Como vimos, a escola do século XXI continua produzindo a exclusão. A análise das 

coortes entre os anos de 1995 e 2011, dos alunos matriculados na 1ª série e no 1º ano do 

Ensino Fundamental, nos permite observar que trajetórias desiguais, ocorridas no Ensino 

Regular vêm, no decorrer dos anos, produzindo uma demanda constante para a EJA, na 

medida em que a probabilidade de produção de trajetórias regulares pelo sistema educacional 

vem sendo inferior a de produção de alunos em situação de atraso escolar. 

Apesar dos desafios, os dados também demonstram melhora no fluxo escolar ao longo 

dos anos e, tanto para os que chegaram ao 9° ano em uma trajetória regular, quanto no que se 

refere à diminuição no percentual de migração para a EJA, o que pode estar relacionado às 

políticas suplementares do período, mas também à redução do número de escolas com oferta 

de EJA. 

O fato é que, apesar da discreta melhora no fluxo, continuamos produzindo trajetórias 

escolares desiguais, continuamos produzindo os jovens da EJA, sujeitos aptos a serem “in-

incluídos”, nas palavras de Arroyo (2013). 

 
Um atestado brutal dos limites de mais de uma década de propostas de escolas 

“inclusivas”, projetos “inclusivos” em velhas estruturas escolares excludentes e 

segregadoras dos Outros. Quando não se tem coragem de mexer nessas velhas 

estruturas e velhos ordenamentos segregadores a tendência será inventar projetos 

periféricos inclusivos dos adolescentes e jovens populares. Diante dos resultados tão 

fracos as análises terminarão culpando os educandos populares como in-incluíveis”   

(Arroyo, 2013 p. 227)  

 

O resultado de processos contínuos de “in-inclusão” de estudantes na EJA é a 

produção de uma EJA, preponderantemente, jovem.  O gráfico 12 traz a distribuição em 

percentual da frequência de jovens e de adultos na EJA, de 1995 a 2019, na Rede Municipal, e 

contribui na comprovação dessa assertiva. 
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GRÁFICO 12 – Percentual de jovens e adultos matriculados na Etapa II da EJA da Rede Municipal -  

Angra dos Reis, 1995 a 2019. 
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FONTE:  Sistema SectOnline – PMAR (2019) 

 

Com base na análise do gráfico 12, podemos considerar algumas questões importantes. 

Os dados nos mostram que, pelo menos desde 1995, a Etapa II da EJA (Anos Finais do 

Ensino Fundamental) sempre foi composta, em sua maioria, por jovens.  Tomando por base o 

ano de 1995, é possível dizer que hoje temos um percentual de jovens menor do que tínhamos 

naquele ano, mas é importante considerar que, de 2000 a 2008, havia uma tendência de 

aproximação no percentual dos jovens e adultos que chega quase a se igualar em 2008. A 

partir de 2009, a tendência passa a ser contrária, com um aumento gradativo da população 

jovem.   

A aproximação no percentual dos dois grupos no ano de 2008 parece-nos ser um 

reflexo do debate nacional em relação à definição da idade para entrada na EJA, pois foi no 

mesmo ano que o Parecer CNE nº 23/2008, sugeriu a idade mínima de 18 anos para ingresso 

na EJA, em uma tentativa de parar o “adolescer” da EJA por via legal, conforme discutimos 

no capítulo 2. Mesmo não tendo representantes do município na discussão que acontecia em 

nível macro, acompanhávamos a discussão seja por meio de representantes do CME, da SME 

ou de educadores que atuavam na EJA. 
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É preciso considerar, também, que entre os anos de 2007 a 2010, o número de 

matrículas e o número de escolas que ofertavam EJA foi um dos maiores da série histórica 

(1995 a 2019). Talvez, reflexo de maior chamada pública em função da “recém-criada” EJA 

no município, e foi, nesse momento de maior expansão da oferta de EJA, que o percentual de 

adultos e jovens fica mais próximo.  

As informações contidas nos gráficos 11 e 12 (das coortes e da juvenilização) 

confrontam a ideia enraizada no imaginário coletivo dos profissionais da Rede Municipal 

(inclusive a minha): a de que “antes tinha mais adultos na EJA”. 

Não é possível depreender, com precisão, um marco temporal que denote a expressão 

“antes” usada na frase, mas podemos dizer que, em linhas gerais, compreenderia o período de 

2007 a 2010, período onde se começou, efetivamente, se denunciar a juvenilização da EJA 

como a migração perversa dos estudantes do ensino regular para esta modalidade, tanto a 

nível nacional como no município de Angra dos Reis. 

 Por opção metodológica, vamos considerar o ano de 2009 como marco. Nesse 

período, participei dos debates de reformulação da modalidade e houve registro desse 

processo através do Documento Síntese da Gestão 2009/2012, da Secretaria de Educação 

(PMAR, 2012). Ele respalda a afirmação de que, pelo menos desde 2009, é comum ouvir 

professores relatando que “antes tinha mais adultos do que jovens na EJA”.  

Socializar as informações desse gráfico com outros profissionais foi importante para 

buscar compreendê-las e para fazer algumas considerações sobre o processo de juvenilização 

da EJA em Angra dos Reis.  

Quanto ao imaginário coletivo de ter mais adultos do que jovens na EJA, a 

consideração de um professor nos pareceu muito elucidativa, quando chamou atenção para a 

categoria antropológica de “enquadramento da memória”. Construímos coletivamente uma 

“verdade” que nos fez, de certa forma, “apagar” a existência dos jovens “de antes” e a 

estamos reproduzindo ao longo do tempo. Talvez, a nossa memória coletiva esteja marcada 

pela experiência do ano de 2008, quando realmente houve um aumento considerável no 

percentual dos adultos. (Desagregamos os dados do gráfico por faixa etária e o ano de 2008 

foi o único onde percentual de adultos superou o percentual de jovens/adolescentes de 15 a 17 

anos e de jovens de 18 a 29 anos). 

Importante não desconsiderar a presença dos jovens “de antes” que, como os dados do 

gráfico 11 comprovam, também migravam do ensino regular para EJA. Mas o  fato é que o 

debate e o uso do termo “juvenilização da EJA”, no início deste século, se insere em um novo 

contexto educacional e denuncia não um fenômeno “novo”, mas a intensidade e o propósito 



148 

 

de sua eminência:  a migração perversa dos estudantes do ensino regular para EJA como uma 

medida orquestrada que se insere no contexto macro das políticas de universalização da 

Educação Básica na atualidade.  

Os avanços da garantia do direito à educação na legislação passam a ser usados como 

ferramenta de “expulsão” quase compulsória dos alunos. Consideramos que esse passa a ser 

um ponto fundamental de denúncia dos profissionais e pesquisadores da EJA.  Os dados dos 

gráficos 11 e 12 demonstram o aumento no percentual de jovens a partir de 2010, momento 

em que “finaliza-se” o debate sobre a idade para acesso à EJA, entrando em cena a Resolução 

CNE/CEB nº 3/2010. 

 Em síntese, não é possível avaliar o processo de juvenilização da EJA como 

fenômeno isolado, mas como subproduto das políticas de universalização da Educação 

Básica. O fenômeno denuncia a incoerência interna e externa do sistema educacional 

brasileiro na forma como está operando.  

Do ponto de vista das relações entre etapas e modalidades de ensino no interior do 

sistema educacional, a EJA vem assumindo um lugar periférico, um lugar de descarte dos 

“sobrantes” do processo de universalização da educação: o “lugar” dos sujeitos do “não 

lugar”. Desse modo, o sistema não tem servido ao seu propósito social, contribuindo para a 

consolidação de “custos humanos e sociais” (ARROYO, 2011) sem precedência na vida dos 

sujeitos e da cidade.  

A título de exemplo, consideramos importante trazer à tona uma reflexão feita por 

professores sobre o período da tomada de consciência da migração perversa dos estudantes do 

Ensino Fundamental Regular para EJA pelos profissionais: a relação entre violência e a 

juventude. Essa relação esteve presente nos debates tanto a nível municipal quanto nacional 

(conforme registrado no Parecer CNE/CEB nº 23/2008 e no Parecer CNE/CEB nº 01/2010). 

 Uma preocupação latente entre os profissionais da EJA em Angra dos Reis quando se 

falava na transferência dos estudantes do dia para a noite, era o fato de que os 

jovens/adolescentes que ingressavam na EJA não eram trabalhadores
69

 e isso acarretava em 

ficar durante todo o período do dia ociosos nos bairros e mais tempo longe da convivência 

familiar já que, em linhas gerais, quando estavam “em casa”, os pais estavam no trabalho e, à 

noite, estavam na escola. Em muitos casos, esse distanciamento do contexto familiar gerava 

                                                           
69

 Um professor afirma que os jovens “de antes” eram jovens trabalhadores que deixavam o ensino regular 

diurno para trabalhar e que o número daqueles que iam “por problemas” com a escola era menor. Já no período 

que começamos a chamar de “juvenilização”, essa proporção se modificou com o aumento dos jovens que não 

trabalhavam. Acreditamos que essa seja uma questão importante de ser considerada como referência em estudos 

qualitativos posteriores. 
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aproximação com o tráfico de drogas, que “começava” a se articular com mais intensidade no 

território.  

Esse dado revela que a violência contra a juventude, especialmente, contra os jovens 

negros, vivenciada no município na atualidade já tinha sido prevista nas preocupações dos 

professores há, pelo menos, uma década. A história de “Marcelo”, atual estudante de EJA da 

Rede Municipal, também nos alerta neste sentido: se a escola deixa de ser o “lugar” dos 

jovens, outro “lugar” começa a se apresentar como alternativa. Como Marcelo muitos outros 

persistem na busca pelo direito a uma vida justa. Quando vamos, de fato, dizer a eles que sim, 

a escola é o seu lugar? 

Enfim, não basta identificarmos que há um processo de exclusão e segregação escolar 

em curso que, simbólica e efetivamente, deslocam os sujeitos para um “não-lugar”: 

precisamos saber quem são esses sujeitos que, em Angra dos Reis, não vêm tendo políticas 

educacionais específicas no Ensino Regular que assegurem a eles o direito à educação. 

Cabe, então, começarmos a desvendar outra questão posta na pesquisa: quem são esses 

sujeitos? Quem são os jovens “de hoje”?  Como Arroyo (2011), consideramos necessário 

reconhecê-los como membros de coletivos, como sujeitos de direitos. 

É necessário ver pessoas no lugar de alunos. Assim, em função do fenômeno que 

estamos chamando de enegrecimento da EJA, suspeitávamos, fortemente, e confirmamos nos 

achados das pesquisas, que eles são, em sua maioria, estudantes negros. E é nesse sentido que 

continuaremos nos porões, refletindo sobre como esses processos de exclusão e segregação 

vem se estruturando na perspectiva racial.  

 

3.4 O lugar do estudante negro na Rede Municipal de Ensino na atualidade. 

 

Não temos dados mais recentes acerca da classificação racial da população do 

município que os dados do Censo Demográfico (IBGE, 2010), já expostos no primeiro 

capítulo, porém com base nos percentuais apontados e na estimativa feita pelo IBGE (2018) 

de que há tendência de crescimento da população negra no Brasil, podemos afirmar que, 

considerando negros e brancos, a população negra gira em torno da metade da população de 

Angra dos Reis. 

Com a universalização do acesso à oportunidade de matrícula aos seis anos de idade, 

no 1º ano de escolaridade, foi garantida, igualmente, para negros e brancos. Fato confirmado 

em Teixeira (2015) e ratificado nesta pesquisa. O que buscamos verificar, portanto, é se 
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brancos e negros vêm tendo a mesma garantia em relação aos seus percursos escolares pelo 

Ensino Fundamental.   

Como vimos, o quesito cor ou raça foi incluído no Censo Escolar em 2005, mas foi 

somente com as campanhas recentes na Rede Municipal para o registro da informação que, 

em 2018 e 2019, o percentual de declaração chegou próximo aos 98%. Sendo o SectOnline 

um sistema que atualiza os dados dos alunos a cada nova informação incluída, com a 

campanha os percentuais de declaração de cor ou raça de anos letivos anteriores também 

aumentaram.  

Assim, seguindo a mesma metodologia de análise de coortes feitas no gráfico 11, 

optamos por analisar os dados referentes às coortes de 2008/2016, 2009/2017, 2010/2018, 

2011/2019, desagregados por cor ou raça,
70

 conforme podemos visualizar no gráfico 13. 

 
GRÁFICO 13 – Matrículas por cor ou raça ao final de nove anos de escolarização considerando as coortes 

do 1º ano de 2008, 2009, 2010 e 2011 na Rede Municipal de Ensino de Angra dos Reis. 
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FONTE:  Sistema SectOnline – PMAR (2019) 
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 A opção por estas coortes foi baseada no percentual de declaração de cor ou raça considerando as matrículas 

do Ensino Fundamental (Regular e EJA) que foi de, aproximadamente: 75,5% em 2016, 89% em 2017, 98% em 

2018 e 98% em 2019. As coortes anteriores não foram utilizadas em função de menores percentuais de 

declaração de cor ou raça.  



151 

 

Observando a distribuição de matrículas em cada coorte escolar, conforme o gráfico 

13, percebe-se que o percentual de negros que teve um percurso regular e alcançou o 9º ano 

de escolaridade no período, foi inferior ao percentual dos brancos em todas as coortes. 

Na coorte 2008/2016 a diferença entre os dois grupos foi de 17,09%, na coorte 

2009/2017 foi de 10,25%, na coorte 2009/2017 de 7,58% e na coorte 2009/2017 de 3,73. A 

diferença entre brancos e negros se mostrou mais acentuada para a coorte de 2008/2016, onde 

21,21% dos estudantes negros acessaram o 9º ano no tempo previsto, enquanto 38,3% dos 

brancos estavam nesta situação. É possível ver um aumento de quase 14% no fluxo regular de 

alunos negros, ficando, na última coorte, a quatro pontos percentuais abaixo do grupo de 

estudantes brancos.   

 Quanto à migração do Ensino Regular para EJA, os percentuais são maiores para os 

estudantes negros em todas as coortes, com exceção da coorte 2011/2019 onde 4,07% dos 

estudantes negros e 5,24% dos estudantes brancos fizeram a migração.  

Quanto aos alunos que já estavam um ou mais anos em defasagem da idade em relação 

ao ano de escolaridade (aqueles matriculados do 1º ao 8º ano de escolaridade ao fim do 

período de 9 anos de escolarização), também, há desvantagem para os estudantes negros. Em 

menor percentual, chamamos atenção para aqueles estudantes que, ainda, estavam 

matriculados nos Anos Iniciais (1º ao 5º ano), sendo alunos que apresentavam experiências de 

repetência (reprovação/abandono) ou de evasão escolar por, pelo menos, quatro anos letivos 

ou mais, em um período de nove anos letivos. 

Podemos concluir com esses dados que as trajetórias escolares dos estudantes da Rede 

Municipal, desagregados por cor ou raça, revelam as desvantagens dos estudantes negros 

nesse processo, apesar da redução da desigualdade no decorrer do período.  

A redução da desigualdade nos leva a presumir que a melhora no fluxo escolar da 

Rede Municipal pode estar beneficiando a população negra, como ponderamos também que 

pode ter relação com várias outras questões. Muitas delas extrapolam a análise meramente de 

“trajetória escolar” estando no âmbito da “trajetória de vida” dos sujeitos, como também 

podemos levar em consideração a relação com outras políticas públicas implementadas nos 

últimos anos como os programas de transferência de renda, por exemplo.  

O acompanhamento das trajetórias dos estudantes pelas coortes escolares nos dá uma 

ideia do enegrecimento da EJA na Rede Municipal. Como resultado desse processo, 

encontramos uma majoritária presença da população negra na EJA, como podemos ver no 

gráfico 14. Ressaltamos que o percentual de declaração de cor ou raça dos anos de 2016 a 

2019 na EJA foi respectivamente de:  64,13 %, 84,1 %, 93,37 % e 89,86 %. 
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GRÁFICO 14 - Matrículas na EJA por cor ou raça. Rede Municipal de Angra dos Reis, 2016 a 2019. 

 

 
 

FONTE:  Sistema SectOnline – PMAR (2019) 

 

 Como podemos ver, entre os anos de 2016 a 2019, o percentual de negros na EJA era 

superior aos de brancos com um aumento na diferença de frequência entre os dois grupos 

depois de 2016: o aumento do percentual de declaração vem confirmando o fenômeno: a EJA 

da Rede municipal de Angra dos Reis é negra! 

Tomando como referência esse dado, passamos a análise comparativa da situação atual 

dos estudantes negros no Ensino Regular e na EJA por turno escolar. 

 

GRÁFICO 15 – Matrículas por etapa (Ensino Regular e EJA), por turno escolar, segundo a cor ou raça - 

Rede Municipal de Angra dos Reis, 2019. 
 

 
 

 

FONTE:  Sistema SectOnline – PMAR (2019) 
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 Quando observamos a distribuição de negros e brancos nas etapas da Educação 

Básica, no Ensino Regular e na EJA, entre os turnos, notamos que nos dados da Educação 

Infantil, dos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, apenas nos Anos Finais do turno 

da tarde o percentual de negros supera o de brancos.  Porém, quando comparamos o 

percentual de estudantes da EJA com os alunos do Ensino Regular e a relação diurno/noturno, 

observa-se que o percentual de negros é muito maior do que o de brancos, chegando próximo 

de 70% dos estudantes. 

Em sua pesquisa de doutorado, Peregrino (2006), avaliando a trajetória dos alunos de 

uma escola da zona norte do Rio de Janeiro, também apontava para migração daqueles que 

chamou de “menos providos” para o turno da noite.  Em seus achados sobre as trajetórias dos 

estudantes na década de 1970, percebeu uma “‘migração’ paulatina dos ‘menos providos’ (os 

mais velhos e pobres), em contingentes cada vez mais amplos, a cada série, para o terceiro 

turno da escola, criando espaços de ‘isolamento’ (segregação) dos desiguais sociais.” 

(PEREGRINO, 2006, p. 149)   

A autora, também, concluiu que a proporção alcançada entre os grupos de “desiguais” 

no turno da noite, na década de 70, na escola onde realizou sua pesquisa, era idêntica àquela 

encontrada nas duas décadas seguintes. (PEREGRINO, 2006, p. 150) 

Como é possível observar no gráfico 15, a relação entre a oferta da EJA e seu 

funcionamento no turno da noite ainda está muito enraizada no sistema educacional. Como se 

o lugar da EJA e de seus sujeitos fossem no noturno. Na Rede, apenas uma turma de Etapa II 

da EJA funciona no turno da manhã na E. M. de Educação de Surdos, contrariando as 

normatizações em âmbito nacional (Resolução CNE/CEB nº 3/2010) e municipal (Resolução 

SEC nº 3/2017) que apontam para abertura de turmas de EJA, também, no diurno.  

Esses dados tornam visível a consolidação de processos de exclusão e segregação dos 

estudantes da EJA no turno da noite e nos leva a considerar, também, que este espaço/tempo 

vem sendo reservado para segregação dos estudantes negros no fim da segunda década do 

século XXI. 

Nos dados dos turnos da manhã e da tarde, referentes à Educação Infantil e ao Ensino 

Fundamental Regular, a proximidade nos percentuais entre brancos e negros nos leva a 

presumir que não há problemas quanto à frequência de brancos e negros, mas uma análise 

mais apurada nos faz perceber algumas questões. 

Em relação à Educação Infantil, por exemplo, de acordo com representantes da 

Secretaria de Educação, a Rede Municipal atende a toda demanda declarada de pré-escola 

(crianças de quatro e cinco anos) e, pelo que observamos no gráfico 15, não há desvantagem 
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significativa entre brancos e negros no percentual de acesso na rede pública. Porém, os dados 

da rede particular do município demonstram o abismo nas oportunidades educacionais entre 

os dois grupos: em 2018, o percentual de negros matriculados nas creches privadas foi de 

21,15% e nas turmas de pré-escola 23,77% sendo o de brancos 78,85%, 76,3%, 

respectivamente (INEP, 2019).   

Lembramos que as escolas privadas de Educação Infantil fazem parte do Sistema 

Municipal de Ensino e, em linhas gerais, seus dados não fazem parte do escopo da tese, porém 

consideramos relevante informação, pois demarca condições desiguais de acesso à escola, o 

que pode interferir diretamente nas trajetórias escolares dos estudantes no Ensino 

Fundamental.  

No Ensino Fundamental da Rede Municipal, a questão principal não é o acesso. 

Conforme gráfico 15, não há diferença significativa de frequência à escola entre os grupos. 

Mas decidimos por uma análise mais apurada dos números para observar se havia diferenças 

em relação ao fluxo escolar, tomando como referência a distribuição dos alunos com idade 

não ajustada ao ano de escolaridade cursado, conforme gráfico 16. 

  

GRÁFICO 16 – Estudantes do Ensino Fundamental Regular com idade não ajustada ao ano de 

escolaridade cursado - Rede Municipal de Angra dos Reis, 2019. 

 

 
 

FONTE: Sistema SectOnline – PMAR (2019) 

  

No gráfico, estão compilados os percentuais de brancos e negros que não têm idade 

ajustada ao ano de escolaridade cursado e podemos observar que em todos os anos do Ensino 
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Fundamental encontramos um percentual maior de alunos negros. Esse grupo totaliza 4.919 

estudantes matriculados do 1º ao 9º ano de escolaridade (a maior parte matriculada do 6º ao 9º 

ano). Se continuarem nesta condição, não concluirão o Ensino Fundamental antes dos 15 anos 

de idade. Desvantagens que ocorrem no interior do Ensino Fundamental Regular que só se 

revelam na medida em que levamos em conta a trajetória escolar dos estudantes e os 

“acidentes” do caminho.  

Os estudantes negros são maioria entre os estudantes com atraso escolar como as 

informações do gráfico 16 confirmam. Matriculados no diurno esses estudantes não têm um 

espaço reservado à segregação, mas também não têm nenhuma política institucional 

específica na Rede direcionada a eles em 2019 quando a Rede deixou, definitivamente, de ter 

turmas específicas voltadas à correção do fluxo escolar com estudantes com distorção 

idade/ano. Ao contrário, eles estão pulverizados no interior das unidades de ensino. É a esses 

sujeitos que está sendo imposto o “não lugar” eles que são potenciais demandantes para EJA 

nos próximos anos. 

A análise das trajetórias, lugares e tempos escolares dos estudantes da Rede Municipal 

nas etapas da Educação Básica e na modalidade EJA reforçam a tese de Hasenbalg (2005) que 

considera que a desvantagem escolar da população negra é um processo cumulativo. Elas vão 

se sobrepondo no decorrer dos percursos escolares dos estudantes e produzindo efeitos que 

comprometem a superação das desigualdades educacionais entre brancos e negros no sistema 

educacional.   

Vimos, também, que ao desagregarmos os dados por cor ou raça, conforme as coortes 

de 2008 a 2011, a maior parte dos alunos que migraram para EJA, bem como os alunos que se 

encontravam em situação de atraso escolar no Ensino Regular, são os estudantes negros. 

Confirmamos, pelo percentual de matrículas de 2019, que é no turno da noite que 

encontramos maior percentual de estudantes negros, se comparado ao atendimento dos turnos 

da manhã e da tarde. Nestes turnos, a aparente equidade entre os grupos raciais se dissipa 

quando observamos que os alunos negros matriculados no Ensino Fundamental da Rede 

Municipal são maioria entre os que estão em situação de atraso escolar. Observando os dados 

da iniciativa privada quanto a Educação Infantil concluímos que há ainda uma lacuna  quanto 

ao acesso da população negra nesta etapa da Educação Básica. 

Considerando a descontinuidade ou ausência de políticas públicas específicas no 

Ensino Regular que tenham por princípio o reconhecimento dos jovens como sujeitos de 

direito e a valorização da diversidade humana, tendo como resultado os baixíssimos 

percentuais de promoção, talvez, em 2019 a EJA esteja sendo de fato o único espaço em que 
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estes sujeitos têm possibilidades de avançar na sua escolarização.  Mas estaria a EJA dando 

conta de tamanha responsabilidade? Essa é uma responsabilidade só dela? Qual o lugar desses 

jovens alunos? Quem são esses sujeitos? O que suas trajetórias escolares tem a nos revelar? 

Há espaço para os jovens na EJA? Há espaço para os adultos e idosos na EJA juvenilizada? 

É no debate dos sensos e contrassensos trazidos por essas questões que a EJA “aceita” 

esses jovens, vivencia o desafio de juvenilização e luta para ser consolidada como política 

pública e contra a ideia de ser caracterizada como correção de fluxo.  

Nos resta nossa última questão de pesquisa. Apesar de mais negros migrarem para 

EJA um grupo expressivo de estudantes brancos também está nessa situação. Cabe, portanto, 

perguntar: se brancos e negros que migram para EJA o fazem em função de percursos 

tortuosos no Ensino Regular, teriam as suas trajetórias similaridades entre si ou, também entre 

eles os estudantes negros estariam em desvantagens? Em caso afirmativo, estaria o fenômeno 

de juvenilização e enegrecimento da EJA contribuindo para superação dessas desvantagens?  

Foi buscando as respostas a essas indagações que, no próximo capítulo, mergulhamos 

na análise das trajetórias de um grupo específico de estudantes: 92 jovens matriculados na 

EJA da escola Tânia Rita em 2017/2 e que eram integrantes das turmas de 1ª série ou do 1º 

ano de escolaridade das coortes compreendidas entre 1995 e 2019, analisadas no gráfico 11, 

portanto, remanescentes do processo de exclusão e segregação que vem acontecendo na Rede 

Municipal de Ensino conforme constatamos nas páginas até aqui. 
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Capítulo 4 – Trajetórias socioescolares dos jovens da EJA - Tânia Rita 

 

Marco Vinício, jovem, negro, com 16 anos em 2017, entrou na escola aos 8 anos de 

idade no 1º ano de escolaridade, em 2009. Um caso de entrada na escola com atraso 

escolar em um período de obrigatoriedade de acesso aos 6 anos de idade, o que já 

demandava atenção da rede de atenção e proteção da criança.   Em 2019, onze anos 

depois de seu primeiro contato com a escola, ainda está na EJA, na turma 1/2 (3º ano 

do Ensino Fundamental), ou seja, ainda não concluiu os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental.  Em sua trajetória escolar durante três anos (não consecutivos) ficou 

fora da escola. Seu histórico escolar é, preponderantemente, marcado pela presença 

de retenção por falta e pelo abandono escolar. 

 

Neste último capítulo, optamos por dar visibilidade estatística as histórias dos 

estudantes como Marco Vinício e Marcelo, como sujeitos de direitos e como parte de 

coletivos sociais e, também, dar visibilidade a EJA como modalidade de ensino.  

Nesse sentido, registramos aqui os resultados do estudo de caso que envolveu a análise 

do perfil sociodemográfico e da trajetória escolar de 92 jovens estudantes matriculados na 

EJA da E. M. Prof.ª Tânia Rita de Oliveira Teixeira, os mais velhos nascidos logo após a 

Constituição Federal ser promulgada e os mais novos, nascidos no início deste século, tendo 

por objetivo identificar, por análise comparativa, as diferenças e similaridades entre as 

trajetórias de brancos e negros e entre jovens de 15 a 17 anos e os jovens maiores de 18 anos 

desde que acessaram a Educação Básica na infância. 

A escola, que nos serviu como campo de pesquisa, está localizada no bairro Parque 

Belém, um bairro da periferia do município de Angra dos Reis que, segundo dados do IBGE 

(2010), continha 1.346 residências e a população total era de 4.560 pessoas.  O bairro vivencia 

nos últimos anos uma forte incursão da violência advinda do crescimento do tráfico de drogas 

no município e é hoje considerado como de risco em relação à segurança pública. Nos últimos 

anos, em muitos momentos as aulas da escola precisaram ser suspensas nos momentos de 

confronto entre facções criminosas ou em operações policiais. 

A unidade de ensino funciona em um CIEP, que ficou fechado durante muitos anos, 

sendo depredado e utilizado pelo tráfico da região até que foi revitalizado e municipalizado no 

ano de 2003. A Educação de Jovens e Adultos passou a ser ofertada na escola no ano de 2007.   

Situada bem próxima à Rodovia Rio Santos, esta unidade de ensino é a maior da Rede 

Municipal de Angra dos Reis em espaço físico e número de alunos.  Possui 22 salas de aulas, 

quadra de esportes e pátio cobertos, laboratório de informática que não se encontra em uso, 

sala de recursos multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado que atende à 

demanda da própria escola e algumas escolas do seu entorno, biblioteca que não funciona no 

período noturno por falta de funcionário e possui 116 funcionários entre professores e 
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profissionais de apoio. De acordo com a última publicação nos Indicadores 

Educacionais/INEP (2015) sobre o Indicador de Nível Socioeconômico (INSE)
71

 a escola foi 

classificada de nível médio.  

Em 2017, a escola  possuía, aproximadamente, 1.200 estudantes. No período diurno, 

atendia a educação Infantil (turmas de pré-escolar) e o Ensino Fundamental em suas duas 

etapas (Anos Iniciais e Anos Finais) e, no período noturno, a EJA.  Os dados constantes nesta 

pesquisa referem-se aos alunos matriculados nas cinco turmas da EJA no 2º semestre de 2017: 

1 turma multifases na Etapa I (correspondente aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental) e 4 

turmas da Etapa II (correspondente aos Anos Finais do Ensino Fundamental). 

Salientamos que, com o processo de reestruturação da EJA no primeiro semestre de 

2017, a escola passou por um período de instabilidade no que concerne à permanência da EJA 

no seu espaço, ou na possibilidade de transferência dos alunos para outra escola em um bairro 

próximo a sede do Polo Regional 4 que era a E. M. Profª Cleusa Fortes de Pinho Jordão.  A 

partir de forte movimento que envolveu alunos e profissionais da escola para manutenção da 

oferta de EJA na comunidade, a escola manteve a oferta da modalidade de ensino, passando a 

fazer parte do Polo Regional de EJA que atende a região chamada de “Grande Japuíba”.
 72 

No segundo semestre de 2017 (2017/2), a EJA da E. M. Prof.ª Tânia Rita de Oliveira 

Teixeira contava com um total de 164 estudantes, entre 15 e 66 anos de idade, em turmas de 

Etapa I e Etapa II, número equivalente a cerca de 13% do total de alunos matriculados na 

escola. 

Entre esses estudantes estão os jovens que terão suas trajetórias como foco de análise 

nesse capítulo, mas antes contextualizaremos o perfil etário e racial dos estudantes como um 

todo, o que nos permitirá compreender o fenômeno de juvenilização e enegrecimento da EJA 

na Unidade de Ensino.  

 

4.1 Visualizando os fenômenos na “Tânia Rita”: EJA juvenilizada, EJA enegrecida. 

 

A princípio, analisaremos o que convencionamos chamar de perfil racial dos 

estudantes matriculados na EJA da E. M. Prof.ª Tânia Rita de Oliveira Teixeira em 2017/2, o 

que nos permitirá visualizar o fenômeno do enegrecimento da EJA na Unidade de Ensino. 
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 O Indicador de Nível Socioeconômico das Escolas criado no segundo semestre de 2014 é uma medida que tem 

por “objetivo situar o conjunto dos alunos atendidos por cada escola em um estrato, definido pela posse de bens 

domésticos, renda e contratação de serviços pela família dos alunos e pelo nível de escolaridade de seus pais”. 

Para saber mais ver INEP/INSE disponível em http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais.  
72

 Assim chamada por se constituir como uma “união” de vários bairros adjacentes. 
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Para que o leitor possa compreender o universo educacional que servirá de base para o 

debate, na tabela seguinte apresentaremos o total de jovens, adultos e idosos matriculados, 

conforme declaração de cor ou raça. 

 

TABELA 9 – Total de matrículas na EJA da E. M. Prof.ª Tânia Rita de Oliveira Teixeira por cor ou raça 

– Angra dos Reis, 2017/2. 
  

Cor ou raça Brancos Negros Indígenas
73

 Não declarado
74

 Total de estudantes 

Nº Matrículas 32 103 4 25 164 

% Matrículas 19,51 62,80 2,44 15,24 100,00 

    

FONTE: Sistema SectOnline – PMAR (2017) 

 

Ao analisar o perfil racial dos estudantes, observamos um número expressivo de 

estudantes negros matriculados: 62,80% dos estudantes se autodeclararam negros enquanto 

19,51% brancos. Se considerarmos apenas os estudantes brancos e negros (135 estudantes) 

temos 76,30% de negros e 23,70% de brancos. 

Do mesmo modo que observamos nos dados nacionais, no Estado do Rio de Janeiro e 

na Rede Municipal de Angra dos Reis, a escola Tânia Rita também possui uma EJA 

majoritariamente negra. 

O percentual de não declaração de cor ou raça dos estudantes é outro ponto que 

consideramos fundamental abordar. Não nos foi possível coletar a declaração de 15,24% dos 

jovens, mesmo com várias tentativas de coleta da informação através da aplicação dos 
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 Apesar de Angra dos Reis possuir no seu território uma Aldeia Indígena dos Guarani M’ybia, esta 

autodeclaração não diz respeito a indígenas aldeados, o que nos leva a supor se tratar de autodeclaração por 

origem familiar.  A autodeclaração indígena não será considerada neste trabalho por não ser foco da pesquisa. 
74

 Ressaltamos que, em 2017, ao final da aplicação dos questionários da Pesquisa Perfil da EJA, tínhamos 

29,09% de estudantes sem declaração de cor ou raça. Sendo, respectivamente, 21 matrículas que caracterizavam 

abandono escolar e 24 estudantes infrequentes.  Em 2018, em função da Campanha de Preenchimento do Campo 

Cor ou raça na Rede Municipal, os estudantes que não tinham a informação, tiveram a oportunidade de se 

autodeclarar acarretando a diminuição do percentual de não declaração.  Ou seja, o percentual de não declaração 

atual (15,24%) equivale aos estudantes que não retornaram à escola em 2018. Caracteriza, portanto, o percentual 

de estudantes que estavam fora do Sistema Sectonline e, possivelmente, o percentual de evasão escolar da EJA 

de 2017 para 2018. Em seção posterior discutiremos os números do abandono e da evasão escolar.   



160 

 

questionários da Pesquisa Perfil da EJA, em função de que, no meio do semestre de 2017, 

parte dos alunos já haviam rompido a relação com a escola e, portanto, não estavam 

frequentando. Eles também não se rematricularam na Rede Municipal em 2018. Apenas três 

estudantes que responderam ao questionário da pesquisa optaram pela não declaração no ano 

de 2017, o que reforça a hipótese discutida no capítulo 1, de que o fenômeno da não 

declaração tem a ver com o não preenchimento do campo e não com a recusa em declarar o 

pertencimento racial por parte dos respondentes.
75

 

 Quando traçamos o perfil etário dos estudantes, é possível observar a presença do 

fenômeno da juvenilização na Unidade de Ensino.  A tabela 10 nos ajuda a visualizar esse 

processo. Nela os estudantes estão distribuídos em grupos etários: a população jovem foi 

divida em três grupos de idade (15 e 17 anos, 18 e 24 anos, 25 e 29 anos) e a população adulta 

em dois, os que possuem idade entre 30 e 50 anos e os que têm acima de 51 anos (onde estão 

incluídos os idosos). 

 
TABELA 10 – Matrículas da EJA da E. M. Prof.ª Tânia Rita de Oliveira Teixeira por faixa etária – Angra 

dos Reis, 2017/2. 
 

Faixa etária 15 a 17 anos 18 a 24 anos 25 a 29 anos 30 a 50 anos 
Maiores de 

51 anos 
Total de 

estudantes 

Nº 

Matrículas 
59 36 13 43 13 
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% 

Matrículas 
35,97 21,95 7,93 26,22 7,93 

 

100,00 

 

FONTE:  Sistema SectOnline – PMAR (2017) 

 
    

Podemos observar que os jovens, estudantes que têm entre 15 e 29 anos, somam 

65,85% das matrículas: esse é o grupo de estudantes que “juvenilizam” a EJA – Tânia Rita. 

Ressaltamos, nesse sentido, o maior percentual de jovens/adolescentes, aqueles que têm idade 

compreendida entre 15 e 17 anos (35,97%). 

                                                           
75

 Na faixa etária entre 30 e 50 anos encontramos o maior percentual de não declaração, que retrata também o 

maior percentual de abandono escolar e de estudantes que em 2018 não se rematricularam na escola. Sem poder 

aprofundar a problemática, em função do foco da pesquisa, consideramos relevante expor uma pertinente 

questão: qual o lugar dos adultos e idosos na EJA juvenilizada? 
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Ao fazer a interseção do perfil etário de jovens e adultos da EJA com o perfil racial 

dos estudantes é possível observar, tanto no público jovem quanto no público adulto, um 

percentual maior de estudantes negros como podemos observar no gráfico seguinte. 

 

GRÁFICO 17 - Percentual de matrículas na EJA da E. M. Profª Tânia Rita de Oliveira Teixeira segundo 

cor ou raça e faixa etária - Angra dos Reis, 2017/2. 

 

 
 

FONTE: Sistema SectOnline – PMAR (2017) 

 

Considerando negros e brancos, o percentual de negros passa de 70% dos estudantes 

tanto entre os jovens quanto entre os adultos.   Na faixa de 15 a 17 anos, de 25 a 29 anos e de 

30 a 50 anos o percentual de negros é, aproximadamente, três vezes maior que o de estudantes 

brancos.  Entre os jovens de 18 a 24 anos, o percentual de negros é quatro vezes maior que o 

de brancos e, entre os estudantes maiores de 51 anos, cinco vezes maior.  

 Chamamos atenção para o fato de a maioria dos jovens estar matriculada nos Anos 

Finais do Ensino Fundamental, o que reitera a afirmativa de que o fenômeno da juvenilização 

ocorre, principalmente, nesta etapa conforme já confirmado nas pesquisas de Marinho (2015), 

Duarte (2015) e Teixeira (2015). Os estudantes entre 30 e 50 anos estavam representados de 

maneira mais equilibrada nas duas etapas: 21 estudantes nos Anos Iniciais e 22 nos Anos 

Finais. Entre os maiores de 51 anos, a maioria estava matriculada nos Anos Iniciais. O gráfico 

18 desenha esse fenômeno. 
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GRÁFICO 18 - Percentual de matrículas na EJA da E. M. Profª Tânia Rita de Oliveira Teixeira, por 

etapa de ensino e faixa etária - Angra dos Reis, 2017/2. 
 

 
 

FONTE: Sistema SectOnline – PMAR (2017) 

 
 

Considerando a definição de “exclusão da escola” e “exclusão na escola” (FERRARO 

1999) é possível ponderar que: 

 a maioria dos estudantes maiores de 51 anos, nascidos entre os anos de 1941 e 1965, 

pelos relatos e registros disponíveis, são aqueles que não tiveram acesso à escola durante a 

infância, aqueles que estão no fim da fila da escolarização e que não foram submetidos às 

políticas de expansão educacional quando crianças. Portanto, os excluídos da escola; 

 os estudantes de 30 a 50 anos, nascidos entre os anos de 1966 e 1986, são parte de 

um grupo que viveu uma fase de transição experimentando o ainda tímido início da expansão 

escolar no Brasil. Um grupo, portanto, composto de pessoas que vivenciaram processos de 

exclusão da escola, ou acessaram a escola em idade avançada ou foram excluídos na escola 

rompendo a relação com ela por alguns anos antes de retomar a escolarização através da EJA; 

 no grupo de jovens de 15 a 29 anos, o mais velho nasceu um ano depois da 

promulgação da constituição cidadã. Um grupo que estamos chamando de remanescentes do 

processo de universalização da educação em curso no Brasil e são também os que vivenciam a 

“exclusão na escola”. 
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 Esse panorama inicial da EJA – Tânia Rita nos permite compreender, em linhas 

gerais, que não estamos tratando de um grupo homogêneo. Os dados gerais do bairro onde a 

escola está localizada também nos indicam alguns traços da condição social desses sujeitos, 

na perspectiva de que estamos tratando de estudantes que vivem a realidade de uma 

comunidade de periferia e que experimentam, principalmente, nos últimos anos, um aumento 

da inserção da violência advinda do tráfico de drogas.  

Na perspectiva de investigar a trajetória dos jovens da EJA – Tânia Rita, tomando 

como pressuposto a diversidade dos sujeitos que compõem esta modalidade de ensino, 

buscamos verificar diferenças e similaridades nas experiências dos coletivos de estudantes 

brancos e negros e dos jovens de 15 a 17 anos, bem como com os jovens maiores de 18 anos 

de idade a partir de análises comparadas.  

 

4.2 Quem são os jovens da EJA? Perfil sociodemográfico  

 

Em 2017/2, do total de estudantes da EJA – Tânia Rita, 92 jovens se autodeclaram 

negros (62 estudantes) ou brancos (23 estudantes) e é sobre a trajetória desse subgrupo que 

nos debruçaremos. 

Entre os jovens, dois estudantes nasceram na década de 1980, ambos no ano de 1989, 

cinquenta jovens entre 1990 e 1999 e, os outros quarenta jovens, entre os anos de 2000 e 

2002. A trajetória escolar de quase a totalidade dos alunos se dá, integralmente, na escola 

pública.  

As informações detalhadas da história escolar dos estudantes no Sistema SectOnline 

nos permitiu apurar que todos os estudantes, independente da classificação racial, têm uma 

trajetória no Ensino Regular marcada pelas experiências da reprovação, abandono e/ou evasão 

escolar, o que os levou a constituírem-se como um coletivo marcado pela defasagem da idade 

em relação ao ano de escolaridade cursado. Foi possível também averiguar que poucos foram 

contemplados por ações institucionais, como os projetos de correção de fluxo escolar, que 

buscassem abarcar suas especificidades e necessidades educacionais ainda no Ensino Regular. 

Em certa medida, este grupo tem características e experiências similares: são jovens, 

de idade entre de 15 e 29 anos, que, em sua maioria, acessou a educação em idade 

contemplada pela obrigatoriedade da lei, majoritariamente matriculados na rede pública de 

ensino durante todo o percurso escolar e que na escola vivem, desde a infância, sob a 

interferência das políticas de universalização do ensino como contexto educacional de sua 

época.  
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Por outro lado, há para nós, uma questão fundamental e emergente: “pensar sujeitos da 

EJA é trabalhar para, com e na diversidade.” (BRASIL, 2009). Assim, o reconhecimento e a 

valorização da diversidade dos sujeitos, dos coletivos que fazem parte da EJA, especialmente, 

dos jovens que vivenciam um processo de exclusão e segregação que inicia ainda no Ensino 

Regular, é fundamental.  Arroyo (2011, p. 15) também nos ajuda a pensar nos jovens da EJA 

como sujeitos da diversidade quando nos instiga a “superar a ideia de que trabalhamos com 

percursos individuais, para tentar mapear que coletivos frequentam a EJA”.  

Apoiando-nos neste fundamento, propomos o estudo retrospectivo com análises que 

terão por base duas dimensões: o perfil sociodemográfico e as trajetórias escolares dos 

estudantes. 

Como perfil sociodemográfico, estamos considerando os aspectos inerentes à condição 

demográfica, social e econômica dos sujeitos. Para essa análise serão utilizadas as variáveis, 

cor ou raça, faixa etária, sexo, moradia, renda, trabalho, estado civil, número de filhos, 

responsabilidade na renda familiar e se são ou não beneficiados pelo Programa Bolsa Família, 

o que nos permitirá formular hipóteses sobre alguns mecanismos sociais que possam 

favorecer o processo de exclusão dos jovens. 

Para adentrar nas trajetórias escolares dos estudantes investigamos o histórico escolar 

dos sujeitos desde que acessaram a Educação Básica pela primeira vez, seus caminhos e 

descaminhos pelo Ensino Fundamental, o momento de migração do Ensino Regular para a 

EJA e as perspectivas de conclusão do Ensino Fundamental nesta modalidade de ensino.  

Interessando-nos, especificamente, em buscar compreender quem são estes sujeitos e 

de quais coletivos fazem parte e considerando o fenômeno da juvenilização e do 

enegrecimento da EJA, o pertencimento racial desses jovens se colocou como horizonte de 

análise.  

Nas duas dimensões buscamos interseções, similaridades e divergências entre os 

grupos de negros e o de brancos, subdivididos por faixa etária - jovens adolescentes de 15 a 

17 anos e os jovens maiores de 18 anos – buscando esclarecimento sobre os fenômenos da 

juvenilização e do enegrecimento da EJA. 

Iniciaremos pelo perfil sociodemográfico e para análise compilamos os dados tendo 

por base nos ítens cor ou raça e sexo; filhos e relações conjugais; local de nascimento e 

moradia e trabalho e renda que seguem. 
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 Os jovens segundo cor ou raça e o sexo  

 

Como vimos anteriormente, o percentual de estudantes negros superava o percentual 

de brancos em todas as faixas etárias da EJA - Tânia Rita em 2017/2.   

Quanto ao sexo identificamos maior percentual de homens do que de mulheres: 

44,57% das matrículas eram de mulheres e 55,43% de homens.
76

  

Conforme pode se observar no gráfico 19, ao fazer o cruzamento das variáveis cor ou 

raça e sexo, identificamos que entre os negros o percentual de homens é mais elevado: 57%. 

No grupo de brancos, apesar de também haver mais homens, a representatividade de ambos os 

sexos se aproxima, sendo 48% mulheres e 52% homens. 

 
GRÁFICO 19 - Jovens de 15 a 29 anos na EJA da E. M. Professora Tânia Rita de Oliveira Teixeira por 

cor ou raça e sexo - Angra dos Reis, 2017/2.  
 

 

 
 

FONTE:  Sistema SectOnline – PMAR (2017) 

 

Uma análise mais apurada revelou que esses percentuais dependem da faixa etária dos 

estudantes, conforme a tabela 11 demonstra. 

 

                                                           
76

 De acordo com o Censo de 2010, a população de 15 a 29 anos do município de Angra dos Reis era de 45.028 

pessoas. Quanto ao sexo dividiam-se da seguinte maneira: 49,71% do sexo masculino e 50,29% do sexo 

feminino (IBGE, 2010).  
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TABELA 11 - Jovens matriculados na EJA da E. M. Professora Tânia Rita de Oliveira Teixeira por sexo, 

cor ou raça e faixa etária - Angra dos Reis, 2017/2. 

   

 15 a 17 anos 18 a 29 anos 

 Brancos Negros Brancos Negros 

Mulheres 57,1 42,1 33,3 45,2 

Homens 42,9 57,9 66,7 54,8 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

FONTE:  Sistema SectOnline – PMAR (2017) 

 

Os dados desagregados por faixa etária, sexo e cor ou raça nos mostram que no grupo 

de estudantes de 15 a 17 anos entre os brancos há mais mulheres matriculadas (57,1 %) e no 

grupo de negros o percentual de homens é maior (57,9 %).  

No grupo de estudantes de idade entre 18 e 29 anos há um percentual maior de 

homens, tanto negros quanto brancos. No grupo de brancos eles chegam a somar 66,7% dos 

estudantes e no grupo de negros, 54,8%. 

 Percebemos que o grupo de estudantes brancos de 15 a 17 anos difere dos demais 

(negros de 15 a 17, brancos e negros maiores de 18): apenas naquele grupo o percentual de 

mulheres é maior.  

  

 Filhos e relações conjugais 

 

Para avaliar o perfil dos jovens quanto à paternidade ou maternidade e às suas relações 

conjugais, utilizamos informações dadas pelos estudantes quanto ao estado civil e à 

experiência da maternidade ou paternidade. Neste campo também identificamos diferenças 

significativas entre brancos e negros.  

Quanto ao estado civil, 100% dos jovens brancos se declararam solteiros. Entre os 

negros o percentual de solteiros era de 76%.  Quanto à paternidade/maternidade, entre os 

jovens brancos 21% afirmavam já ter pelo menos um filho em 2017, entre os negros o 

percentual era de 28% dos jovens. Vejamos os dados desagregados por cor ou raça e faixa-

etária conforme tabela 12. 
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TABELA 12 – Jovens matriculados na EJA da E. M. Prof.ª Tânia Rita de Oliveira Teixeira segundo 

relações conjugais, paternidade/maternidade, faixa etária e cor ou raça - Angra dos Reis, 2017/2. 

  15 a 17 anos 18 a 29 anos 

  Brancos Negros Brancos Negros 

Filhos e 

relações 

conjugais 

São Solteiros 

Sim 100,0 73,1 100 79,2 

Não 0,0 26,9 0,0 20,8 

Possuem 

filhos 

Sim 9,1 7,7 37,5 50,0 

Não 90,9 92,3 62,5 50,0 

 

 

FONTE: Pesquisa Perfil da EJA/PMAR (2017) 
 

Em relação ao estado civil, quando subdivididos por faixa etária, é interessante 

perceber que mais jovens/adolescentes, já estão em algum tipo de relacionamento (casamento, 

união estável ou outro): 73,1% dos jovens de 15 a 17 anos e 79,2% dos jovens maiores de 18 

anos afirmam ser solteiros. Respectivamente, 26,9% e 20,8% afirmavam estar em algum tipo 

de relacionamento. E todos são negros, no caso. 

Ao desagregar os dados referentes às relações conjugais dos jovens negros por faixa-

etária e sexo temos o seguinte panorama, conforme gráfico 20. 

 

GRÁFICO 20 – Jovens (negros e negras), solteiros matriculados na EJA da E. M. Professora Tânia Rita 

de Oliveira conforme faixa etária - Angra dos Reis, 2017/2. 

 

 
 

FONTE: Pesquisa Perfil da EJA/PMAR (2017) 
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 Observa-se que entre os jovens/adolescentes 58,33% das mulheres negras e 85,71% 

dos homens afirmam ser solteiros. Entre os jovens maiores de 18 anos 69,23% das jovens 

negras e 90,91% dos negros não são solteiros. Podemos concluir que entre os jovens negros 

que já estão em algum tipo de relacionamento as mulheres são maioria nas duas faixas etárias. 

Retomando a análise da tabela 12, ressalvamos que, quanto ao status de paternidade 

ou maternidade por faixa etária, entre os adolescentes os percentuais se aproximavam: 

respectivamente 9,1% entre os brancos e 7,7% entre os negros. Observa-se maior diferença 

nos dados referentes aos jovens maiores de 18 anos: enquanto 37,5% dos brancos já tinham 

filhos, metade dos negros eram pais ou mães. 

Ao desagregar os dados relacionados à paternidade/maternidade por sexo e cor ou raça 

temos, segundo o gráfico 21, o seguinte panorama. 

 

GRÁFICO 21 - Percentual de jovens da EJA da E. M. Professora Tânia Rita de Oliveira Teixeira que são 

pais ou mães por sexo, cor ou raça e faixa-etária - Angra dos Reis, 2017/2. 
 

 
                  

FONTE: Pesquisa Perfil da EJA/PMAR (2017) 
 

De acordo com o gráfico 21, 0s dados por cor ou raça, sexo e faixa-etária projetam o 

seguinte perfil: entre os jovens adolescentes nenhum homem tinha filhos em 2017 e 16,67% 

das mulheres já eram mães; entre os jovens maiores de 18 anos percebemos diferenças entre 

os grupos raciais onde 76,92% das mulheres negras já tinham filhos, seguidas das mulheres 

brancas (50%), dos homens brancos (33,33%) e, por fim, dos homens negros (18,18%). 
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 Esse panorama nos revela que, no grupo de estudantes da EJA - Tânia Rita, as 

mulheres negras são as que mais têm assumido responsabilidades direcionadas à vida adulta 

no que se refere à constituição familiar e aos cuidados com os filhos. Esse é um importante 

achado, já que de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua de 2017 para as jovens de 18 a 29 anos, a gravidez, o cuidado com crianças e 

afazeres domésticos são uns dos principais motivos de não estudar (IBGE, 2018a, p. 103). Tal 

fenômeno pode indicar também uma espécie de destino social que marca tais mulheres: a 

“solidão da mulher negra” (GELEDÉS, 2019), mas precisaríamos de mais dados para uma 

análise mais aprofundada sobre a questão.  

 

 Local de nascimento e moradia 

 

Nesta categoria estaremos considerando o percentual de estudantes que nasceu no 

município de Angra dos Reis, que mora no bairro onde fica a escola (no bairro Parque Belém) 

ou nos bairros adjacentes e que mora em casa própria.  

 

TABELA 13 - Jovens matriculados na EJA da E. M. Prof.ª Tânia Rita de Oliveira Teixeira segundo local 

de nascimento e moradia por cor ou raça e faixa etária - Angra dos Reis, 2017/2. 
 

   15 a 17 anos 18 a 29 anos 

  Brancos Negros Brancos Negros 

Nascimento e moradia 

Nascidos em 

Angra dos Reis 

Sim 71,4 84,2 88,9 74,2 

Não 28,6 15,8 11,1 25,8 

Moram no 

bairro onde fica 

a escola 

Sim 78,6 68,4 88,9 71,0 

Não 21,4 31,6 11,1 29 

Moram em casa 

própria 

Sim 72,7 57,7 75 56,5 

Não 27,3 42,3 25 43,5 

     
FONTE: Pesquisa Perfil da EJA/PMAR (2017) 

 

Do total de jovens da escola, 79% nasceu em Angra dos Reis. Conforme a tabela 13, 

quando desagregamos os dados por faixa etária, no grupo de jovens adolescentes o percentual 

de negros nascidos no município (84,2%) é maior que o de brancos (71,4%). No grupo de 18 

a 29 anos, mais estudantes brancos são angrenses (88,9%), negros somavam 74,2%.  
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Entre os estudantes que moram no mesmo bairro da escola, os estudantes negros estão 

em desvantagem nas duas faixas etárias analisadas. 

Em relação a morar ou não em casa própria, encontramos desvantagens para os 

negros. Entre os estudantes de 15 a 17 anos 57,7% dos negros moravam em casa própria e 

entre os brancos, 72,7%.  Entre os estudantes maiores de 18 anos, o percentual de negros era 

de 56,5% e entre os brancos de 75%.   

Ou seja: morar no bairro que não é da escola pode estar relacionado a eminência da 

violência no município ou a ausência desse equipamento público no bairro de origem dos 

estudantes
77

. O que podemos afirmar é que na EJA - Tânia Rita mais estudantes negros estão 

nesta situação. 

Para os estudantes moradores do bairro Gamboa do Belém, onde não há escola que 

ofereça a modalidade de ensino EJA, Tânia Rita é a mais próxima com a oferta.  Nos bairros 

Banqueta, Centro, Morro do Santo Antônio, Nova Angra, Santa Rita e Sapinhatuba III não há 

escolas com oferta de EJA, porém, há escola mais próxima da residência dos alunos. Já os 

bairros Japuíba e Parque Mambucada têm escola com oferta de EJA.  

Sobre esta questão, nos momentos em que tive oportunidade de socializar os dados da 

pesquisa com professores da escola e da EJA da Rede Municipal de maneira geral e com 

alunos do curso de pedagogia do Instituto de Educação de Angra dos Reis/UFF, o problema 

da violência no município foi a hipótese mais consistente levantada nos debates para justificar 

o quantitativo de estudantes que moram fora do bairro na escola investigada e, nesse sentido, 

a população negra está mais vulnerável. A seguir, destaco alguns pontos dos debates que 

exemplificam a questão. 

No encontro de professores do I EJA Viva, uma professora relatou que alguns de seus 

alunos, que não moram no Parque Belém, afirmaram em sala de aula que, apesar da Tânia 

Rita estar em um bairro “dominado” pelo tráfico, é o único local que elas podem estudar 

porque seria perigoso estudar em bairro com a presença de uma facção adversária à do seu 

bairro de origem.  

Um jovem estudante do curso de pedagogia que mora em um dos bairros da “Grande 

Japuíba”, com relatos de quem vive realidade parecida com a do Bairro Parque Belém, 

também considera a violência um fator relevante. O relato de dificuldades de transitar entre as 

comunidades que possuem facções rivais vem sendo uma constante entre os moradores de 

alguns bairros do município nos últimos anos. Eu mesma já atendi famílias procurando vaga 
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 A menos que seu local de trabalho fosse próximo à escola, o que configuraria uma vantagem, porém, os dados 

disponíveis não dispunham esta informação.  
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para matrícula, dizendo que os filhos não poderiam ir para outro bairro, mesmo sendo mais 

próximo da residência, em função de conflitos anteriores ou com receio de conflitos futuros. 

Certa vez, uma mãe me confidenciou que por medo preferia que a filha estudasse em outra 

escola, mesmo que mais longe de casa.  

 

 Trabalho e renda  

 

Neste quesito, trabalhamos com as variáveis: trabalho, recebimento do Programa 

Bolsa Família, renda familiar e responsabilidade na renda familiar conforme descritos na 

tabela 14. 

 

TABELA 14 - Jovens matriculados na EJA da E. M. Prof.ª Tânia Rita de Oliveira Teixeira segundo 

trabalho e renda por cor ou raça e faixa etária - Angra dos Reis, 2017/2. 
 

   15 a 17 anos 
 

18 a 29 anos 
 

Trabalho e 

renda 

  Brancos Negros Brancos 
 

Negros 
 

Renda familiar de até 3 salários 
Sim 88,9 86,4 87,5 100 

Não 11,1 13,6 12,5 0 

Família composta por 4 ou mais 

integrantes 

Sim 87,5 63,1 28,5 71,4 

Não 12,5 36,9 71,5 28,6 

Recebe Bolsa Família 
Sim 35,7 28,9 --- --- 

Não 64,3 71,1 --- --- 

Inseridos no mercado de trabalho 
Sim 45,4 46,1 62,5 50 

Não 54,6 53,9 37,5 50 

Principais responsáveis pela renda 

familiar 

Sim 20 47,8 37,5 30,4 

Não 80 52,2 62,5 69,6 

 

FONTE:  Pesquisa Perfil da EJA/PMAR (2017)
 78

; Sistema SectOnline – PMAR (2017) 

 

Chamamos atenção ao perfil socioeconômico dos jovens: mais de 85% deles têm 

renda familiar de até três salários mínimos.  Esses dados nos levam a considerar que estamos 

                                                           
78

  Os dados sobre renda familiar foram incluídos pela pesquisadora no questionário da Pesquisa Perfil da 

EJA/PMAR aplicado na unidade escolar para servir de fonte de pesquisa.  Estes dados não foram usados pela 

Rede Municipal de Ensino como um todo.     
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tratando de um conjunto de jovens que em linhas gerais fazem parte de um mesmo nível 

socioeconômico, sendo esta condição um fator importante no processo de exclusão e 

segregação do/no sistema educacional.  

Apesar da ligeira desvantagem para os estudantes negros, principalmente, dos jovens 

maiores de 18 anos em que 100% dos negros recebem até 3 salários enquanto os brancos 

nesta condição somam 87,5%, entre os jovens de 15 a 17 a relação é mais equilibrada: 88,9% 

dos brancos e 86,4% dos negros têm renda familiar de até 3 salários mínimos.  

Quando cruzamos os dados de pessoas que têm renda familiar de até 3 salários e que 

possuem mais de quatro integrantes na família observamos que, entre os adolescentes, há 

maior vulnerabilidade para os jovens brancos: 87,5% tem essa condição, já entre os 

adolescentes negros, 63,1 % dos jovens. Já entre os jovens maiores de 18 anos as 

desvantagens apontam para os negros: 71,4 % deles estão nesta condição enquanto 28,5% dos 

brancos viviam sob essas circunstâncias
79

.   

Observamos que quanto aos dados dos estudantes que recebem o benefício do 

Programa Bolsa Família encontramos maior percentual de beneficiados entre os estudantes 

brancos (35,7%), enquanto 28,9% dos estudantes negros recebiam o benefício. Ressaltamos o 

fato de que, em todas as outras escolas com oferta de EJA na Rede Municipal, os estudantes 

negros são maioria no recebimento do benefício do Programa Bolsa Família, situação que 

torna a escola Tânia Rita exceção neste sentido
80

.   

Em relação à inserção dos jovens adolescentes no mercado de trabalho, não 

verificamos muita diferença entre brancos e negros: 45,4% dos brancos e 46,1% dos negros 

estavam nesta condição. Neste grupo, parte do total de estudantes são jovens trabalhadores e, 

conforme tabela 14. Do total dos que trabalham, 20% dos brancos e 47,8% dos negros 

afirmaram ser a sua renda a principal fonte da família. 

Já entre os maiores de 18 anos, dos jovens que já estão inseridos no mercado de 

trabalho, há uma diferença de, aproximadamente, 12% entre os grupos raciais: 62,5% dos 

brancos e 50% dos negros afirmavam estar trabalhando. Quanto à responsabilidade pela fonte 

de renda familiar, 37,5 dos estudantes brancos e 30,4% dos negros afirmavam ser os 

principais responsáveis.  

                                                           
79

 Do total de jovens apenas cinco estudantes tem renda familiar maior de 4 salários mínimos: três se 

autodeclaram negros e dois brancos. 
80

 Em socialização dos dados em Reunião geral na escola, chegamos a conversar sobre a questão, mas não foi 

possível construir nenhuma hipótese que nos explicasse o porquê da exceção. 
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 A interseção dos dados de inserção no mercado de trabalho e de responsabilidade pela 

renda familiar com as variáveis sexo e faixa etária nos mostra uma realidade interessante. 

Vejamos no gráfico a seguir. 

 

GRÁFICO 22 – Percentual de jovens da EJA da E. M. Prof. Tânia Rita de Oliveira Teixeira inseridos no 

mercado de trabalho por cor ou raça, sexo e faixa-etária - Angra dos Reis, 2017/2. 

 

 
 

FONTE:  Pesquisa Perfil da EJA/PMAR (2017) 
   

 

No gráfico 22, a análise por grupos etários demonstra que, no grupo de jovens 

adolescentes há maior percentual de homens negros (57,14%) inseridos no mercado de 

trabalho, seguidos das mulheres brancas (50%), das mulheres negras (25%) e das jovens 

brancas (20%). Já no grupo dos jovens maiores de 18 anos, todas as mulheres brancas estão 

inseridas no mercado de trabalho, seguidas das mulheres negras (53,85%), dos homens 

brancos (50%) e, por fim, dos homens negros (18,18%).  Ressaltamos que o percentual de 

homens negros inseridos no mercado de trabalho neste grupo é, aproximadamente, cinco 

vezes menor que o das mulheres brancas. 

A análise dos jovens que são os principais responsáveis pela renda na família nos 

apresenta o seguinte panorama. 
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GRÁFICO 23 - Percentual de jovens da EJA da Escola Municipal Profª Tânia Rita de Oliveira Teixeira 

cuja renda é a principal fonte de renda familiar por sexo, cor ou raça e faixa-etária - Angra dos Reis, 

2017/2. 

 
               

FONTE:  Pesquisa Perfil da EJA/PMAR (2017)
81

 

 

Ao verificar o percentual de jovens trabalhadores que eram os principais responsáveis 

pela renda familiar identificamos, conforme o gráfico 23, que entre os jovens/adolescentes (15 

a 17 anos) nenhuma mulher branca tem esta condição. Neste grupo metade dos homens 

negros são principais responsáveis pela renda familiar, seguidos das mulheres negras 

(45,45%) e dos homens brancos (40%). Salientamos a proximidade do percentual, nessa 

categoria, de mulheres negras com homens negros e a “distância” das mulheres brancas dos 

demais. Esses dados nos levam a ponderar também que desde muito jovens esses estudantes, 

principalmente os homens e as mulheres negras, “carregam” a responsabilidade pela renda 

familiar. 

Entre os jovens maiores de 18 anos, as mulheres brancas são as principais 

responsáveis pela renda familiar (metade delas), seguidas dos homens negros (40%), dos 

homens brancos (33,33%) e, por fim, das mulheres negras (23,08%). Ressaltamos que, 

embora os negros possuam menor inserção no mercado de trabalho, têm um relevante 

percentual de jovens como provedores (40%), o que pode contribuir fortemente no 

desfavorecimento de suas condições de escolarização na atualidade.    

Finalizando as considerações sobre o perfil sociodemográfico dos jovens da EJA, 

produzimos uma síntese para organizar e refrescar a memória antes de seguirmos adiante. 

                                                           
81

  Informação incluída pela pesquisadora no questionário Pesquisa perfil da EJA/PMAR aplicado na unidade 

escolar para servir de fonte de pesquisa.  Estes dados não foram usados pela Rede Municipal de Ensino como um 

todo.     
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TABELA 15 - Síntese do perfil sociodemográfico dos jovens matriculados na EJA da E. M. Prof.ª Tânia 

Rita de Oliveira Teixeira - Angra dos Reis, 2017/2. 
 

  Brancos Negros 

 15 a 17 anos 18 a 29 anos 15 a 17 anos 18 a 29 anos 

Sexo 
Feminino 57,1 33,3 42,1 45,2 

Masculino 42,9 66,7 57,9 54,8 

São Solteiros 100,0 100,0 73,1 79,2 

Possuem filhos 9,1 37,5 7,7 50,0 

Nascidos em Angra dos Reis 71,4 88,9 84,2 74,2 

Moram no Parque Belém 78,6 88,9 68,4 71,0 

Moram em casa própria 72,7 75,0 57,7 56,5 

Renda familiar de até 3 salários 88,9 87,5 86,4 100,0 

Família composta por 4 ou mais 

integrantes 
87,5 63,1 28,5 71,4 

Recebem Bolsa Família 35,7 11,1 28,9 9,7 

Inseridos no mercado de trabalho 45,4 62,5 46,1 50 

Principais responsáveis pela renda familiar 20,0 37,5 47,8 30,4 

 

FONTE: Pesquisa Perfil da EJA/PMAR (2017); Sistema SectOnline – PMAR (2017) 

  

 Em função dos dados levantados na pesquisa, podemos afirmar que estamos falando 

de jovens de periferia que, considerando a realidade de nosso país e de Angra dos Reis na 

atualidade, vêm vivenciando uma crescente exposição às vulnerabilidades sociais e de 

violência. Neste sentido, precisamos considerar a importância desses sujeitos transitarem pela 

escola com a dignidade da garantia à educação a quem direito.  

A análise do perfil sociodemográfico demonstra que, negros e negras, além de serem 

maioria, são os mais vulneráveis do ponto de vista do acesso ao trabalho e as 

responsabilidades na família. Do ponto de vista socioeconômico, os jovens da EJA - Tânia 

Rita são, em linhas gerais, pertencentes a um grupo mais ou menos homogêneo e isso é uma 

importante reflexão quando se trata de considerar as trajetórias sociais dos jovens em relação 

às suas trajetórias escolares e, a autonomia da questão racial em relação à classes sociais 

quando investigamos processos de desigualdades escolares desses sujeitos. Correlações que 

talvez ainda não estejam bem explicitadas, aquilatadas e enfrentadas na atualidade.  

A seguir trataremos, especificamente, da vida desses jovens na escola e, para isso, 

lançaremos um olhar pelo retrovisor da história escolar desses sujeitos. 
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Iniciaremos pelo momento em que eles acessaram a Educação Básica pela primeira 

vez, em seguida pelos seus itinerários pelo Ensino Regular, pelo momento que migraram para 

a EJA e, por fim, pela trajetória na própria EJA, analisando as possibilidades e os desafios 

enfrentados para alcançarem a conclusão do Ensino Fundamental. 

 

4.3 Trajetórias escolares dos jovens da EJA no Ensino Regular: um olhar pelo retrovisor  

 

Como vimos, os jovens matriculados na EJA da E. M. prof.ª. Tânia Rita de Oliveira 

Teixeira, no segundo semestre de 2017, estavam em sua grande maioria concentrados na 

Etapa II da EJA (Anos Finais do Ensino Fundamental). Portanto, estudantes que tiveram um 

percurso escolar anterior.  

Mas como saber em que momento esses sujeitos tiveram seu primeiro contato com a 

escola básica? Foi na Educação Infantil, no Ensino Fundamental?  Seriam jovens que “não 

tiveram acesso à escola na idade própria”?  Ou jovens que acessaram a escola em idade 

considerada própria e foram sendo excluídos dentro do sistema? Ou jovens que jamais saíram 

da escola? Seria possível identificar quais entraves vivenciados em seus percursos escolares 

no Ensino Regular impulsionaram estes estudantes a migrarem para EJA? Que significados 

têm as rupturas com a escola (abandono, evasão e reprovação por falta) vivenciadas no 

processo de escolarização desses jovens?  

Nas próximas páginas, divididas em três subseções, buscaremos encontrar respostas às 

questões acompanhando as principais transições ocorridas na história escolar dos estudantes 

conforme enumeradas abaixo. 

 Transição 1 - Acesso à Educação Básica;  

 Transição 2 - Conclusão dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; 

 Transição 3 - Migração para EJA  

 Transição 4 – Conclusão do Ensino Fundamental. 

A primeira subseção tratará do momento de acesso dos estudantes na Educação Básica 

na infância, dos entraves para permanência e o sucesso escolar no Ensino Regular a partir das 

experiências da reprovação, do abandono e da evasão escolar e do tempo decorrido para 

conclusão dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental contemplando assim a transição 1 e 2. A 

segunda subseção, tratará da transição 3 discutindo o processo de migração para a EJA e  

itinerários dos jovens na modalidade. A última subseção discutirá os desafios encontrados na 

consagração do direito à conclusão do Ensino Fundamental (transição 4) na relação com os 

projetos de futuro dos jovens, último item deste capítulo. 
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4.3.1 Do acesso à Educação Básica e da conclusão dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental: as reprovações e as rupturas momentâneas com a escola 

 

No gráfico a seguir podemos observar a idade em que os jovens estudantes da EJA - 

Tânia Rita acessaram pela primeira vez a Educação Básica.  

 

GRÁFICO 24 - Idade em que os jovens da EJA da E. M. Prof.ª Tânia Rita de Oliveira Teixeira de 2017/2 

em Angra dos Reis acessaram a Educação Básica na infância, por cor ou raça. 
  

 
 

FONTE:  Sistema SectOnline – PMAR (2017) 

 

O gráfico 24 nos dá uma boa visualização de que não estamos tratando de indivíduos 

que não tiveram acesso à Educação Básica na idade considerada própria em seus tempos de 

infância. Considerando negros e brancos, 93,3% dos jovens foram matriculados na Educação 

Básica na idade obrigatória, ou antes: 54,4% matricularam-se antes dos cinco anos de idade, 

35,6% aos seis anos e 3,3% aos sete anos.
82

 Somente seis estudantes ingressaram com oito ou 

nove anos de idade: 6,7 % do total de estudantes.
83

 

Surpreendeu-nos saber que mais da metade dos estudantes (brancos e negros) 

iniciaram sua escolarização antes dos cinco anos de idade, alguns aos dois, três, ou quatro 

anos o que demonstra ainda mais a perversidade seletiva do sistema, pois a este grupo foi 

                                                           
82

  Os estudantes que entraram aos sete anos de idade também estavam dentro da faixa etária obrigatória 

conforme a legislação do período. 
83

 Dos estudantes que acessaram a escola aos oito ou nove anos, uma, possivelmente, cursou o 1º ano de 

escolaridade em idade adequada, pois foi matriculada pela primeira vez no 2º ano por amparo legal. No grupo de 

adolescentes apenas um estudante entrou na escola com atraso escolar, os outros pertencem ao grupo de jovens 

que tinham mais de 18 anos, três deles tinham mais de 25 anos de idade em 2017/2. 
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ofertado “todas” as oportunidades de acesso à educação: acessaram a escola antes da faixa 

etária coberta pela obrigatoriedade legal, cursaram a Educação Infantil, alguns em creche 

matriculados em período integral, cursaram o Ensino Fundamental regular,  acessaram a EJA 

e, mesmo assim, nenhum deles tinha garantido o direito à conclusão do Ensino Fundamental 

em 2017, ano base da coorte. 

Sim! Os jovens da EJA aqui retratados, nascidos entre o fim da década de 1980 e 

início dos anos 2000 são remanescentes, os “sobrantes” (FRIGOTO, 2010) de um processo de 

universalização do Ensino Fundamental vivenciado pela Rede Municipal de Ensino desde, 

pelo menos, a década de 1990. 

No gráfico 25, podemos visualizar em que momento da escolarização aconteceu a 

primeira matrícula dos estudantes na Educação Básica: se na Educação Infantil (creche ou pré 

escola) ou se no Ensino Fundamental (Classe de Alfabetização ou no 1º ano de escolaridade 

ou na 1ª série dependendo da nomenclatura utilizada no período da realização da matrícula).  

 

GRÁFICO 25 - Etapa do Ensino Regular onde ocorreu a primeira matrícula na escola dos jovens que em 

2017/2 estavam na EJA da E. M. Prof.ª Tânia Rita de Oliveira Teixeira em Angra dos Reis por cor ou 

raça. 

 

 
 

FONTE:  Sistema SectOnline – PMAR (2017) 

 

Ressaltamos, inicialmente, o percentual de acesso à escola através da Educação 

Infantil. Os jovens/ adolescentes, neste caso, têm um percentual maior de matrículas nesta 

etapa fato que pode estar relacionado à recente expansão da oferta na mesma.  Observa-se 

que, neste grupo, entre os brancos, os percentuais de estudantes que ingressaram pela 

Educação Infantil e pelo Ensino Fundamental são praticamente iguais. Já entre os negros 73% 
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estudantes acessaram a escola pela Educação Infantil e 27% pelo Ensino Fundamental, ou 

seja, mais que o dobro dos estudantes acessaram a escola antes dos 5 anos de idade. 

Entre os jovens maiores de 18 anos não há diferença entre os grupos raciais: em ambos 

33% dos estudantes foram matriculados na Educação Infantil. O maior percentual de 

matrículas no Ensino Fundamental nesse grupo já era de se esperar em função de que no 

período em que os jovens eram crianças de 5, 6 ou 7 anos estávamos em processo de 

universalização da oferta do Ensino Fundamental dos 7 aos 14 anos enquanto a oferta de 

Educação Infantil era menor. 

O percentual referente aos jovens negros de 15 a 17 anos, chama muita atenção, pois 

supera o percentual de brancos em 23%, trazendo indícios de que estudantes negros, mesmo 

tendo acesso à Educação Infantil, encontraram mais barreiras para cursar uma escolarização 

sem entraves e pode revelar também uma estratégia familiar para conciliar trabalho familiar e 

criação dos filhos. 

Na dúvida por considerar ser possível que tivéssemos mais estudantes negros 

matriculados na Educação Infantil no período histórico em que os jovens da EJA haviam 

acessado a Educação Básica, buscamos investigar a questão. 

Dado que os jovens de 15 a 17 anos, nascidos entre os anos de 1999 a 2002, acessaram 

a pré-escola aos cinco anos de idade
84

, entre os anos letivos de 2004 a 2007, levantamos os 

dados de matrícula dos estudantes da pré-escola do referido período com declaração de cor ou 

raça
85

.  Brancos e negros somavam, respectivamente, 753, 903, 861 e 1539 estudantes, 

conforme percentuais descritos na tabela 16. 

 
TABELA 16 – Percentual de matrículas na pré-escola da Rede Municipal por cor ou raça - Angra dos 

Reis, 2004 a 2007. 
 

Anos letivos Brancos Negros 

2004 67,60 32,40 

2005 62,24 37,76 

2006 54,01 45,99 

2007 55,95 44,05 

      
FONTE:  Sistema SectOnline – PMAR (2004-2007) 

                                                           
84

 Eram 51 alunos nessa situação. 
85

 O percentual de não declaração de cor ou raça nos anos de 2004, 2005, 2006 e 2007 foi de 48,29%, 42,67%, 

30,17% e 27,15%, respectivamente. 
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Ao analisar o total de matrículas na pré-escola da Rede Municipal nos anos de, 2004, 

2005, 2006 e 2007, encontramos maior percentual de estudantes brancos matriculados.  Fato 

que conflitou com os dados dos jovens da EJA Tânia Rita, parte desse montante. 

Essa análise nos levou a construir a hipótese, para esse microssistema, de que seria 

possível que apesar de mais estudantes brancos terem cursado a Educação Infantil entre os 

anos de 2004 a 2007, menos tiveram obstáculos na trajetória, possivelmente, concluindo o 

Ensino Fundamental em idade considerada adequada.  Em contrapartida, o grupo de 

estudantes negros, minoria matriculada na Educação Infantil entre 2004 a 2007, era maioria 

na EJA no ano de 2017, possivelmente, devido aos percalços nas trajetórias escolares. 

Na tentativa de confirmar essa hipótese, buscamos investigar a trajetória desses 

mesmos estudantes no Ensino Fundamental Regular. Assim, recorremos à análise da trajetória 

escolar disponível no Sistema SectOnline tomando como referência as coortes dos estudantes 

negros e brancos matriculados na pré-escola da Rede Municipal nos anos letivos de 2004, 

2005, 2006 e 2007 e dispusemos os dados no gráfico 26, onde  é possível observar o 

percentual de estudantes que ainda estavam matriculados em 2017 na Rede Municipal.  

 

GRÁFICO 26 - Percentual de estudantes ainda no Ensino Fundamental em 2017 considerando as coortes: 

matrículas de pré-escola de 2004, 2005, 2006 e 2007 da Rede Municipal de Angra dos Reis por cor ou raça. 
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Observa-se, como suspeitávamos, em todas as coortes (2004, 2005, 2006 e 2007) um 

percentual maior de estudantes negros, matriculados no Ensino Regular ou na EJA, ou seja, 

em situação de atraso escolar, considerando que todos os estudantes já deveriam ter concluído 

o Ensino Fundamental. 

 Ressaltamos os percentuais da coorte 2006 onde o percentual de negros ainda 

matriculados em 2017 é quase o dobro do percentual de alunos brancos e na coorte de 2004 

passa do dobro tanto para os alunos matriculados no Ensino Regular quanto para os 

estudantes que migraram para EJA. 

A análise do gráfico 26 vem corroborar a hipótese de que encontrar entre os estudantes 

da EJA maior percentual de estudantes negros que passaram pela Educação Infantil se dá em 

função de que esses estudantes vivenciaram trajetórias irregulares e que completaram 15 anos 

em situação de defasagem da idade-ano de escolaridade. Significa que apesar do acesso à 

Educação Básica ter sido garantida para esses jovens em idade compatível com as políticas de 

universalização do acesso à educação na infância, estamos em muito falhando na aposta de 

uma educação verdadeiramente universalizada: uma educação para todos, por assim dizer. 

Nesse sentido, ressaltamos a importância de se ter atenção também à oferta da Educação 

Infantil na consolidação de trajetórias escolares equânimes entre negros e brancos. 

A história escolar dos sujeitos da EJA, enquanto estavam no Ensino Regular, foi 

marcada por experiências de reprovação, pela não aprendizagem ou por excesso de faltas, 

pelo abandono ou pela evasão e essas experiências os levaram a completar 15 anos ou mais 

sem concluir o Ensino Fundamental. Mas em que momento do ciclo vital e escolar de negros 

e brancos isso ocorreu?  

Como vimos os jovens da EJA - Tânia Rita estavam, preponderantemente, 

matriculados nos Anos Finais do Ensino Fundamental, mas investigar o fenômeno apenas 

como resultado dos processos de escolarização ocorridas nesta etapa é um equívoco. Os 

estudos sobre trajetórias educacionais vem nos permitindo compreender e superar esse 

equívoco, pois nos dá elementos para visualizar que as possibilidades de um estudante fazer 

15 anos sem concluir o Ensino Fundamental é um processo cumulativo, advindo das 

reprovações e rupturas com a escola durante toda a trajetória escolar e que se inicia ainda na 

infância em pleno cursar dos Anos Iniciais.  

A observação das trajetórias escolares do Marco Vinício, do Marcelo e de tantos 

outros jovens da EJA Tânia Rita, compiladas no gráfico 27, nos dá uma boa síntese desse 

processo, pois traz o tempo decorrido para conclusão dos Anos Iniciais pelos jovens. 
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Ressalvamos que o tempo para conclusão dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental no 

regime de seriação anterior ao vigente (1ª série a 4ª série) era de quatro anos letivos, na 

regulamentação atual (1º ao 5º ano de escolaridade) é de cinco anos letivos. Assim, no gráfico 

27, estamos considerando que os estudantes que levaram quatro ou cinco anos para conclusão 

dos Anos Iniciais o fizeram sem nenhuma interrupção na trajetória. 

 

GRÁFICO 27 - Tempo decorrido para conclusão dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental pelos jovens 

matriculados, em 2017/2, na EJA da E. M. Prof.ª Tânia Rita de Oliveira Teixeira em Angra dos Reis. 
 

 
 

FONTE:  Sistema SectOnline – PMAR (2019) 

 

O gráfico 27 nos permite acompanhar a segunda transição investigada na trajetória dos 

jovens: a conclusão dos Anos Iniciais.  A análise nos revela que, desumanamente, nem todos 

os jovens haviam feito essa transição no primeiro semestre de 2019. 

A análise do tempo para conclusão dos Anos Iniciais nos mostra as desvantagens dos 

jovens negros.  Entre os jovens adolescentes, 28,57% dos brancos e 8,11% dos negros, mais 

do que o triplo, concluiu os Anos Iniciais em quatro ou cinco anos letivos. Para 71,43% dos 

brancos e 78,38% dos negros, o tempo decorrido para conclusão dos Anos Iniciais foi de 6 a 

10 anos.  Nenhum estudante branco concluiu num tempo maior que onze anos, nem ficou sem 

concluir essa etapa de ensino. Já entre os negros, 10,81% concluíram em mais de 11 anos 

decorridos desde que entraram na escola e 2,7% ainda não concluiu esta etapa na EJA. 

Todos os jovens maiores de 18 anos brancos concluíram os Anos Iniciais, 11,11% 

levaram quatro ou cinco anos letivos para conclusão, 66,67% levou de 6 a 10 anos e 22,22 % 

mais de 11 anos de escolarização. Entre os negros, 13,33% finalizaram em tempo considerado 
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adequado, 63,33% levaram de 6 a 10 anos para concluir e 13,33 mais de 11 anos e, no fim da 

fila, há um percentual considerável de jovens negros (10%) que, em 2019, ainda não concluiu 

esta etapa de ensino.  

A maior parte dos alunos concluiu os Anos Iniciais no Ensino Regular, mas alguns 

(8,7% dos alunos brancos e 14,28% dos estudantes negros) só alcançaram a possibilidade de 

transição para os Anos Finais do Ensino Fundamental através da EJA.  No primeiro semestre 

de 2019, dos alunos que ainda não haviam concluído esta etapa apenas um estava cursando a 

última fase, duas alunas não estão matriculadas na Rede Municipal e um estudante ainda está 

matriculado na turma 1/2A (3º ano de escolaridade). Todos negros! 

Em linhas gerais, o histórico escolar dos jovens estudantes da EJA - Tânia Rita, 

enquanto estavam no Ensino Regular, foram marcadas por experiências de repetência em 

função da reprovação pela não aprendizagem, reprovação por excesso de faltas ou pelo 

abandono escolar durante os anos letivos em que estavam matriculados ou ainda pela evasão, 

que representa a ausência de matrícula escolar em um ou mais anos letivos.  Em todas as 

histórias escolares compiladas, pelo menos uma dessas experiências se fez presente. Em 

alguns casos, ocorrem duas ou mais experiências durante a trajetória dos estudantes. Essas 

diferentes situações indicam trajetórias mais ou menos truncadas, mas, definitivamente, 

nenhuma desejável. 

Para analisar essas trajetórias sob percalços, precisamos contextualizar o uso e as 

nomenclaturas dos registros desses indicadores educacionais em nível local e nacional. 

Na Rede Municipal de Ensino de Angra dos Reis, por ocasião do Congresso de 

Educação ocorrido em 1995, os registros do rendimento escolar dos estudantes (os termos 

reprovação e aprovação) foram colocados em debate e ficou deliberado o uso do termo 

“retido” no lugar de “reprovado” e de “promovido” no lugar de “aprovado”.  Assim, a partir 

de 1996, o registro do rendimento escolar dos estudantes da Rede passou a ser “promovido” 

ou “retido”. 

Nos anos de 2010 e 2011, por ocasião do Congresso de Avaliação, dentre outras 

questões, a Rede repensa o formato de registro do rendimento escolar dos estudantes.  Já era 

de uso cotidiano por algumas escolas o registro da retenção por falta, que foi se mostrando um 

importante indicador de causa e efeito sobre a repetência dos alunos.  Foi então deliberado 

que houvesse dois registros para retenção dos alunos: “retido” (considerando a aprendizagem) 

e “retido por falta” (considerando a infrequência).  

Assim, a partir da Resolução SEC/PMAR nº 4 de 2011, que altera o regimento das 

escolas públicas municipais quanto ao regime de avaliação da aprendizagem dos alunos, o 
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registro quanto às retenções dos estudantes deve informar se o aluno foi “retido” no caso de 

não ter alcançado os objetivos definidos para determinado ano de escolaridade ou “retido por 

falta” no caso de infrequência às aulas, não sendo possível obter registros suficientes para 

avaliação dos estudantes no decorrer do ano letivo.   

Em nível nacional, ao publicar os indicadores educacionais a partir do Censo Escolar, 

o INEP utiliza o termo reprovação sem fazer distinção entre os alunos que são 

reprovados/retidos pela não aprendizagem ou por faltas.   

Consideramos que fazer a análise em separado, nesta tese, tem relevância acadêmica 

no sentido de sinalizar motivos diferentes para reprovação dos estudantes. É claro que a 

infrequência gera o não aprendizado, mas o motivo pelo qual não se aprende é outro – a 

ausência nas aulas. Em alguns casos, a retenção por falta se aproxima muito mais do 

abandono escolar, mas essa hipótese precisa de pesquisas específicas posteriores para ser 

confirmada, pois envolve analisar a presença de alunos com “Registros escolares 

insuficientes”, o que convencionou-se chamar na Rede Municipal de alunos com “R.I.” e as 

fragilidades encontradas nos registro das categorias “desistente” e “matrícula cancelada”, por 

exemplo. 

Dividiremos a análise das experiências da reprovação em função da não aprendizagem 

e das experiências de reprovação por falta
86

, do abandono e da evasão escolar, nomeadas aqui 

de momentos de ruptura momentânea da relação aluno/escola.
87

   

Foco especial será direcionado a desconstrução do olhar sobre os dados de “abandono” 

e “evasão” como desinteresse ou desistência do aluno, apontando, ao contrário, uma 

perspectiva que depura a existência de um processo de resistência contra a exclusão, a que 

alguns grupos estão submetidos, no interior do sistema educacional. A existência de uma luta 

“desconsiderada” pelos profissionais porque velada pela feroz dinâmica escolar que 

transforma esses jovens em “alunos problema”, em desinteressados, indisciplinados e que os 

impede de revelar, mesmo que furtivamente, o desejo por permanecer nesta escola. 

Dito isto, resta-nos indagar: dentro da coorte escolar de 92 jovens estudantes da EJA -

Tânia Rita que tiveram acesso à educação em “idade própria” e que experimentaram 

percursos escolares sinuosos no Ensino Regular estariam os negros em desvantagens?  É em 
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 Em relação aos jovens aqui pesquisados não é possível fazer uma análise ipsis litteris, conforme esta divisão, 

porque o registro da retenção por falta iniciou em 2011, quando a escolarização desses sujeitos já estava em 

andamento. Mas optamos por abordar a retenção por falta em separado, porque consideramos que, mesmo 

parcialmente, nos permitirá observar o reflexo desta experiência na trajetória dos alunos.   
87

 Frequência dos casos: abandono - 36 casos – 40,90%; evasão - 45 casos – 51,13%; retenção por falta - 34 

casos - 57,62% dos adolescentes; retenções - 83 casos - 94,31% (lembrando que parte dessas retenções foi 

também por falta, quando os registros não estavam separados). 4 missings.  
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função dessa questão que as experiências de reprovação e de rupturas momentâneas com a 

escola serão analisadas separadamente.   

 

 Experiências de reprovação
88

 

 A análise dos dados dos jovens matriculados na EJA revela que 94,31% dos 

estudantes tiveram ao menos uma reprovação durante a sua trajetória no Ensino Regular.  

Na próxima tabela, analisaremos o percentual de estudantes por cor ou raça e faixa 

etária conforme a situação dos grupos com relação à experiência da reprovação escolar.  

 

TABELA 17 - Percentual de retenção no Ensino Fundamental Regular dos jovens matriculados na EJA 

da E. M. Prof.ª Tânia Rita de Oliveira Teixeira (Angra dos Reis) em 2017/2, por cor ou raça e faixa etária. 

 

 15 a 17 anos 18 a 29 anos 

 Brancos Negros Brancos Negros 

Nenhuma retenção 14,3 8,1 - 7,1 

1 ou 2 retenções 57,2 62,1 44,5 25,0 

Mais de 3 retenções 28,5 29,7 55,5 67,9 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

FONTE:  Sistema SectOnline – PMAR (2017); Histórico Escolar dos Alunos (2019) 

 

Ao comparar os dados de retenção por faixa etária observamos que para os jovens de 

18 anos a 29 anos, os maiores percentuais estão entre os alunos que tiveram mais de três 

retenções na trajetória (55,5% entre os brancos e 67,9% entre os negros) e para os jovens 

adolescentes, estão entre os que tiveram uma ou duas retenções na trajetória (57,2% dos 

brancos e 62, 1% dos negros).  Em ambos os casos há desvantagem para população negra. 

Entre os estudantes de 15 a 17 anos, apenas 14,3% dos brancos não tiveram nenhuma 

reprovação na trajetória, mas a situação dos estudantes negros foi mais problemática: apenas 

8,1% dos estudantes. 
                                                           
88

 Na Rede Municipal a partir de 2011, oficialmente, os registros de reprovação são divididos em retenção e 

retenção por falta.  Podemos, a partir desta divisão, reconhecer quais alunos ficaram reprovados em função da 

aprendizagem e quais em função da infrequência. Também se tornou oficial que, os alunos que forem 

infrequentes, mas tiverem um bom rendimento em relação à aprendizagem podem ser reclassificados para o ano 

de escolaridade seguinte caso os professores os considerarem aptos. Acreditamos que os dados de reprovação 

por falta na Rede são um importante indicador que nos permite identificar as interrupções na vida escolar durante 

o ano letivo e subutilizados para se pensar políticas educacionais.  Em nossa análise, os dados de retenção por 

falta vêm se mostrando mais próximos de um indicador de ruptura com a escola (abandono escolar) do que de 

reprovação em si.   
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Já para o grupo de estudantes maiores de 18 anos, todos os jovens brancos tiveram 

alguma reprovação na trajetória e embora com um percentual pequeno (7,1%), somente 

estudantes negros não tiveram nenhuma reprovação. 

 

 Das permanências e rupturas momentâneas com a escola  

Além da reprovação em função do rendimento, a trajetória escolar dos estudantes 

também é marcada por momentos de ruptura da relação estudante/escola interpretados como 

os dados advindos dos casos em que os estudantes por um ou mais anos letivos não tenha se 

matriculado na escola (evasão escolar), dos casos de infrequência às aulas durante o ano letivo 

“retenção por falta” e dos casos de abandono escolar, registrados como “desistência”. 

 Estamos considerando esses casos como ruptura da relação aluno/escola em função de 

que demarcam processos de afastamentos do aluno do espaço escolar através da infrequência 

ou da total ausência às aulas e estamos considerando essas rupturas como momentâneas 

porque, independente do tipo de interrupção no processo de escolarização dos estudantes, os 

dados provenientes da pesquisa nos mostram, como veremos a seguir, que os estudantes 

sempre voltam aos bancos escolares, no Ensino Regular e na EJA.  As rupturas são 

momentâneas e, por essa característica, incidem em possibilidades permanentes de reconexão 

das relações com a escola. 

A conclusão a que chegamos é que os números referentes à reprovação por falta, ao 

abandono e à evasão são, também, números que indicam a tentativa de permanência desses 

estudantes na escola quando retornam após as interrupções na escolarização. 

Em um esforço analítico, categorizamos essas rupturas em grau, duração e impacto 

sobre a Rede Municipal conforme compilado no quadro síntese a seguir.  

QUADRO 7 - Síntese em relação ao grau, duração e impacto das rupturas nas relações entre aluno e 

escola. 
 

 Rupturas na relação estudante/escola 

 Grau Duração Impacto 

Reprovação por falta Leve / Moderado Curta/Média Alto 

Abandono Moderado / Forte Curta/Média Baixo 

Evasão Forte Média / Longa Alto 

 

FONTE: Formulação da autora 
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Salientamos que a categoria Grau de ruptura busca verificar a intensidade da perda 

do vínculo entre o estudante e a escola, a categoria Duração diz respeito ao período de tempo 

em que os estudantes vivenciam a experiência e com a categoria Impacto buscamos mensurar 

os efeitos das experiências sobre o sistema educacional e a vida dos sujeitos: diz respeito ao 

volume de casos ocorridos por ano ou semestre letivo.  

 Reprovação por falta - o aluno não perde completamente o vínculo – a infrequência 

pode ser considerada um termômetro da perda do vínculo do aluno com a escola. Em 

linhas gerais podemos considerar uma ruptura parcial, de grau leve a moderado 

dependendo dos números de faltas do estudante, mas de alto impacto na Rede 

Municipal. Em 2018, por exemplo, metade dos alunos retidos foi em função da 

infrequência. Ano após ano, os percentuais de retenção por falta na Rede Municipal 

vêm se mostrando muito próximos aos da retenção em função da não aprendizagem e, 

por vezes, chegam a superá-los. Em 2018, por exemplo, quase metade dos 2.378 

estudantes retidos ao fim do ano letivo ficou por falta. Sendo: 49,66% de estudantes 

retidos por falta (1181 alunos) e 50,34% retidos por rendimento nas disciplinas 

escolares (1197 alunos). 

 Abandono - o vínculo do aluno com a escola é perdido durante o semestre ou ano 

letivo, o estudante deixa de frequentar as aulas completamente. Estamos considerando 

de grau moderado a forte em função de que a experiência ocorre depois de um tempo 

cursado ou ainda no início do período letivo, neste caso, o aluno fica a maior parte do 

período letivo fora da escola. Em números têm menor impacto nos dados gerais da 

Rede Municipal, mas o registro desses casos apresenta alguns problemas que precisam 

ser revistos para maior confiabilidade nos dados. 

 Evasão - Estar fora da escola no contexto atual é considerado por nós como uma 

ruptura da relação aluno/escola de forte grau. Ressalvamos a gravidade disso, pois 

estamos falando na exclusão da escola de um público em idade onde a escolarização é 

obrigatória, dever da família e do Estado.
 
A evasão escolar pode ser de média ou longa 

duração, ou seja, a criança, jovem ou adulto pode ficar fora da escola por um ou mais 

anos. Na Rede Municipal este indicador pode ser considerado como de alto impacto, 

não em função do percentual de estudantes nesta situação, mas pela produção de 

demanda de alunos para a EJA e em função do perfil dos jovens em situação de 

vulnerabilidade social e em conflito com a lei (a maioria em situação de evasão 
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escolar).
89 

De acordo com os últimos dados disponibilizados nos Indicadores 

Educacionais/INEP (2015) na transição 2014/2015 foi de 2,4% nos Anos Iniciais e de 

7,9% nos Anos Finais em Angra dos Reis. 

Consideramos que o registro e a conceituação das diferentes formas de ruptura na 

relação estudante escola expressadas pelos resultados da reprovação por falta, abandono e 

evasão são importantes porque denotam experiências de ruptura diferenciadas e, por isso, o 

esforço em classificá-las separadamente.  Entre os adolescentes e jovens em situação de 

defasagem idade/ano, no Ensino Regular e na EJA, na Rede Municipal de Ensino de Angra 

dos Reis essas são as principais causas de repetência.  

As diferenciações também são importantes para o planejamento de ações in loco 

nesses processos. Não basta identificar os casos é preciso encontrar as possibilidades de 

retomada da trajetória escolar para não atuar tardiamente na vida desses estudantes.  

Os casos de abandono e infrequência escolar, por exemplo, quando não expressam 

situações de vulnerabilidades sociais, têm mais possibilidade de serem revertidos durante o 

processo de escolarização pela própria escola através dos profissionais que lá atuam. Já os 

casos que estão ligados a determinados tipos de vulnerabilidade social mais grave como 

violência ligada ao tráfico, abuso sexual, trabalho infantil, entre outros, requerem 

procedimentos que, na maior parte das vezes, ultrapassam os limites de atuação da escola e a 

rede de proteção à criança e ao adolescente precisa ser acionadas neste sentido.  

Outra questão, não menos importante, tem a ver com o conceito dos indicadores de 

abandono e evasão escolar, que no nosso caso, coincidem com a conceituação feita pelo 

INEP.  Porém, não é raro encontrarmos contradições conceituais no uso dos termos tanto 

entre pesquisadores quanto entre os profissionais da educação no interior das redes de ensino, 

inclusive em Angra dos Reis, o que demonstra, ao nosso ver, a pouca atenção dada aos 

processos de ruptura/permanência presentes nas trajetórias dos estudantes.  

Considerações feitas, observaremos cada uma dessas experiências na trajetória dos 

estudantes da EJA - Tânia Rita quando cursavam o Ensino Regular conforme enumeração. 

 

1) Reprovações por falta 

O registro de retenção por falta é um diferencial do regime de avaliação da Rede 

Municipal de Angra dos Reis e considero que a opção por esse tipo de registro a partir de 
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 Somente em 2019, a Rede Municipal começou a gerar mecanismos de identificação dos alunos que evadem da 

escola a fim de promover busca ativa da demanda que vem se acumulando no decorrer dos anos a partir da 

assinatura de termo de compromisso do projeto Fora da escola Não Pode (UNICEF) em articulação com 

Secretaria de Saúde e Assistência Social. 
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2011, foi uma decisão coletiva acertada, já que a partir dele podemos observar como a 

infrequência é um importante indicador de ruptura na relação estudante/escola.  

Como só tivemos oficialmente o registro desses dados a partir de 2011, os dados 

compilando na tabela 18 trazem apenas os percentuais de retenção por falta do grupo de 

jovens/adolescentes. 90 

 

TABELA 18 - Percentual de reprovações por falta no Ensino Fundamental Regular dos jovens/ 

adolescentes matriculados na EJA da E. M. Prof.ª Tânia Rita de Oliveira Teixeira (Angra dos Reis) em 

2017/2 por cor ou raça. 

 

 Reprovações por falta 

Quantidade Brancos Negros 

Nenhuma 64,3 48,6 

1 ou 2 21,4 37,8 

3 ou 4 14,3 13,5 

Total 100,00 100,00 

 

FONTE: Sistema SectOnline – PMAR (2017); Histórico Escolar dos Alunos (2019) 

 

Através dos dados da tabela, é possível observar que maior percentual de estudantes 

brancos não teve nenhuma reprovação por falta em sua trajetória escolar pelo Ensino Regular.  

Estando os adolescentes negros em desvantagem, já que eles tiveram maior percentual de 

reprovação por falta. 

 

2)Abandono escolar 

Oficialmente, na Rede Municipal, os dados de abandono são computados em função 

do registro de “desistente” na situação final do aluno ao término de um período letivo. Porém, 

a pesquisa feita nos documentos físicos, que continham o histórico escolar dos jovens da EJA 

- Tânia Rita, nos mostrou que não só os alunos “desistentes” eram casos de abandono. Alguns 

estudantes que tinham como situação final o registro de “matrícula cancelada” e de 

“transferido” não voltaram a estudar no período letivo em questão. Fato que nos levou a 

                                                           
90

 Utilizamos os dados apenas dos adolescentes, pois 75% dos estudantes que têm entre 18 e 29 anos não tinham 

registro de retenção por falta no Ensino Regular em função de terem entrado na escola bem antes do início 

oficial deste registro (2011). 
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questionar se os dados de abandono da Rede de maneira geral estão sub-representados. O que 

deve ser avaliado e solucionado em caso afirmativo.
91

 

Assim na tabela 19, computamos como abandono escolar todos os estudantes que 

tinham o registro de “desistente”, “matrícula cancelada” ou “transferido” e que não se 

matricularam em nenhuma outra escola durante o período letivo em questão. 

 
TABELA 19 - Percentual de abandono escolar no Ensino Fundamental Regular dos jovens matriculados 

na E. M. Prof.ª Tânia Rita de Oliveira Teixeira (Angra dos Reis) em 2017/2 por cor ou raça e faixa etária. 
 

 15 a 17 anos 18 a 29 anos 

 Brancos Negros Brancos Negros 

Nenhum registro 42,9 64,9 66,7 57,1 

1 ou 2 registros 57,1 35,1 33,3 35,7 

3 registros 0,0 0,0 0,0 7,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

FONTE:  Sistema SectOnline – PMAR (2017); Histórico Escolar dos Alunos (2019) 

 

Neste indicador, entre os jovens maiores de 18 anos, 57,1% dos alunos negros não 

tiveram nenhum registro que configurasse em abandono escolar, enquanto o percentual de 

brancos foi de 66,7%. Nos dados referentes aos adolescentes, onde se observa vantagem para 

os estudantes negros: 64,9% não abandonaram a escola em nenhum ano letivo, já entre os 

brancos o percentual foi de 42,9%.  

Chamou atenção a diferença de mais de 20% entre negros e brancos adolescentes. Na 

tentativa de buscar explicação para o fato, já que se configura como único indicador onde os 

estudantes negros estavam em vantagem estatística, uma questão pôs em xeque esse resultado: 

o único indicador na trajetória escolar dos estudantes da EJA, onde os negros aparecem com 

“vantagem” sobre os brancos é também o indicador com maior probabilidade de erros nos 

registros, conforme salientado anteriormente.  
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 Em uma das socializações dos achados desta pesquisa com diretores das Unidades de Ensino tive a 

oportunidade de confirmar a fragilidade no registro dos dados de abandono escolar ao perguntar em que casos 

eram feitos os registros de “desistência” e de “matrícula cancelada”, nas respostas ficou claro que há 

interpretações diferentes para cada registro de uma escola para outra. Caso em que o registro correto seria de 

“desistente” é registrado como “reprovação por falta”, o mesmo ocorre para “matrícula cancelada”, por exemplo.  

Em uma análise dos dados com a equipe da Secretaria de Educação também encontramos fragilidades em alguns 

registros. Casos registrados como retenção por falta, em 2018, aparentam ser casos de abandono escolar ou o são 

de fato.  
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A ausência de registro de abandono poderia estar ligada ao fato de não estar havendo 

fidedignidade nos registros escolares dos alunos negros?  Uma pergunta que precisaria de 

maiores estudos, mas que se coloca, fortemente, como hipótese. 

 

3) Evasão escolar 

A evasão escolar (estudantes que estudam em um ano letivo “x” e deixam de se 

matricular no ano seguinte) é outra forma de ruptura na relação aluno/escola que é 

praticamente invisível aos olhos da Rede Municipal de Ensino de Angra dos Reis  

Tornada pública apenas em 2017 pelo INEP, mas que ainda é hoje pouco ou nada 

conhecida na Rede Municipal, a taxa de evasão escolar é um importante indicador de ruptura 

do processo de escolarização dos estudantes e nos sinaliza um imenso desafio no 

cumprimento do direito à educação de nossos jovens.   

Como vimos, a taxa de evasão escolar de 2014 para 2015, nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental da Rede Pública de Angra dos Reis, foi de 7,9%. 

 Este indicador sinaliza que parte dos “sobrantes” do processo de escolarização é, 

literalmente, excluída para fora do sistema educacional. Alguns como sujeitos persistentes 

retornam e reiniciam a jornada na EJA.   

Como não é possível somente pelo Sistema SectOnline identificarmos casos de evasão 

escolar
92

 para obtermos esses dados, foi necessário ir aos documentos físicos da vida escolar 

dos alunos para verificar se havia algum registro de matrícula nos anos letivos que 

suspeitávamos ser anos em que os alunos estavam fora da escola. Ou seja, buscamos os 

registros físicos nos casos onde identificamos ausência de registro de frequência à escola em 

determinado ano letivo no sistema online. Nos documentos físicos, encontramos para esses 

casos registros de expressões como “nada consta” ou “sem registro escolar” ou mesmo a 

ausência de registro ou documento que comprovasse matrícula escolar nos anos letivos em 

questão. 

Na tabela 20, podemos observar o percentual de estudantes que viveram a experiência 

da evasão escolar durante suas trajetórias escolares. Registramos que alguns casos de evasão 

ocorreram por um período de anos subsequentes, outros esporadicamente durante dois ou 

mais anos da trajetória e, ainda, há outros casos onde o estudante ficou fora da escola por um 

                                                           
92

 Para isso precisaríamos de um banco de dados integrado a outros, pois para saber se o estudante está mesmo 

fora da escola é necessária a confirmação de que ele não se matriculou em outra rede ou escola particular de 

Angra dos Reis ou de outro município. 
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ano letivo.  Assim, os percentuais expressos na tabela são resultantes do total de anos letivos 

(subsequentes ou não) em que os estudantes ficaram fora da escola. 

 

TABELA 20 - Percentual de evasão escolar no Ensino Fundamental Regular dos jovens matriculados na 

E. M. Prof.ª Tânia Rita de Oliveira Teixeira (Angra dos Reis) em 2017/2 por cor ou raça e faixa etária. 
 

 15 a 17 anos 18 a 29 anos 

 Brancos Negros Brancos Negros 

Com registro escolar em todos os anos  

(Nunca parou de estudar)
93

 
64,3 59,5 44,4 31 

1 ou 2 anos letivos sem matrícula escolar 35,7 40,5 22,2 27,6 

3 a 7 anos sem matrícula escolar 0,0 0,0 22,2 24,1 

8 a 12 anos sem matrícula escolar 0,0 0,0 11,1 17,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

FONTE: Sistema SectOnline – PMAR (2017); Histórico Escolar dos Alunos (2019) 

 

Grande parte dos jovens de 15 a 29 anos da EJA nunca parou de estudar: entre os 

jovens adolescentes, 64,3% dos brancos e 59,5% dos negros e entre os jovens maiores de 18 

anos, 44,4% dos brancos e 31% dos negros. Esses dados revelam que esses estudantes saem 

direto do Ensino Regular para a EJA o que comprova a hipótese de que a EJA vem se 

transformando em correção de fluxo escolar para os estudantes em situação de distorção 

idade/ano de escolaridade.  

As saídas do sistema educacional e o retorno após algum tempo, apesar de ser mais 

frequente entre os adolescentes, nos Anos Finais do Ensino Fundamental, em alguns casos se 

fez presente durante a infância, ainda nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Os dados da tabela 20 revelam, que em ambas as faixas etárias, os jovens negros têm 

mais anos letivos sem se matricularem em alguma instituição de ensino, ou seja, em 

experiência de evasão escolar: 40,5% na faixa de 15 a 17 anos e 69% na de 18 a 29 anos, 

enquanto entre os brancos o percentual de anos sem registros escolares foi, respectivamente, 

de 35,7% e 55,6%. 
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 Os percentuais do grupo de jovens maiores de 18 anos referem-se aos alunos que tinham entre 18 e 22 anos.  A 

mais velha, tinha 22 anos, mas a maioria dos casos era de jovens com 18 e 19 anos.  
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Em todos os intervalos de evasão escolar (1 ou 2 anos, 3 a 7 anos ou 8 a 12 anos), os 

estudantes negros estiveram em desvantagem. Salientamos, neste caso, o percentual de alunos 

que passaram um período fora da escola por um ano ou mais antes de retomar a relação com a 

escola através da EJA: 26,1% dos alunos brancos e 39% dos alunos negros. 

As evasões ocorridas, também se configuram como rupturas com escola, mas 

consideramos interrupções mais intensas.  Na evasão o tempo de ruptura é mais longo. Para o 

grupo analisado, em alguns casos, ela durou um ano letivo para outros chegou a doze anos 

fora da escola. Porém, mesmo vivenciando o processo de evasão de curto ou longo prazo, de 

maior ou menor intensidade, não deixam de ser rupturas momentâneas, porque desde a 

infância os estudantes, foco de nossa pesquisa, sempre retornaram para a escola.   

Qualquer que seja o grau ou a duração da ruptura na relação estudante/escola fica para 

nossa reflexão a revelação de processos de tentativa de permanência na escola, expressas 

pelos retornos constantes após cada ruptura. O percentual de saídas da escola, neste grupo, 

demarca ao mesmo tempo os retornos e as possibilidades de retomada do seu lugar de direito.  

Visto isso, chegamos à conclusão que, para os “sobrantes” do processo de 

universalização da Educação Básica, os indicadores de reprovação por falta, abandono e 

evasão escolar não são condições definitivas/permanentes. Tais processos de ruptura com a 

escola são ao mesmo tempo processos de reconexão: processos de ruptura/reconexão, 

processos de exclusão/permanência. 

Uma questão relevante de se considerar quando tratamos dos dados da evasão escolar 

é que a reconexão é uma possibilidade, mas em alguns casos ela é um grande desafio. 

Principalmente quando as trajetórias de vida dos sujeitos estão imersas nas vulnerabilidades 

sociais a que os jovens, sobretudo os negros, estão submetidos na atualidade no Brasil, de 

maneira geral, e em Angra dos Reis, em particular, conforme tivemos a oportunidade de 

atestar no capítulo 1 desta tese. Nesse sentido, o afastamento do jovem da escola também 

pode estar relacionado ao trabalho infantil ou precoce, a inserção na criminalidade ou na 

drogadição, em função do falecimento, por exemplo. 

Considerando a situação de vulnerabilidade dos jovens em relação à violência 

homicida buscamos no Sectonline verificar alguma notificação nesse sentido. Em 2019, não 

houve nenhum registro de falecimento entre os jovens pesquisados que estavam frequentando 

a escola, mas não nos foi possível verificar essa informação entre os jovens em situação de 

evasão, nem quanto ao falecimento nem nas outras possibilidades.  

Iolanda, Oliveira (2019, p. 12-13) contribui conosco nessa reflexão quando analisa as 

considerações da psicóloga Fernanda Bassani por ocasião de sua participação no Programa 
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Nação, do dia 9 de novembro de 2016, na TV Brasil, com o tema “O genocídio dos jovens 

negros”. De acordo com Iolanda, a psicóloga tendo atuado durante 10 anos em peninteciárias 

trabalhando com jovens, aponta alguns fatores a serem considerados como fortes marcadores 

para inserção na criminalidade que vão ao encontro das questões já tratadas aqui: a faixa 

etária de 15 a 29 anos, o território de origem dos jovens, o sexo (masculino), a cor ou raça 

(negros) e a desvinculação da escola. 

A perda do vínculo com a escola em função das condições de violência em Angra dos 

reis também foi discutido no II Fórum intersetorial de combate à Infrequência e evasão 

escolar de Angra dos Reis onde participei levando os dados da pesquisa. A situação foi 

levantada por profissionais e também pela representante da Promotoria de justiça da infância e 

da juventude de Angra dos Reis que relatou que não podia dizer quantos jovens estavam fora 

da escola no município, mas que pode afirmar que todos os jovens que passaram por ela em 

função de atos infracionais, em 2019, estavam fora da escola por um ano ou mais. 

Oliveira (2019), ainda com base nas considerações da psicóloga Fernanda Bassani, 

também discute outro ponto fundamental para nossa reflexão, um momento crítico da vida 

escolar dos estudantes: a transição entre os Anos iniciais e os Anos Finais do Ensino 

Fundamental. Questão que também vai ao encontro dos nossos achados nesta pesquisa.  Tanto 

os dados de repetência no Ensino Regular, quento de migração para EJA revelam como 

momentos críticos da vida escolar dos estudantes o 6º e 7º ano de escolaridade. Segundo a 

autora é necessário uma reorganização administrativa nesta etapa da educação básica 

sugerindo a revisão do número de professores por série alem de formação continuada nos 

cursos de licenciatura para uma educação antirracista.  

Na Rede Municipal tivemos oportunidade, entre 2014 e 2016, de ter turmas de 

projetos de correção de fluxo com proposta curricular diferenciada, inclusive com bidocência, 

onde professores de anos iniciais atuavam juntamente com professores especialistas nas 

disciplinas em turmas de Anos finais, justamente considerando a construção do vínculo deste 

profissional com os estudantes a fim de evitar possíveis rupturas dos alunos com a escola e 

favorecer a aprendizagem. A escola Tânia Rita teve oportunidade de vivenciar essa 

experiência, mas em função das descontinuidades das políticas públicas os projetos foram 

encerrados em 2017. 

Concordamos com Oliveira (2019) quando aponta para a reforma desta escola e 

sinalizamos para o diálogo com as experiências da educação popular, com o compromisso 

com os direitos humanos considerando os itinerários dos jovens por direito a uma vida justa. 
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Consideramos fundamental repensar essa escola investindo sempre na possibilidade de 

reconexão, de recomeço e de sucesso escolar. 

A transição para EJA é uma das marcas dessa tentativa de reconexão com a escola. Em 

determinado momento da trajetória desses estudantes – notadamente aos 15 anos quando 

considerados “inadequados” a cursar o Ensino Regular – a EJA, escola da “segunda chance” 

(CARRANO, 2007), se coloca para esses jovens como única possibilidade de retomada do 

processo de escolarização e de conclusão do Ensino Fundamental. Essa é a terceira transição 

que investigaremos, vivenciada por todos os 92 jovens de nossa pesquisa.   

 

4.3.2 A migração para EJA: entre rupturas, permanências e a possibilidade de sucesso 

escolar em um “novo” lugar 

 

Aqui chegamos efetivamente ao tempo mais recente da trajetória dos estudantes, a 

terceira transição
94

 investigada na trajetória dos jovens da EJA- Tânia Rita: a migração do 

Ensino Regular para EJA. 

Como vimos o processo de juvenilização e enegrecimento da EJA vem se 

configurando como a migração perversa dos estudantes, na sua maioria negros, do Ensino 

Regular para a EJA.  

A maior parte dos jovens da EJA Tânia Rita migrou para EJA com idade entre 15 e 17 

anos: 82,6%, outro dado que comprova a hipótese de que a EJA vem se transformando em 

correção de fluxo escolar.  Destacamos que, apesar de estarmos considerando o grupo de 

estudantes matriculados na EJA no ano de 2017, nem todos os jovens migraram para esta 

modalidade de ensino neste ano letivo. Quase metade dos estudantes (45,6%), 67,31% dos 

adolescentes e 17,5% dos maiores de 18 anos, tiveram sua primeira matrícula na EJA em 

2017 e 54,4% em anos letivos anteriores: 43,5 entre os anos de 2013 e 2016 e 10,9% entre os 

anos letivos de 2009 e 2012. 

Conforme já visto, estamos tratando aqui dos sobrantes do processo de universalização 

do ensino em curso, que acessaram a escola em idade obrigatória e, deste modo, cabe 

considerá-los (todos!) como migrantes do Ensino Regular para EJA, mesmo que alguns 

tenham ficado fora da escola por um ano ou mais antes de retomar a trajetória através da EJA. 

As informações da tabela 21 nos traz a distribuição das matrículas dos jovens no 

momento em que acessaram a EJA por cor ou raça e faixa etária.  
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 Para os jovens que ainda não concluíram os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, esta é a segunda transição. 
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TABELA 21 - Etapa de ensino em que os jovens se matricularam no momento de migração do Ensino 

Regular para EJA por cor ou raça e faixa etária - Estudantes da EJA da E. M. Prof.ª Tânia Rita de 

Oliveira Teixeira, Angra dos Reis, 2017/2. 

 

 15 a 17 anos 18 a 29 anos 

Etapa do Ensino 

Fundamental 
Brancos Negros Brancos Negros 

Anos Iniciais/Etapa I 0,0 13,1 22,2 25,9 

Anos Finais/Etapa II 100,0 86,9 77,8 74,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

FONTE:  Sistema SectOnline – PMAR (2017); Histórico Escolar dos Alunos (2019) 

 

Os dados expostos na tabela confirmam as afirmativas de que o processo de 

juvenilização da EJA acontece, principalmente, nos Anos Finais do Ensino Fundamental. 

Ressaltamos, inclusive, avanços em relação à queda do percentual de matrícula na primeira 

etapa do Ensino Fundamental, ao compararmos o percentual de migração dos adolescentes 

com o dos jovens maiores de 18 anos.   

Não podemos deixar de ressaltar que a migração para EJA na Etapa I (Anos Iniciais) 

mesmo em percentual menor, não é menos cruel, muito pelo contrário, pois demonstra 

desvantagens evidentes para os jovens adolescentes negros: nenhum jovem adolescente 

branco acessou a EJA nesta etapa de ensino, já entre os negros 13,1% acessaram.   Entre os 

maiores de 18 anos, a desvantagem racial aparece bem menor, mas, ainda assim, 25,9% dos 

jovens negros acessaram a EJA nesta etapa, contrapondo-se com 22,2% dos brancos. 

No grupo de maiores de 18 anos a desvantagem racial não é tão evidenciada quanto no 

grupo de 15 a 17 anos.  O processo de juvenilização da EJA parece estar vindo a reboque do 

acirramento das desvantagens escolares para os estudantes negros. 

Na segunda etapa, o maior percentual de migração para EJA ocorreu nas turmas de 

primeira e segunda fase (6º e 7º ano de escolaridade). Os dados desagregados por cor ou raça 

nos indicam diferenças entre o grupo de brancos e negros. Entre os brancos, a migração entre 

os adolescentes ocorreu no 6º, 7º e 8º anos, e entre os maiores de 18 anos de idade no 3º, 5º, 6º 

e 7º anos.  Já entre os negros, nas duas faixas etárias, houve migração em todos os anos de 

escolaridade (do 1º ao 9º ano), com maior percentual de migração no 6º, 7º e 8º anos. No 

Ensino Regular são estes os anos com maior percentual de repetência (retenção ou abandono 

escolar) na Rede Municipal como um todo conforme dados do SectOnline. 
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Todas as transições analisadas demarcam um novo patamar a ser trilhado no processo 

de escolarização dos estudantes, um novo lugar. Diferente das outras transições, a migração 

para EJA, muitas vezes, significa ir para um lugar de menor valor simbólico diante das outras 

possibilidades de escolarização. 

Nesse sentido, vale levantar algumas questões para se pensar a trajetória dos jovens 

nesta modalidade de ensino: seria mesmo a EJA a escola da “segunda chance” para esse 

grupo? Ou ela reforçaria o processo de exclusão vivenciado no Ensino Regular?   Os estudos 

de Passos (2012a) sobre esta modalidade de ensino e a impossibilidade de nos debruçarmos 

sobre essas questões na pesquisa de mestrado nos ajudaram a reforçar a importância dada a 

estes pontos.  

Considerando que antes de 2017, o tempo para conclusão do Ensino Fundamental na 

EJA da Rede Municipal era de cinco anos, como explicamos no capítulo 3, e que parte dos 

alunos já estava matriculada há mais de cinco anos, é possível inferir que o desafio de uma 

escolarização sem percalços é latente na trajetória desses estudantes também na EJA. 

Nos gráficos 28 e 29, expostos a seguir, traçamos um comparativo entre a “situação 

real” e a “situação estimada” para matrícula e conclusão da escolarização pelos estudantes no 

1º semestre de 2019. O gráfico 28 diz respeito aos jovens/adolescentes que têm entre 15 a 17 

anos. O gráfico 29 diz respeito aos jovens que têm entre 18 e 29 anos. 

GRÁFICO 28 - “Situação real” e “situação ideal” para matrícula e conclusão do Ensino Fundamental em 

2019/1 dos jovens de 15 a 17 anos matriculados, em 2017/2, na EJA da E. M. Prof.ª Tânia Rita de Oliveira 

Teixeira em Angra dos Reis, por cor ou raça. 
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FONTE:  Sistema SectOnline – PMAR (2017) 
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GRÁFICO 29 – “Situação real” e “situação ideal” para matrícula e conclusão do Ensino Fundamental em 

2019/1 dos jovens de 18 a 29 anos matriculados, em 2017/2, na EJA da E. M. Prof.ª Tânia Rita de Oliveira 

Teixeira em Angra dos Reis, por cor ou raça. 
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FONTE:  Sistema SectOnline – PMAR (2017) 

 

Nas duas faixas etárias analisadas, fica evidente que também na EJA os estudantes 

continuam no desafio de superar os processos de repetência por aprendizagem, por falta ou 

abandono e, também, a evasão escolar. Mas também se evidenciam processos de permanência 

e sucesso escolar. Porém, considerando os estudantes que conseguiram concluir o Ensino 

Fundamental até o final de 2018 e o percentual de estudantes que teriam concluído entre os 

adolescentes as diferenças são mais perversas. Como, também, são perversas as desvantagens 

para os jovens negros. 

Como demonstrado no gráfico 28, entre os jovens adolescentes negros estimava-se 

que, em 2019/1, 2,6% dos alunos ainda estivessem matriculados na Etapa I, 47,4% na Etapa II 

e que 50% tivesse concluído o Ensino Fundamental.  Percebemos com esse panorama que os 

adolescentes negros já estavam em situação de desvantagem em relação aos brancos que, para 

uma trajetória sem percalços, estimava-se que nenhum estivesse matriculado na Etapa I, 

35,7% estivesse na Etapa II e 64,3% deveriam ter concluído o Ensino Fundamental. 

Ao compararmos a trajetória ideal com a trajetória real feita pelos estudantes de 15 a 

17 anos, observa-se que as desvantagens dos estudantes negros se aprofundam. Vejamos 

como estava a situação real de matrícula dos estudantes em 2019/1. 
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 O percentual estimado de jovens na etapa I era de 2,6% e apesar de a situação real 

indicar percentual igual, ela refere-se a alunos que já deveriam estar na Etapa II. Os 

estudantes negros que estariam na Etapa I não estavam matriculados na Rede em 

2019. Nenhum estudante branco estava matriculado nesta etapa, conforme deveria ser. 

  As matrículas da Etapa II mostram, visivelmente, as diferenças entre a situação real e 

a ideal e também entre os grupos raciais. Para os jovens/adolescentes brancos 

deveriam estar matriculados na Etapa II, em 2019/1, 35,7% dos estudantes e estavam 

apenas 21,4%. Ou seja, 14,3% de estudantes a menos do que o estimado.  Para os 

jovens negros a situação era mais grave: o percentual de matrícula deveria ser de 

47,4% e, apenas 26,2% dos estudantes estavam matriculados: 21,2% de estudantes a 

menos do que o desejado. 

 Quanto à conclusão do Ensino Fundamental, também é visível a desvantagem para os 

estudantes negros.  Em uma trajetória sem percalços, 64,3% dos jovens brancos e 50% 

dos jovens negros já teriam concluído o Ensino Fundamental até o segundo semestre 

de 2018. Porém, os resultados demonstram que apenas 42,9% dos adolescentes 

brancos e 10,5% dos negros o haviam concluído. Quando calculamos as diferenças 

percentuais entre os que concluíram o Ensino Fundamental e aqueles que deveriam ter 

concluído, obtemos uma diferença de 21,4 % para brancos e de 39,5% para os 

estudantes negros, quase o dobro do percentual dos brancos. 

 Entre os estudantes que não estavam mais matriculados na Rede Municipal de Ensino 

também encontramos mais jovens negros: 35,7% dos brancos e 60,5% dos jovens 

negros estavam fora do Sistema SectOnline.
95

 

Nos indicadores educacionais anteriores também se observa a configuração da 

vulnerabilidade dos jovens adolescentes, notadamente, dos jovens negros. A situação dos 

jovens adolescentes, maior parte dos alunos matriculados na EJA, é ainda mais inquietante, 

porque são eles os contemplados pela Emenda Constitucional de 2009 que amplia a garantia 

da Educação Básica dos 4 aos 17 anos de idade, dever do estado e da família.  Um direito que 

vem sendo negado a eles desde a infância!  

 O gráfico 29 nos permite fazer a mesma análise comparativa da situação dos jovens 

maiores de 18 anos onde brancos e negros também vivenciam trajetórias desiguais, mesmo 

que não tão evidenciada quanto no grupo de 15 a 17 anos. 
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 A única possibilidade dos alunos estarem estudando em Angra dos Reis é na única escola da Rede Estadual 

que tem oferta de EJA Ensino Fundamental no formato semipresencial ou terem mudado de município, o que é 

uma possibilidade pequena, já que não encontramos registro de transferência no sistema. 
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Na análise geral da trajetória dos estudantes maiores de 18 anos de 2017/2 a 2019/1 

podemos concluir que:  

 na primeira etapa ocorre a mesma situação que ocorre com os jovens adolescentes:  

3,2% dos estudantes negros que estão nesta etapa deveriam estar na Etapa II e os que 

estariam na Etapa I não estavam matriculados na Rede em 2019. Nenhum estudante 

branco estava matriculado nesta etapa, conforme deveria ser. 

 as matrículas da segunda etapa demonstram desvantagem em relação à permanência 

dos jovens brancos: 33,3% estavam matriculados no 1º semestre de 2019 e deveriam 

estar 44,4%.  Entre os jovens negros estavam matriculados 22,7% dos estudantes e 

deveriam estar 25,8%. Porém, uma análise apurada dos dados demonstrou que entre os 

jovens brancos matriculados na Etapa II, 14,3% cursavam a última fase da EJA, 

prestes a concluir o Ensino Fundamental e entre os jovens negros que cursavam a 

Etapa II, apenas 2,6% estavam matriculados nesta fase. 

 quanto à conclusão do Ensino Fundamental os jovens negros voltam a estar em 

desvantagem. Ao contrário dos adolescentes, nesse grupo mais estudantes negros 

tinham condições de concluir o Ensino Fundamental, porém o percentual real de 

conclusão dos estudantes negros foi inferior à dos brancos: apenas 29% dos negros 

haviam concluído o Ensino Fundamental dos 71% que poderiam já ter concluído. 

Entre os brancos, 33,3% concluíram, enquanto 55,6% deveriam ter concluído.   

 também os negros têm maior percentual de jovens que não estão matriculados na Rede 

Municipal em 2019 (45,2%) e entre os brancos 33,3%.  

A análise geral das trajetórias, as desejadas e as vivenciadas pelos jovens, nos permite 

compreender que a escolarização na EJA se dá por processos de exclusão/permanência, 

continuidade das trajetórias vivenciadas por esses sujeitos no Ensino Regular. 

Pensando nos processos de ruptura/permanência, ao verificarmos os itinerários dos 

jovens consideramos necessário destacar a situação daqueles que quebraram o ciclo da 

repetência, que encontraram na EJA suporte para uma trajetória escolar sem percalços. Os 

jovens que não vivenciaram interrupções na trajetória escolar nessa modalidade de ensino, 

considerando o percurso de quatro semestres letivos (2017/2, 2018/1, 2018/2 e 2019/1), 

suficiente para alguns avançarem na trajetória escolar e para outros concluírem a jornada no 

Ensino Fundamental. 

No gráfico 30, podemos ver o percentual de jovens que tiveram trajetória com 

repetência e aqueles que seguiram uma trajetória sem repetência. 
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GRÁFICO 30 - Percentual de jovens com trajetória escolar sem percalços na EJA da E. M. Prof.ª Tânia 

Rita de Oliveira Teixeira em Angra dos Reis considerando 2017/2 e 2019/1. 

 

FONTE: Sistema SectOnline – PMAR (2017-2019) 

 

A análise dos dados de trajetórias escolares sem repetência na EJA, desagregados por 

cor ou raça, demonstram privilégios para aqueles que permaneceram sem repetência 

indicando que para os jovens adolescentes negros cursar uma trajetória sem interrupções na 

EJA também vem sendo mais difícil do que para os jovens brancos. O percentual de brancos 

nessa situação foi mais de quatro vezes maior que o percentual dos jovens negros. Mais da 

metade dos alunos adolescentes brancos avançaram (57,1%).  Em contrapartida, apenas, 

13,2% dos jovens negros conseguiram avançar sem nenhuma experiência de reprovação, 

abandono ou evasão escolar.  Para maiores de 18 anos, cerca de 33% dos alunos tanto brancos 

como negros avançaram sem percalços. 

As trajetórias marcadas pela repetência foram, majoritariamente, em função das 

rupturas da relação aluno escola e é nesse ponto que retomamos o debate do capítulo anterior 

sobre o “incômodo” com os números da EJA na Rede Municipal. 

 Seguindo a tendência municipal, os resultados de promoção da EJA-Tânia Rita são 

comprometidos pela reprovação e pelas rupturas na relação aluno/escola como em qualquer 

processo de escolarização. O fato é que na EJA essas experiências são mais frequentes e 

evidenciadas (apesar de silenciadas pelos indicadores oficiais) em função do lugar que a EJA 

e seus sujeitos vêm ocupando historicamente: um lugar simbolicamente menor. 

  Em nossa avaliação, na EJA, as experiências de reprovação, abandono, infrequência e 

evasão escolar são mais frequentes por um processo de esgarçamento das relações entre 

estudantes e a escola. As rupturas na relação estudante escola ficam mais frequentes, não 
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como resultado específico dessa modalidade de ensino, mas como continuidade de processos 

de exclusão vivenciados por esses estudantes desde a infância.  

Pudemos ver este mesmo processo ocorrendo quando avaliamos os resultados de 

promoção dos estudantes em situação de defasagem da idade em relação ao ano de 

escolaridade cursado no Ensino Regular, conforme a tabela 5 do capítulo 3, onde à medida 

que aumentava a situação de atraso escolar diminuíam as chances de promoção.   Os 

estudantes em situação de defasagem idade-ano também têm maiores percentuais de 

repetência em função das rupturas e não pela retenção por aprendizagem como na EJA.  

O acúmulo das experiências de exclusão e tentativas de permanência infrutíferas 

fragilizam as possibilidades de sucesso escolar, por outro lado, nos acostumamos a ver o 

fracasso e não enxergamos as oportunidades de permanência como possibilidade de superação 

de trajetórias escolares desiguais. 

Pensar as trajetórias dos sujeitos da EJA como processos que envolvem rupturas e 

permanências, se alinha com a perspectivas de outros pesquisadores da área como Mileto 

(2009) e Carmo (2011), que buscam constituir uma linha de investigação sobre a permanência 

escolar cujo propósito é contrapor-se aos argumentos de senso comum que compreendem os 

indicadores de abandono e evasão “como construção social negativa “colada” aos estudantes 

de EJA.” (CARMO, 2011, p. 3) 

Nosso estudo aponta não apenas para os casos de evasão, mas todos os outros casos 

que indicam ruptura na relação aluno/escola e que essas experiências também variam em 

função do pertencimento racial dos estudantes. 

 

4.3.3 – Conclusão do Ensino Fundamental na EJA: a autonomia da variável cor ou raça 

e sua interseção com outras variáveis sociais 

 

Considerando a trajetória escolar do segundo semestre de 2017 até o 1º semestre de 

2019, de todos os 92 jovens pesquisados, 59,78% (55 jovens) já poderiam ter concluído o 

Ensino Fundamental, entre eles: 40% concluíram (22 alunos), 14,5% ainda estão estudando e 

45,5% estão fora do Sistema SectOnline/PMAR.  

 Para os 22 alunos que no primeiro semestre de 2019 já podem estar matriculados no 

Ensino Médio, a EJA foi um diferencial. A relevância da garantia do direito à conclusão do 

Ensino Fundamental não pode passar ao largo desta análise, mas, como pesquisadores, não 

podemos deixar de avaliar a conquista desse direito como resultado de uma protelação 

histórica de um direito assegurado constitucionalmente.   
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Nesse sentido, propomos analisar o tempo de trajetória socioescolar necessário para 

garantia do direito à conclusão do Ensino Fundamental para esses jovens.  Para isso, foram 

contabilizados todos os anos, considerando o calendário civil
96

, desde que os 22 alunos que 

concluíram o Ensino Fundamental na EJA ingressaram no 1º ano de escolaridade no Ensino 

Regular na infância conforme gráfico a seguir.  

 

GRÁFICO 31 - Tempo decorrido para conclusão do Ensino Fundamental pelos jovens matriculados, em 

2017/2, na EJA da E. M. Prof.ª Tânia Rita de Oliveira Teixeira em Angra dos Reis.  

 

 
 

FONTE:  Sistema SectOnline – PMAR (2019) 

 

Estamos considerando “tempo de trajetória socioescolar” o tempo decorrido desde o 

ingresso dos estudantes no 1º ano de escolaridade no ensino regular até a conclusão do Ensino 

Fundamental na EJA, sem excluir os momentos de ruptura com escola por evasão, 

considerando-os como parte desta da história de negação/busca pelo direito à educação.  Os 

jovens negros levaram mais tempo para ter garantido o direito de conclusão do Ensino 

Fundamental. Enquanto 55,5% dos jovens brancos concluíram entre 10 e 12 anos o percentual 

de negros nessa situação foi de 23,1%, entre aqueles levaram de 13 a 15 anos para conclusão 

estavam 38,5% dos negros e 33,3% dos brancos e, no fim da fila, 38,5% dos negros e apenas 

11% dos brancos levaram de 19 a 23 anos para concluir o Ensino Fundamental. 

Durante a análise das trajetórias socioescolares dos sujeitos da EJA, buscando 

compreender o processo de juvenilização e enegrecimento que ocorre nesta modalidade de 

                                                           
96

 A utilização do calendário civil para contabilizar o tempo decorrido desde que os estudantes tiveram a 

matricula no 1º ano de escolaridade até concluir o Ensino Fundamental foi considerada a melhor opção em 

função de que para contabilizar os períodos letivos teríamos que considerar a junção de períodos anuais (no 

ensino regular) e períodos semestrais (na EJA) nas trajetórias. E, ainda, contabilizando pelo calendário civil 

estamos considerando inclusive o tempo em que os alunos estiveram fora da escola. 



204 

 

ensino, observamos tanto na escola (no Ensino Regular ou na EJA) quanto na vida, 

desvantagens para os jovens negros, especialmente, para os adolescentes negros. 

Para finalizar a análise, consideramos relevante buscar identificar, por comparação se 

havia autonomia da variável cor ou raça em relação a outras variáveis nos processos de 

seleção, exclusão e segregação vivenciados no interior do sistema educacional.  

Assim, na tabela 22, aferimos se existia alguma associação/dependência entre as 

variáveis sociodemográficas, anteriormente compiladas, (cor ou raça, sexo, cor ou raça, 

moradia, renda, etc.) e os percentuais de conclusão do Ensino Fundamental dos jovens 

pesquisados a partir do Teste Quiquadrado
97

.  

 

TABELA 22 – Percentual de conclusão do Ensino Fundamental na EJA e Teste Quiquadrado segundo 

variáveis sociodemográficas dos jovens da EJA da E. M. Prof.ª Tânia Rita de Oliveira Teixeira - Angra 

dos Reis, 2017/2 a 2019/1. 

 

  

Percentual de 

Conclusão do Ensino 

Fundamental na EJA 

Teste 

Quiquadrado 

Cor ou 

raça 

Brancos 64,30 
0,032 

Negros 31,70 

Faixa-

etária 

Idade entre 15 e 17 anos 35,70 
0,509 

Idade entre 18 e 29 anos 44,40 

Sexo 
Feminino 41,4 

0,825 
Masculino 38,5 

Nascimento 

e moradia 

Nascidos em Angra dos Reis 37,5 
0,808 

Não Nascidos em Angra dos Reis 41 

Moram no bairro onde fica a escola 39 
0,800 

Não moram no bairro onde fica a escola 42,9 

Moram em casa própria 53,8 
0,436 

Não moram em casa própria 42,1 

Trabalho e 

renda 

Renda familiar de até 3 salários 48,7 
- 

Renda familiar maior de 4 salários 66,7 

Recebe bolsa família 37,5 
- 

Não Recebe bolsa família 40,4 

Inseridos no mercado de trabalho 50 
0,813 

Não estão no mercado de trabalho 46,4 

Principais responsáveis pela renda familiar 46,7 
0,919 

Não são os responsáveis pela renda familiar 48,3 

 

FONTE:  Sistema SectOnline – PMAR (2017); Pesquisa Perfil da EJA/PMAR (2017) 

 

                                                           
97

 O Teste Quiquadrado de independência é utilizado a fim de verificar se a frequência com que um determinado 

acontecimento observado em uma amostra, se desvia significativamente ou não da frequência com que ele é 

esperado. 
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Ao comparar as variáveis sociodemográficas ao percentual de conclusão do Ensino 

Fundamental pelos jovens da EJA - Tânia Rita observa-se que os percentuais de maior 

discrepância referem-se à variável cor ou raça: jovens brancos tiveram 64,3% de conclusão 

enquanto negros 31,7% e os resultados do Teste Quiquadrado também apontam para a 

relevância desta variável diante das outras. O teste só foi significativo
98

 para dependência 

apenas na relação com essa variável, mostrando que há uma associação, uma relação de 

dependência entre a variável cor ou raça e os resultados de conclusão do Ensino Fundamental. 

Este diagnóstico fortalece a nossa preocupação em dar lugar à análise do fenômeno de 

juvenilização atrelados ao enegrecimento da EJA e, ainda, nos traz outra questão: também na 

EJA o estudante negro encontra maiores desafios para consolidar a sua escolarização 

demonstrando a necessidade de políticas específicas de educação para as relações étnico-

raciais no interior do sistema educacional como um todo. 

Em relação às demais variáveis, apesar de no teste quiquadrado os valores observados 

não desviarem significativamente dos valores esperados e não podermos afirmar que 

estatisticamente há uma associação entre a variável e a conclusão do Ensino Fundamental, 

consideramos importante chamar atenção para as diferenças encontradas: 

 há maior percentual de concluintes entre os alunos maiores de 18 anos. Em sua 

pesquisa, Mileto (2009) também identificou maiores dificuldades de permanência 

entre os mais jovens; 

 um percentual maior de mulheres concluiu o Ensino Fundamental; 

 comparando os dados de renda familiar observa-se que entre os jovens que têm 

renda familiar de até 3 salários mínimos, o percentual de conclusão foi de 48,7% e, para os 

jovens com renda familiar de mais de 4 salários, o percentual de conclusão foi de 66,7%.   

 com uma diferença bem menor o mesmo acontece quando comparamos o 

recebimento ou não do benefício Bolsa Família. 37,5% dos jovens em maior vulnerabilidade 

(que recebem o benefício) e 40,4% dos que não recebem concluíram o Ensino Fundamental.   

 nascer em Angra dos Reis ou morar no bairro onde fica a escola não se mostrou 

relevante para a conclusão dos estudos, porém morar em casa própria aparentou ter certa 

relevância:  53,8% dos jovens que moram em casa própria concluíram os estudos no período e 

o percentual foi de 42,1% para quem não morava em casa própria. 

                                                           
98

 Consideram-se resultados significativos aqueles inferiores a 0,05. Os resultados do Teste do Quiquadrado 

relacionados às variáveis “renda familiar” e “recebimento do benefício Bolsa Família” foram 0,549 e 0,876, 

respectivamente, mas não podemos validá-los (e por isso não os incluímos na tabela), em função de que algumas 

células apresentavam expectativa de valor inferior a 5. Só três alunos tinham renda superior a quatro salários 

mínimos, por exemplo. 
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 ser ou não responsável pela renda familiar também não se mostrou relevante para 

conclusão do Ensino Fundamental: metade dos jovens que declararam estar inseridos no 

mercado de trabalho e um pouco menos (46,4%) dos que não estão no mercado de trabalho 

concluíram o Ensino Fundamental na EJA.   

Como vimos, a variável cor ou raça foi a única que apresentou no Teste QuiQuadrado 

uma associação estatisticamente significativa para os resultados de conclusão do Ensino 

Fundamental. O que corrobora nossa defesa pela autonomia da questão racial como fator 

estruturante de mecanismos de desigualdades presentes no interior da sociedade e do sistema 

de ensino e, em função disso, nossa defesa pela necessidade de políticas públicas e 

educacionais que tenham por objetivo a superação das desigualdades raciais no interior do 

sistema educacional. 

Resultados de outras pesquisas vão ao encontro de nossos achados como a de Osório e 

Soares (2005), que ao produzirem um “documentário estatístico” da geração 80 concluem que  

o peso da cor da pele, das marcas raciais, ainda se faz sentir intensamente pelos que 

as carregam.  Talvez esse peso possa se ter reduzido, se comparado ao carregado por 

gerações anteriores. Todavia, continuam a ser uma carga muito acima de qualquer 

patamar aceitável.  (OSÓRIO E SOARES, 2005, p. 34) 

 

Com base nestas considerações, analisamos os dados de conclusão desagregados por 

cor ou raça em suas interseções com as variáveis sexo, faixa etária e renda familiar. Para 

melhor visualização das vantagens/desvantagens dos grupos, dispusemos os dados dos 

gráficos 32, 33, 34 em medida decrescente: do maior percentual de conclusão para o menor. 

 

GRÁFICO 32 - Percentual de concluintes no Ensino Fundamental da EJA da E. M. Prof.ª Tânia Rita de 

Oliveira Teixeira por sexo e cor ou raça - Angra dos Reis, 2019. 

 

 
 

FONTE:  Sistema SectOnline – PMAR (2019) 
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GRÁFICO 33 - Percentual de concluintes no Ensino Fundamental da EJA da E. M. Prof.ª Tânia Rita de 

Oliveira Teixeira por faixa etária e cor ou raça - Angra dos Reis, 2019. 

 

 
 

FONTE:  Sistema SectOnline – PMAR (2019) 

 

GRÁFICO 34 - Percentual de concluintes no Ensino Fundamental da EJA da E. M. Prof.ª Tânia Rita de 

Oliveira Teixeira por renda familiar e cor ou raça - Angra dos Reis, 2019. 
 

 
 

FONTE:  Sistema SectOnline – PMAR (2019) 

 

Conforme os gráficos, a correlação entre cor ou raça e as variáveis faixa etária, sexo e 

renda familiar denunciam as desvantagens para os jovens estudantes negros na conclusão do 

Ensino Fundamental na EJA. 

Os dados desagregados por sexo e cor ou raça demonstram que ser um homem negro é 

um marcador de vulnerabilidade importante. Ressaltamos, nesse sentido, a vantagem 
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distanciada dos homens brancos em relação a todos os grupos com 71,4% de conclusão do 

Ensino Fundamental no período analisado, enquanto os homens negros ficam “no fim da fila” 

com apenas 26,3% de conclusão.  Entre as mulheres as desvantagens também recaem sobre as 

mulheres negras: 36,4% delas concluíram, enquanto o percentual de concluintes brancas foi 

de 57,1%. 

Na correlação entre a variável cor ou raça e a faixa etária dos estudantes é possível 

observar a maior vulnerabilidade quanto à conclusão da escolarização para os jovens 

adolescentes negros (vulnerabilidade já identificada em indicadores anteriormente 

analisados).  

Os dados do gráfico 33 revelam que os adolescentes brancos têm os maiores 

percentuais de conclusão (66,7%), seguidos dos jovens maiores de 18 anos também brancos 

(60%), depois dos maiores de 18 anos negros (40,9%) e, por fim, dos adolescentes negros 

onde apenas 21,1% concluiu o Ensino Fundamental no período analisado.  

A renda familiar de 93,48% dos jovens da EJA - Tânia Rita era de até 3 salários 

mínimos, entre eles menor percentual de negros tinha concluído o Ensino Fundamental no 

primeiro semestre de 2019. Ressaltamos que três jovens que tinham renda familiar maior de 4 

salários poderiam ter concluído o Ensino Fundamental no período (dois brancos e um negro) 

entre eles apenas um jovem branco não concluiu. 

Em linhas gerais, as trajetórias socioescolares dos jovens da EJA nos fazem refletir 

sobre que papel a escola vem desempenhando na vida desses sujeitos. Será que podemos 

afirmar que nossa escola está pronta para lidar com os sujeitos da diversidade – jovens, 

negros, negras, periféricos e de classe popular? 

Essa é uma questão central para reflexão na medida em que desnudamos os “vícios” 

do sistema educacional na perspectiva de buscar meios para superá-los conscientemente, 

processualmente e coletivamente, pois o principal desafio para Rede e professores do Ensino 

Regular e da EJA é considerar que estes sujeitos trazem um novo mundo de fora para dentro 

da escola.  

Leão, Dayrell e Reis (2011) colocam como questão algo que esta pesquisa me levou a 

refletir “Será que a instituição escolar, (...) seus professores e os gestores buscam conhecer e 

refletir sobre a realidade dos alunos na sua dimensão de jovens? Será que dialogam com os 

projetos de vida que elaboram e as demandas e expectativas que colocam em relação à 

escola?” Acrescento a essas, outra questão: será que consideramos que os sujeitos do “não 

lugar” têm projetos de futuro? 
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4.4  Projetos de futuro: que sonhos permeiam a vida dos jovens da EJA? 

 

Não posso negar que como pesquisadora/educadora me surpreendi quando estava 

compilando os dados de uma das questões abertas do questionário Pesquisa Perfil da EJA que 

tinha como título “Qual seu maior sonho?” e comecei a me deparar com muitas respostas dos 

jovens que faziam referência ao desejo de ingressar no ensino superior.   

A mesma surpresa foi constatada entre os profissionais com quem compartilhei os 

resultados parciais da pesquisa. Um professor, por exemplo, me questionou se eram dados de 

toda a Rede, porque “a realidade dos alunos ‘dele’ não era aquela”.  Naquele momento eu 

estava tratando dos dados da escola Tânia Rita, e ele me pareceu aliviado ao saber disso, 

dizendo que não era a realidade que ele via entre os jovens da escola onde atuava. Esse fato 

me instigou a compilar os dados referentes à Rede de maneira geral, que foram muito 

próximos aos da escola. 

Não temos por objetivo aprofundar a reflexão sobre os projetos de futuro apontados 

como sonhos pelos jovens da EJA Tânia Rita, mas acreditamos que tratar desse ponto traz luz 

a nossa reflexão, principalmente, em função do estranhamento quanto às projeções. Acredito 

que o incômodo se mostra como parte dos conflitos eminentes construídos nas relações 

cotidianas entre a escola e os jovens - um coletivo específico de estudantes, os “eternos 

retidos e defasados” (ARROYO, 2011). 

 

GRÁFICO 35 – Projetos de futuro segundo os jovens da EJA da E. M. Prof.ª Tânia Rita de Oliveira 

Teixeira por renda familiar e cor ou raça - Angra dos Reis, 2017. 
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FONTE: Pesquisa Perfil da EJA (2017) 
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 Como podemos observar no gráfico, 76% dos jovens da EJA - Tânia Rita ao falarem 

sobre seus sonhos fizeram referência ao trabalho e à continuidade/conclusão dos estudos: 41% 

fizeram referência direta ao desejo de cursar o Ensino Superior e 35% fizeram referência à 

continuidade/conclusão dos estudos, sem sinalizar o Ensino Superior. 

Nos dados da Rede Municipal como um todo, em um universo de 404 respostas à 

pergunta “Qual o seu maior sonho?”, os percentuais também foram bem representativos: 

26,73% dos jovens fizeram referência direta ao Ensino Superior e 34,9% falavam de 

conclusão dos estudos sem referência ao Ensino Superior. 

Ao dar voz aos jovens constatamos que, apesar de vivenciarem processos de exclusão 

escolar, eles ainda percebem a escola como um valor social. É ela que ainda pode trazer a 

possibilidade de um “futuro melhor” como alguns deles repetiram no encontro que tivemos. 

Neste mesmo encontro, abruptamente encerrado pela violência de tiros no bairro, levei esse 

mesmo gráfico e a reação dos alunos foi exatamente contrária à minha e a dos professores. Os 

olhares e as falas de confirmação dos dados do gráfico pelos estudantes me faziam refletir: ter 

como ideal a continuidade nos estudos e o acesso ao Ensino Superior não deveria parecer 

normal? Por que temos dificuldades de enxergar? Por que eles têm dificuldades de nos 

mostrar? 

As dificuldades em lidar com o público jovem são evidentes. Falas em torno dos 

conflitos geracionais entre os jovens e os adultos e idosos na escola, as ligações com a 

violência do tráfico ou o uso de drogas, o “desinteresse” pela escola, a “indisciplina”, o 

“barulho” que fazem, são pontos frequentes de qualquer debate onde os jovens alunos da EJA 

sejam os sujeitos. 

Para esses jovens, a escola ainda apresenta possibilidades de ascensão social. 

Entretanto, parecem não se perceberem como sujeitos de sua formação por não se 

identificarem com o espaço e os conteúdos escolares. Monteiro (2015), em sua pesquisa de 

mestrado realizada com alunos de 15 a 17 anos na mesma escola a partir de entrevistas com 

alunos, identificou que eles atribuem apenas a si mesmos a responsabilidade por suas 

trajetórias truncadas: 

 

Porque minha cabeça antigamente não era tão boa, às vezes, na escola eu não queria 

aprender muita coisa, entendeu? Só ia lá pra brincar com os meus colegas, esses 

negócio. Aí não conseguia pegar as atividades, fui vendo meus colegas passando e 

eu fiquei pra trás.  (Paulo). (MARINHO, 2015) 
 

Em geral, a EJA aparece como a última chance de recuperar o “tempo perdido e voltar 

à normalidade”, de superar o desafio da escolarização e da conquista de “um futuro melhor”. 
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(A EJA) Significa tudo, significa (...) dizer que daqui a um tempo eu tenho um 

trabalho melhor (...) ter uma educação melhor, acho que tudo, pra mim, tudo. Sim, 

vai me trazer bastante benefícios. Benefício de poder fazer um curso, uma faculdade, 

porque sem os estudos você não vai conseguir fazer.  (MARINHO, 2015) 
 

 Há evidentemente uma interdição bilateral no diálogo tão necessário à prática 

educativa. Nós professores temos dificuldade de enxergar os jovens e seus projetos de vida e 

os jovens, por sua vez, não mostram abertamente esses projetos. E como poderiam fazê-lo, 

francamente, com um histórico escolar tão sinuoso? Com relações tão truncadas entre 

escola/jovens? Seriam ouvidos? 

A ruptura da relação aluno/escola é ruptura de relações humanas, resultados dos 

“ruídos” entre os sujeitos desse processo desde a infância. É uma ruptura mútua, pois relação 

pressupõe a existência de dois ou mais elementos que interagem entre si. Nesse caso envolve 

alunos, pais e os profissionais da escola. Se a ruptura é mútua, a responsabilidade por 

reconstruir a conexão também é mútua.  Mas como profissionais da educação e adultos nessa 

relação temos uma dupla responsabilidade. É necessário que assumamos essa 

corresponsabilidade coletivamente tendo em vista o caráter ontológico da educação.  

Nesse sentido, é fundamental recorrermos aos apontamentos de DUBET (2003) 

quando anuncia que “o problema da exclusão não é apenas saber, de maneira mais ou menos 

incisiva, quem é excluído, mas de conhecer também os processos e os efeitos dessa exclusão 

sobre os atores.” 

Acredito que o estranhamento em função das respostas dos alunos advém justamente 

da forma como esses processos de exclusão nos afetam como sujeitos do processo 

educacional. Somos, profissionais e estudantes, diariamente “levados” a nos blindar contra 

nós mesmos e uns contra os outros. 

 Para Dubet (2003, p.13) a subjetividade dos alunos é dominada por uma contradição 

do sistema: 

 

 a exclusão não é somente um fenômeno sistêmico “objetivo”, é também uma 

experiência subjetiva da exclusão vivida potencialmente como uma destruição de si, 

já que cada um é responsável por sua própria educação, por sua própria aventura. Ou 

seja, os alunos excluídos estão ameaçados de se sentir destruídos por sua exclusão, 

que seria o signo de sua própria “nulidade”. Em face desse desafio, muitas 

estratégias podem ser acionadas.  
 

Entre as estratégias, Dubet (2003) cita o retraimento, “a mais antiga e silenciosa” das 

estratégias, e o conflito.  Ambas, visivelmente, presentes no cotidiano de nossas escolas no 

Ensino Regular e na EJA.  
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A nossa subjetividade como profissionais também é afetada pelas contradições e 

vícios do sistema, pela naturalização do “não lugar” dos jovens, do “não lugar” dos negros. É 

preciso que tomemos consciência desse processo, pois como vimos pelos resultados de nossa 

pesquisa os jovens de 15 a 17 anos continuam no “não lugar”, tanto no Ensino Regular quanto 

na EJA. A Resolução CNE/CEB nº 6/2010, não resolveu a questão, acreditar nisso seria um 

engodo. Por enquanto a norma vem se consolidando como “consenso de papel” (SHIROMA, 

2001).  A discussão precisa ser, urgentemente e seriamente, retomada.  

 Acompanhar a trajetória socioescolar dos jovens da EJA - Tânia Rita nos leva a 

concluir que o acúmulo de processos de exclusão no sistema educacional vem afetando 

sobremaneira um grupo específico de estudantes, os adolescentes negros: negros ficam em 

mais distorção no Ensino Regular, assim maior quantidade completam 15 anos em defasagem 

idade-ano de escolaridade e com maior probabilidade de acessar a EJA ou continuarem no 

ensino regular sem ações sérias ou políticas específicas com garantia de avançarem nos 

estudos.  Na EJA, pelo que podemos verificar, também há maior probabilidade dos jovens 

negros ficarem reprovados ou romperem momentaneamente com escola. Essas constatações 

nos leva a concluir que a EJA vem enegrecendo por dois processos de exclusão: o que ocorre 

no Ensino Regular e o que vem ocorrendo na própria EJA que acumula processos 

exclusão/permanência na escola que se vinculam as condições sociais desfavoráveis ao 

processo de escolarização como os compromissos relacionados à vida adulta.  O processo de 

juvenilização e enegrecimento da EJA denotam, portanto, que são, principalmente, os jovens 

negros os destinados ao “não lugar”.  

 Apesar de passados mais de 10 anos da Lei nº 10639/2003 atualizada pela Lei nº 

11.645/2008 e da publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 

Relações Raciais (BRASIL, 2004b), a questão ainda se coloca proeminente quando 

analisamos a produção das desigualdades educacionais em nosso país. 

 Não podemos afirmar, com nossa pesquisa de cunho quantitativo, que todas as 

experiências de abandono escolar, reprovação e abandono dos estudantes da EJA - Tânia Rita 

têm como base o racismo, como podemos no caso do silenciamento diante dos registros de 

cor ou raça dos estudantes, mas essa possibilidade se manifesta fortemente como alternativa. 

Contribuindo com a reflexão sobre as relações étnico-raciais nos últimos três anos na Rede 

Municipal de Ensino de Angra dos Reis e na experiência como professora e pedagoga há 

quase 20 anos, posso afirmar que a questão racial é um fator determinante nos conflitos 

existentes entre estudantes no interior das escolas e que o currículo escolar, ainda, é 

fortemente eurocentrado e que, portanto, o reconhecimento e a valorização do pertencimento 
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étnico-racial dos sujeitos e da história e cultura africana e afro-brasileira ainda estão à 

margem desse currículo. 

  Raça, em nossa sociedade do século XXI, ainda tem um significado marcado pelas 

teorias racialistas do século XIX, presentes no imaginário social através de imagens 

depreciativas, pela ligação da geografia dos corpos negros com a violência, da destinação da 

população negra a trabalhos menos valorizados socialmente, etc. e na escola não é diferente. 

 Em se tratando dos jovens de 15 a 17 anos, em sua pesquisa Jesus (2018) pondera, a 

partir das experiências narradas pelos jovens/adolescentes, como os processos de 

estereotipização de “corpos vistos como anormais”, aliados ao “silenciamento acerca do 

racismo”, interferem na autoimagem e na autoestima dos jovens.  O autor ainda salienta que 

 

apesar da dimensão histórica, estes imaginários depreciativos não podem ser visto 

apenas como reminiscência do passado, já que são cotidianamente atualizados, seja 

por meio de conversas triviais e troca de apelidos entre pessoas comuns (JESUS; 

REIS, 2014), seja por meio do discurso midiático (ARAUJO, 2000) ou dos 

currículos escolares hegemônicos (GOMES; MIRANDA, 2014). (JESUS, 

2018, p. 8-9)  
 

O autor sinaliza que foram estes imaginários depreciativos, recorrentemente 

mencionados nas entrevistas realizadas com jovens de 15 a 17 anos, na cidade de São Paulo 

que o levou a considerar os “vínculos existentes entre discriminações raciais e a produção 

cotidiana do fracasso escolar entre jovens negros”. 

Para Munanga (2005, p. 16) 

 
não precisamos ser profetas para compreender que o preconceito incutido na cabeça 

do professor e sua incapacidade em lidar profissionalmente com a diversidade, 

somando-se ao conteúdo preconceituoso dos livros e materiais didáticos e às 

relações preconceituosas entre alunos de diferentes ascendências étnico-raciais, 

sociais e outras, desestimulam o aluno negro e prejudicam seu aprendizado. O que 

explica o coeficiente de repetência e evasão escolar altamente elevado do alunado 

negro, comparativamente ao do alunado branco. Sem minimizar o impacto da 

situação socioeconômica dos pais dos alunos no processo de aprendizagem, 

deveríamos aceitar que a questão da memória coletiva, da história, da cultura e da 

identidade dos alunos afro-descendentes, apagadas no sistema educativo baseado no 

modelo eurocêntrico, oferece parcialmente a explicação desse elevado índice de 

repetência e evasão escolares.  
 

E nós, insistimos, a escola não tem sido capaz de lidar com as demandas apresentadas 

por esses sujeitos desde a infância. 
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Conclusão 

Quando você mostra esses números, faz a gente se sentir parte. A gente se vê nos 

“seus” números. Isso é a rede! Isso nos mobiliza! 
 

 Diretora de escola 

 

 

Apesar da garantia legal da universalização do acesso ao Ensino Fundamental como 

direito público subjetivo (BRASIL, 1988), posteriormente, ampliada para toda a Educação 

Básica (BRASIL, 2009), a educação do século XXI continua perpetuando privilégios 

destinados historicamente a grupos, social e racialmente, demarcados. Em linhas gerais, este 

estudo vem trazendo elementos que denunciam essa prerrogativa ao problematizar o projeto 

de universalização em curso a partir dos fenômenos de juvenilização e enegrecimento da EJA. 

Nesta tese, na busca por dar visibilidade estatística aos fenômenos estudados, um 

primeiro desafio foi detectado: a subdeclaração da variável cor ou raça no Censo Escolar da 

Educação Básica. Considerando a coleta, a produção e a visibilidade estatística de dados 

oficiais como ferramentas importantes na luta pela igualdade de direitos, questionamos a 

ausência de informações de cor ou raça no interior das escolas do país. 

Nesse sentido, curiosamente, o que consideramos limitador do processo de pesquisa (a 

insuficiência de dados nos registros do Censo Escolar) nos revelou nosso maior achado, pois 

foi na análise de variação do percentual de declaração de cor ou raça no Censo Escolar de 

2011 para 2018 no Estado do Rio de Janeiro e na Rede Municipal de Angra dos Reis que 

pudemos visualizar a disparidade no aumento de declarações da população preta e parda, 

revelando uma EJA negra. O aumento do percentual de declaração de cor ou raça nos 

municípios fluminenses e na Rede Municipal de Angra dos Reis, especialmente, foi 

fundamental para isso. 

O silenciamento das escolas brasileiras diante dos registros de cor ou raça e o diálogo 

com gestores e profissionais responsáveis pelo preenchimento do Censo Escolar em Angra 

dos Reis nos remeteu às reflexões de Mattos (2013) e Abreu e Mattos (2011) e nos fez 

considerar que ainda permanece entre nós uma “ética do silêncio” que remonta à experiência 

do século XIX e a ideia de que existe uma democracia racial no país.  

Na perspectiva de quebrar o “pacto” de silêncio, no decorrer do trabalho, buscamos 

delinear, estatisticamente, o processo de produção dos jovens da EJA em âmbito nacional e 

local. De maneira geral, as análises nos permitem levantar algumas considerações conforme 

elencamos a seguir. 
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Os fenômenos de juvenilização e enegrecimento da EJA foram evidenciados, 

estatisticamente, em âmbito nacional, municipal e na escola onde realizamos o estudo de caso, 

não apenas pela proporção de jovens e negros nessa modalidade de ensino, mas também pela 

ineficácia do sistema educacional em produzir concluintes.   

Quanto à frequência, ao comparar o percentual de matrículas de jovens e adultos na 

EJA, encontramos maior percentual de jovens. Da mesma forma, ao comparar o percentual 

entre brancos e negros, encontramos maior proporção de negros com uma diferença bem 

superior ao da população total contabilizada pelo IBGE (2010).  

Quanto à ineficácia do sistema educacional, confirmando nossa hipótese, os achados 

revelaram a estreita relação do processo de juvenilização da EJA com a produção do fracasso 

escolar e das desigualdades raciais no Ensino Regular.  

Os dados locais e nacionais evidenciam a constante migração do Ensino Regular para 

a EJA, especialmente de jovens de 15 a 17 anos, e a, também constante, produção de 

estudantes em situação de atraso escolar como “futuros demandantes” da EJA.  

Na Rede Municipal de Angra dos Reis, especificamente, apesar da melhora no fluxo 

escolar nos últimos anos, mais de 60% dos alunos têm ao menos uma reprovação durante a 

trajetória escolar, o que demonstra a ineficiência do Ensino Regular em produzir percursos 

regulares e a migração para EJA tem sido constante pelo menos desde 1995, com um 

aumento considerável no percentual no momento em que, em nível nacional, se define a idade 

de 15 anos para ingresso no Ensino Fundamental da modalidade. 

Em escala micro, a trajetória dos 92 jovens da EJA - Tânia Rita reverberam a condição 

de vulnerabilidade dos jovens no interior do sistema educacional, principalmente, dos jovens 

de 15 a 17 anos, mas alertam, fundamentalmente, para o fato de que os mecanismos de 

exclusão presentes no interior da escola afetam a vida escolar dos estudantes desde a infância. 

As trajetórias desses jovens revelam que apesar da migração para a EJA acontecer, 

preponderantemente, nos Anos Finais do Ensino Fundamental, as experiências de exclusão 

principiam, ainda, nos Anos Iniciais, confirmando a responsabilidade de todo o sistema 

educacional com a questão em todas as etapas, fases e modalidades.  

A história escolar dos jovens também nos traz outro elemento importante: as 

experiências de ruptura da relação aluno/escola (abandono, infrequência e evasão) são, com a 

mesma intensidade, oportunidades de permanência na escola e, portanto, de sucesso escolar. 

Da mesma forma que esses estudantes se afastam da escola, eles retornam, dando a eles e à 

escola a oportunidade de reescrita da história.  
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 Pelo menos em Angra dos Reis, para parte dos alunos que completam 15 anos sem 

terminar o Ensino Fundamental, a EJA tem sido a única possibilidade de continuidade dos 

estudos, a única política institucional.  Na atualidade, os estudantes matriculados no Ensino 

Regular, nessa condição, não têm um espaço reservado à segregação, mas também não têm 

nenhuma política institucional específica a eles direcionada. Ao contrário, estão pulverizados 

no interior das unidades de ensino. A análise comparada dos indicadores de promoção dos 

jovens da EJA e dos estudantes em situação de atraso escolar no Ensino Regular indica a 

necessidade de propostas pedagógicas, no Ensino Regular e na EJA, que contemplem esses 

sujeitos em sua diversidade, que os reconheça como sujeitos de direitos, propostas que de fato 

tenham por objetivo tirar esses jovens da condição de outsiders (ELIAS, 2000) do sistema 

educacional. 

Outro ponto importante a ser demarcado é que, mesmo que brancos e negros 

vivenciem processos de exclusão e segregação no interior da escola básica, esses processos 

são vivenciados de maneiras diferentes em função do pertencimento racial. Nossos achados 

demonstram que alunos negros têm trajetórias escolares mais truncadas.   

O fato é que, tanto na escola como na sociedade, fazer parte do coletivo “jovens 

brancos” ou do coletivo “jovens negros” denota experiências juvenis diferenciadas.  E é nesse 

sentido que demarcamos que não podemos falar do jovem com base em uma definição de 

existência e experiência padronizada, mas na perspectiva da diversidade. O que há são 

juventudes constituídas a partir de condições históricas, culturais e sociais específicas 

marcadas pela diversidade de classe, étnico-racial, regional, de gênero, etc. E, conforme 

Dayrell, (2007, p. 157-158), 

 

construir uma noção de juventude na perspectiva da diversidade implica, em 

primeiro lugar, considerá-la não mais presa a critérios rígidos, mas, sim, como parte 

de um processo de crescimento mais totalizante, que ganha contornos específicos no 

conjunto das experiências vivenciadas pelos indivíduos no seu contexto social.  

 

 A expansão do atendimento para todos não tem, da mesma forma, garantido o direito à 

aprendizagem de forma igualitária, ao contrário, vem produzindo tipos diferentes de 

escolarização: subescolarização ou mesmo exclusão escolar. Além disso, tem reservado 

diferentes espaços para diferentes sujeitos: o turno da noite / a EJA tem sido reservado 

àqueles “menos” valorizados.  

 Nesse sentido, apostamos na perspectiva de que as questões postas não devem ser 

consideradas como problemáticas exclusivas da EJA, mas, sim, do sistema educacional que 

vem atuando a partir do seu mecanismo de exclusão, que situa os sujeitos em lugares sociais 
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hierarquicamente e historicamente definidos. E foi nesse sentido que apontamos para a 

necessidade de se pensar na EJA como parte do sistema educacional. Buscamos denunciar o 

papel de correção de fluxo dado à EJA, na atualidade, apesar de consolidada como 

modalidade da educação básica, esperando contribuir para sua efetivação como política 

pública. 

 Precisamos ter claro que a educação assume um lugar estratégico para manutenção ou 

transformação de projeto de sociedade e reafirmamos que precisamos fugir da visão 

fragmentada de análise de cada segmento ou política educacional como se tivesse um fim em 

si mesmo, pois “a educação é um todo integrado, de sorte que o que ocorre num determinado 

nível repercute nos demais, tanto no que se refere aos aspectos quantitativos como 

qualitativos.” (BRASIL, 2001). Tomar a experiência da juvenilização e do enegrecimento da 

EJA para pensar nessas repercussões é interessante e necessário para nos mantermos em um 

“ininterrupto movimento dialético de ação-reflexão-ação”. (SAVIANI, 2014, p. 12). 

 A complexidade e a amplitude das questões referentes à juvenilização e 

enegrecimento da EJA não se esgotam neste trabalho, mas, fundamentalmente, chamam a 

atenção para a importância de políticas direcionadas para os “sobrantes” do processo de 

universalização da educação em curso no país, os que estão na EJA e os outros que estão por 

aí, agora, ainda matriculados no Ensino Regular ou fora da escola sem políticas institucionais 

que deem conta de suas particularidades. 

O compromisso com a melhoria da qualidade da educação e da redução das 

desigualdades passa, entre outras questões, pela necessidade de atuação na demanda por 

escolarização já consolidada e também por medidas preventivas e qualitativas na educação 

dos jovens, principalmente jovens negros, que vêm sendo, ininterruptamente, vítimas da 

produção de desigualdades e da omissão do poder público.  

   A EJA assume, portanto, a função de lidar com estes jovens e a demanda imposta 

clama por outra escola. Ao se colocar como promessa de garantia de direitos, a EJA deve 

estar atenta ao papel que desempenha na vida dos seus jovens sujeitos e buscar 

 

estratégias educativas mais adequadas às dimensões juvenis, as quais ainda marcam 

a sua socialização. O desafio está posto: outras experiências escolares para outro 

público, marcado por desafiantes singularidades: outra esfera educativa mais 

adequada às dimensões juvenis a demandar outra escolarização que não a regular. 

(DAYRELL et al., 2011, p. 26)  

 

Nesse sentido, não podemos perder de vista esse pressuposto: conhecer os coletivos 

jovens que estão presentes nas salas de aula. Conforme Arroyo (2011), a EJA só será 
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reconfigurada  se o direito à educação ultrapassar a oferta de uma segunda oportunidade de 

escolarização, ou na medida em que milhões de jovens e adultos forem vistos para além das 

carências da escolarização, quando jovens e adultos forem reconhecidos “como membros de 

coletivos”, reconhecidos como pessoas antes de alunos, quando superarmos 

 

 a ideia de que trabalhamos com percursos individuais, para tentar mapear que 

coletivos frequentam a EJA. O coletivo negro, o coletivo mais pobre, o coletivo de 

trabalhadores, o coletivo dos sem-trabalho, o coletivo das mulheres. Que coletivos 

são esses? É muito diferente pensar um currículo para indivíduos, para corrigir 

percursos tortuosos individuais. Pensar em conhecimentos para coletivos, em 

questões que tocam nas dimensões coletivas, pensar na história desses coletivos. Um 

ponto que chama muito a atenção nesses coletivos é a luta por sua identidade, a luta 

por sua cultura: cultura negra, memória africana, memória quilombola, memória do 

campo, memória das mulheres, memória dos atingidos por barragens. Essas são as 

grandes questões que eles colocam. Mas, quando chegam à escola, ninguém lembra 

que é atingido pela barragem, que é quilombola, que é do campo, que é do MST, não 

importa. É simplesmente alguém que está no estágio A, no estágio B, no primeiro 

segmento, no segundo segmento. (...) O que isso poderia significar para um 

currículo de EJA? (ARROYO, 2011, p. 15-16). 

 

 A análise das trajetórias, lugares e tempos escolares tendo por base a questão racial 

reforça a tese de Hasenbalg (2005) que considera que a desvantagem escolar da população 

negra é um processo cumulativo. As desvantagens vão se sobrepondo no decorrer dos 

percursos escolares dos estudantes e produzindo efeitos que comprometem a superação das 

desigualdades educacionais entre brancos e negros no sistema educacional. A desvantagem 

escolar faz parte do ciclo cumulativo das desvantagens sociais a que a população negra vem 

sendo submetida ainda na atualidade e é, particularmente, grave na medida em que se 

considera o valor social da educação.   

 A EJA é enegrecida como resultado dos processos escolares desiguais. E esses 

processos são invisibilizados quando o estado se omite na produção de estatísticas 

desagregadas por cor ou raça no interior das redes de ensino fato que nos faz considerar a 

efetivação de racismo institucional pelas escolas brasileiras. 

 Se com base em nossos estudos de base quantitativa não podemos afirmar que todos 

os jovens negros estão na EJA em função de práticas racistas, podemos afirmar que a 

omissão/silenciamento das instituições como estado e escolas diante da ausência de 

indicadores que podem revelar processos de desigualdades raciais, a face coletiva da violação 

do direito à educação, a segregação racial nos diferentes tempos e espaços escolares e a falha 

do estado brasileiro em promover oportunidades igualitárias a todos os sujeitos independente 

do seu pertencimento racial é sim racismo institucional.  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-46982018000100654&lng=pt&nrm=iso#B1
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 O enfrentamento do racismo institucional se impõe como condição. Desconstruir o 

mito da democracia racial e a “ética do silêncio” (ABREU; MATTOS, 2011) instaurados 

entre nós, é uma tarefa cotidiana, individual e coletiva e é, fundamentalmente, uma postura 

antirracista e responsabilidade da educação brasileira instituída em lei.    Com base em 

Almeida (2019, p. 41) acreditamos que 

 

o racismo pode ter sua forma alterada pela ação ou pela omissão dos poderes 

institucionais – Estado, escola etc. -, que podem tanto modificar a atuação dos 

mecanismos discriminatórios, como também estabelecer novos significados para a 

raça, inclusive atribuindo vantagens sociais a membros de grupos raciais 

historicamente discriminados. 

 

A consciência de percursos escolares desiguais para jovens negros e brancos, também, 

nos fez considerar a necessidade de por fim a invisibilidade e a negação da diversidade nos 

currículos praticados pelas escolas. É indiscutível que a transformação global da escola, em 

especial do seu currículo e das práticas pedagógicas subalternizantes, pode contribuir para o 

reconhecimento e valorização do pertencimento étnico-racial e com o sucesso escolar dos 

alunos e, consequentemente, para a construção de uma sociedade mais justa, na medida em 

que se garanta a circulação de conhecimentos afrocentrados e o enfrentamento dos 

pensamentos eurocêntricos que tendem a regularizá-los. 

É preciso mencionar que fatores externos à escola também podem interferir e mesmo 

impedir o sucesso escolar dos estudantes. Em um rápido olhar para fora dos muros da escola, 

já é possível notar as condições de vulnerabilidade a que nossos jovens estão submetidos, 

principalmente, os jovens negros. Como vimos, segundo o Relatório do Índice de 

Vulnerabilidade Juvenil à Violência e Desigualdade Racial (BRASIL, 2017), Angra dos Reis 

assume o 6° lugar entre os municípios brasileiros com maior vulnerabilidade juvenil à 

violência.  Bem verdade, vivemos em uma conjuntura que não nos permite afirmar, com 

certeza, em que medida nossa escola tem produzido o afastamento dos jovens negros do 

processo de escolarização e do conhecimento ou em que medida a exposição às 

vulnerabilidades sociais e de violência, por exemplo, estão contribuindo para afastá-los da 

possibilidade de acesso e permanência na escola e de torná-los sujeitos do processo de 

formação e humanização.  

Por fim, e não menos importante, esperamos que a análise multidimensional dos 

fenômenos de juvenilização e enegrecimento da EJA possa contribuir com a reflexão sobre a 

necessidade de valorização e reconhecimento da diversidade dos sujeitos, para que o ensino 

regular cumpra o seu papel investindo em políticas de permanência e sucesso escolar e a EJA 

possa não apenas cumprir a função de restabelecer trajetórias escolares, mas, 
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fundamentalmente, se constituir como espaço de construção e de conhecimento ao longo da 

vida. 

 A proposta de olhar o presente como resultado de um processo histórico repleto de 

implicações políticas, econômicas, ideológicas e sociais, nos fez estabelecer conexões entre os 

processos de exclusão escolar e de silenciamento da questão racial com o longo processo de 

constituição do racismo/racialismo. Fizemos isso em tom de crítica, de denúncia, mas também 

de esperança de que essas reflexões possam oferecer perspectivas para transformação da 

realidade, para superação da perpetuação de estruturas de privilégio, que possam contribuir, 

enfim, com o processo de democratização da educação que passa necessariamente pela 

promoção da igualdade racial em um estado democrático de direitos. 
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Apêndice – SectOnline: Sistema de Gestão da Rede Escolar de Angra dos Reis
99

 

 

O Sistema de Gestão da Rede Escolar  de Angra dos Reis, o Sistema SectOnline, é um 

sistema online que possibilita a coleta, o armazenamento e o gerenciamento de informações 

sobre estudantes, escolas, turmas,  professores, profissionais de apoio, transporte, alimentação 

e outros serviços educacionais da Rede Municipal de Ensino de Angra dos Reis. O sistema 

também é responsável pela migração dos dados do Censo Escolar da Rede Municipal para o 

Sistema Educacenso, sistema de coleta de informação do Censo Escolar da Educação Básica 

em âmbito nacional monitorado pelo INEP/MEC. 

A criação do Sistema SectOnline surge da demanda apontada por secretários escolares 

e demais profissionais da Rede que participaram, em 2014, da formação continuada em 

serviço ofertada pela SME em parceria com o Instituto de Educação de Angra dos Reis da 

Universidade Federal Fluminense (IEAR/UFF) através do professor doutor Domingos Nobre.  

Durante os encontros de formação foi produzido um diagnóstico onde foi apontado como 

maior dificuldade das secretarias escolares o sistema que estava em uso naquele momento, 

considerado pouco intuitivo e que servia apenas para que a Secretaria de Educação tivesse 

acesso ao número de alunos, sendo todos os documentos oficiais feitos à mão pelos servidores 

nas unidades de ensino.  

Em um primeiro momento, novo sistema começou a ser desenvolvido pelo serviço de 

Tecnologias de Informação da Prefeitura, mas não avançou depois das  primeiras aplicações. 

Em 2015, a Prefeitura de Angra dos Reis atravessava uma forte crise financeira, os salários 

estavam atrasados e o governo limitava seus gastos. Em resposta à demanda das unidades, 

sem custos ou com gastos mínimos, coube ao professor José Fernandes da Silva Reis, que 

atuava na SME como coordenador pedagógico a tarefa de construir um novo sistema.  A 

linguagem escolhida foi o PHP por ser de distribuição gratuita e ter grande quantidade de 

ferramentas e materiais de apoio disponíveis na Internet.  Pelo mesmo motivo o banco de 

dados escolhido foi Mysql.  

Assim que as primeiras telas foram feitas, um grupo de wattsapp com a maioria dos 

secretários escolares, agentes administrativos e pedagogos foi criado para testar e contribuir 

no desenvolvimento.  Praticamente tudo era discutido no grupo, o próprio nome do sistema 

“SectOnline” foi sugerido e aprovado pelos integrantes. 

                                                           
99

 Texto produzido a partir de informações dadas pelo professor José Fernandes da Silva Reis, responsável pela 

criação do sistema e sua manutenção, e da experiência no uso como profissional e como pesquisadora. 
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Dessa forma, quando o sistema foi lançado em agosto de 2015, os usuários já estavam 

familiarizados e tinham sugerido e aprovado a maior parte das aplicações. Podemos dizer 

então que, apesar de apenas um programador, pelo menos 30 pessoas contribuíram e ainda 

contribuem para o aprimoramento do sistema.  Isso faz com que sua aceitação seja grande e, 

consequentemente, sua utilização é recorrente entre os profissionais, principalmente, os 

responsáveis pela parte administrativa nas secretarias escolares. Dos, aproximadamente, 2.200 

servidores ativos na Rede, mais de 1.500 são usuários do sistema.  

Na atualidade, o sistema encontra-se instalado no datacenter da prefeitura não tendo 

custos com hospedagem e a manutenção do servidor e das aplicações é feita 100% por 

funcionários públicos municipais. 

Todos os documentos que as secretarias escolares emitem são gerados no próprio 

sistema, outros procedimentos administrativos como Ficha de Comunicação de Aluno 

infrequente (FICAI), solicitação de RTI (dobra de contrato para professores em sala de aula), 

solicitação de remoção para outra unidade escolar, não usam papel, sendo toda tramitação 

feita, exclusivamente, por meio eletrônico. 

O sistema também permite o acesso a dados específicos para outros setores da 

prefeitura e órgãos de controle como o Ministério Público e Conselho Tutelar que também 

usam o sistema para acompanhar a frequência escolar e localizar estudantes. 

 Em linhas gerais, no Sistema SectOnline os servidores públicos tem disponíveis os 

recursos dispostos a seguir.   

 Serviços internos 

 Gestão de: matrículas; avaliações e frequência; indicadores educacionais; 

patrimônio mobiliário; merenda escolar e estoque de gêneros alimentícios; 

avaliação antropométrica; lotação de funcionários; frequência, estágio probatório, 

férias e licença prêmio de funcionários; biblioteca de documentos e calendário 

escolar. 

 Ferramentas como: chat (comunicação em tempo real entre usuários); divulgação 

interna de informes (mural); plataforma de formação continuada e inscrições de 

eventos. 

 Serviços externos 

 Área de integração entre Secretaria de Educação, Secretaria Ação social e 

Promoção da Cidadania, Conselho Tutelar e Ministério Público para 

acompanhamento e encaminhamentos em relação as comunicações oficiais sobre 

alunos infrequentes na Rede Municipal de Ensino. 
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 Serviços para a população como boletim online; boletim via email e pré-matrícula 

online. 

Como sinalizado na introdução desta tese o Sistema SectOnline foi nossa principal 

fonte de informações para produção dos dados estatísticos durante a pesquisa de doutorado 

em função de que ele tem disponibilizado em seu banco de dados informações sobre os 

estudantes matriculados na educação infantil e no ensino fundamental em todas as suas fases e 

modalidades de 1995 até atualidade. O armazenamento das informações sobre os estudantes 

matriculados em períodos anteriores a criação do SectOnline se dá em função da existência de 

sistemas anteriores. 

De 1995 até 2004 a Rede Municipal obteve um sistema terceirizado que funcionava 

localmente. As escolas enviavam os dados em formulários de papel que eram digitados na 

SME e depois impressos em formulários de diários de classe, boletins e mapas de conceitos.  

De 2005 até 2007 era usado um sistema próprio desenvolvido na própria Secretaria de 

Educação. Ainda funcionava localmente, porém permitia exportação de dados, uma grande 

vantagem uma vez que a saída de dados do anterior era apenas em papel.  

Em 2008, foi adquirido novo sistema terceirizado, o Sistema SGA da empresa 

Expoente.  Esse foi o primeiro sistema usado pelas escolas uma vez que funcionava via 

internet.  Funcionou até 2010, quando o setor de informática da prefeitura assumiu o 

desenvolvimento. Em 2011, foi realizada a primeira pré-matrícula via internet, sendo esse o 

primeiro serviço online oferecido à população na área da educação em Angra dos Reis. 

 Em 2015, com a criação do SectOnline, todos os dados forma migrados para esse 

sistema permitindo a consolidação de um banco de dados sem precedentes na história da Rede 

Municipal e possibilitando a produção de dados estatísticos oficiais sobre a oferta educacional 

desde 1995.  

 São muitas as possibilidades de produção de dados estatísticos oferecidos pelo 

sistema. Na aba “informações e indicadores”, por exemplo,  é possível ter acesso aos 

resultados da Pesquisa Perfil da EJA de 2017, do IDEB das escolas, geolocalização dos 

alunos, análise de trajetórias dos estudantes por escola e uma ferramenta específica chamada 

“geradores de estatística” onde o usuário pode gerar dados de acordo com sua necessidade e 

interesse. É possível também produzir relatórios por turma, por escola, por situação de 

frequência, de alunos em situação de distorção idade/ano de escolaridade etc. 

 Com o gerador de estatística é possível realizar cruzamento de diversas variáveis. As 

variáveis disponíveis são: ano letivo, situação dos alunos (promovido, retido, retido por falta, 

remanejado, transferido, falecido, cursando, desistente, cancelado, reclassificado), etapa de 
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ensino, ano de escolaridade, cálculo de idade, período letivo (anual ou semestral), localização 

da escola, sexo, cor ou raça, bairro do aluno, bairro da escola, polos educacionais, 

comunidade tradicional, unidade escolar, estado de nascimento, cidade de nascimento e bolsa 

família. 

A ferramenta também permite a exportação dos dados produzidos através de 

impressão, planilha, documento de texto e em pdf. Também é possível produzir gráficos no 

próprio sistema e detalhar as informações em escala micro com informações que podem 

chegar até história escolar de cada aluno, individualmente. 

Enfim, o SectOnline é um sistema com muitas funcionalidades, de simples acesso que 

pode favorecer os gestores educacionais na tomada de conhecimento sobre a realidade 

educacional com praticidade, agilidade e garantia de consistência dos dados. Suas 

possibilidades não se esgotam no diagnóstico, mas se traduzem em ferramenta fundamental 

para avaliação e proposição de políticas públicas educacionais no âmbito do território, 

planejadas in loco, pelos próprios sujeitos do território. 

 


