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RESUMO 

 

SOUZA, Marcelo André de. A educação de jovens e adultos no ensino médio na Zona Norte 

da cidade do Rio de Janeiro: um olhar a partir da dimensão territorial. Orientador: Dr. 

Elionaldo Fernandes Julião. Niterói, Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, 2018. 

Dissertação (Mestrado em Educação), 120 páginas. Linha de pesquisa: Diversidade, 

Desigualdades Sociais e Educação.  

 

Tomando como questão central o território esta dissertação tem como objetivo, através da 

análise das características dos alunos matriculados na Educação de Jovens e adultos (EJA) no 

ensino médio da rede estadual na Zona Norte do município do Rio de Janeiro, contribuir para 

as discussões no campo da diversidade, desigualdade social e educação. Em síntese, o trabalho 

tem como hipótese o pressuposto que os discentes desta modalidade apresentam regularidades 

que podem variar de acordo com o território. Em diálogo com autores como Julião (2016), 

Carrano (2015), Peregrino (2014), Haddad (2000), Di Pierro (2000), Saquet (2013), Santos 

(2007), Haesbaert (2004) e Souza (1995), esta dissertação apresenta a análise de 27 variáveis 

contidas no banco de dados produzido para a pesquisa “Escola, Trabalho e território: elementos 

para a compreensão dos modos de transição para a vida adulta de jovens em ‘defasagem escolar’ 

no Rio de Janeiro” focando especialmente na busca de tendências e diferenças espaciais 

presentes no território em estudo.  Em resumo, a pesquisa ressalta que as diferenças espaciais 

revelam diversidades, que por estarem associadas a indicadores como sexo, cor, idade e renda, 

evidenciam desigualdades sócio-espaciais intra-urbana no território municipal que em última 

instância ecoam dentro das escolas. 

 

 

 

 

Palavras-Chave: Educação de Jovens e Adultos, Ensino Médio, Território, Diversidades. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

SOUZA, Marcelo André de. The education of youth and adults in high school in the North 

Zone of the city of Rio de Janeiro: a look from the territorial dimension. Advisor: Dr. 

Elionaldo Fernandes Julião. Niterói, Rio de Janeiro, Fluminense Federal University, 2018. 

Dissertation (Master in Education), 120 pages. Research Line: Diversity, Social Inequalities 

and Education. 

 

Taking as a central question the territory this dissertation aims, through the analysis of the 

characteristics of students enrolled in Youth and Adult Education (EJA) in the high school of 

the state network in the Northern Zone of the municipality of Rio de Janeiro, contribute to the 

discussions in the field of diversity, social inequality and education. In synthesis, the work has 

as hypothesis the presupposition that the students of this modality present regularities that can 

vary according to the territory. In a dialogue with authors like Julião (2016), Carrano (2015), 

Peregrino (2014), Haddad (2000), Di Pierro (2000), Saquet (2013), Santos (2007), Haesbaert 

(2004) and Souza (1995), this dissertation presents the analysis of 27 variables contained in the 

database produced for the research "School, Work and territory: elements for understanding the 

modes of transition to adult life of young people in 'school lag' in Rio de Janeiro" focusing 

especially in the search for spatial tendencies and differences present in the territory under 

study. In summary, the research emphasizes that spatial differences reveal diversities, which, 

because they are associated with indicators such as sex, color, age and income, show intra-

urban socio-spatial inequalities in the municipal territory that ultimately echo within schools. 

 

 

 

 

Keywords: Youth and Adult Education, Secondary Education, Territory, Diversities. 

 



 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 Localização do município do Rio de Janeiro 49 

Figura 2 Mapa político administrativo do município do Rio de Janeiro 53 

Figura 3 Zona Norte do município do Rio de Janeiro  90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 Percentual da população residente no município do Rio de Janeiro, 

por tipo de cor ou raça, em 2010. 

 

58 

Gráfico 2 Percentual da população residente do município do Rio de Janeiro, 

por áreas territoriais e grupos de idade, em 2010. 

 

59 

Gráfico 3 Percentual de pessoas de 10 anos ou mais de idade do município do 

Rio de Janeiro, por classes de rendimento nominal mensal e por 

áreas territoriais em 2010. 

 

 

59 

Gráfico 4 Alunos matriculados na EJA do munícipio do Rio de Janeiro por 

etapa de ensino, de 2010 a 2015. 

 

60 

Gráfico 5 Quantitativo de alunos matriculados na EJA da rede estadual no 

município do Rio de Janeiro por Região Metropolitana e etapa de 

ensino, em 2013. 

 

 

61 

Gráfico 6 Quantitativo de alunos matriculados na EJA da rede estadual no 

município do Rio de Janeiro por Região Metropolitana e turnos, em 

2013. 

 

 

63 

Gráfico 7 Número total e percentuais de alunos da EJA no Ensino médio, por 

zonas da cidade, em 2013. 

 

65 

Gráfico 8 Percentual de alunos da EJA no Ensino médio, por sexo e zonas da 

cidade, em 2013. 

 

66 

Gráfico 9 Percentual de alunos da EJA no ensino médio, por idade e zonas da 

cidade, em 2013. 

 

66 

Gráfico 10 Percentual de alunos da EJA no ensino médio, por cor e zonas da 

cidade, em 2013. 

 

67 

Gráfico 11 Percentual de alunos da EJA no ensino médio, por zona do bairro 

de moradia e zona da escola, em 2013. 

 

68 

Gráfico 12 Percentual de alunos da EJA no ensino médio residentes em 

comunidade, por zonas da cidade, em 2013. 

 

69 

Gráfico 13 Percentual de alunos da EJA no ensino médio por religião, em 2013.  

69 

Gráfico 14 Percentual de alunos da EJA no ensino médio, por escolaridade da 

mãe e zonas da cidade, em 2013. 

 

70 

Gráfico 15 Percentual de alunos da EJA no ensino médio, por renda familiar e 

zonas da cidade, em 2013. 

 

71 

Gráfico 16 Percentual de alunos da EJA no ensino médio, com idade que 

começou a trabalhar e estudar, por zonas da cidade, em 2013. 

 

71 

Gráfico 17 Percentual de alunos da EJA no ensino médio, por situação 

trabalhista atual e zonas da cidade, em 2013. 

 

72 

Gráfico 18 Percentual de alunos da EJA no ensino médio, com carteira 

assinada, por zonas da cidade, em 2013. 

 

73 

Gráfico 19 Percentual de alunos da EJA no ensino médio, por idade que 

começou a estudar e zonas da cidade, em 2013. 

 

74 

Gráfico 20 Percentual de alunos da EJA no ensino médio, com idade em que 

terminou o ensino fundamental, por zonas da cidade, em 2013. 

 

74 

Gráfico 21 Percentual de alunos da EJA no ensino médio, por forma de 

conclusão do ensino fundamental, em 2013. 

 

75 

Gráfico 22 Percentual de alunos da EJA no ensino médio, por idade de início 

no ensino médio e zonas da cidade, em 2013. 

 

76 



 

Gráfico 23 Percentual de alunos da EJA no ensino médio, por tempo que leva 

até a escola e zonas da cidade, em 2013. 

 

77 

Gráfico 24 Percentual de alunos da EJA no ensino médio, por tipo de 

locomoção até a escola e zonas da cidade, em 2013. 

 

77 

Gráfico 25 Percentual de alunos da EJA no ensino médio, sobre o tipo de lazer 

que nunca foram próximo à residência e zonas da cidade, em 2013. 

 

78 

Gráfico 26 Percentual de alunos da EJA no ensino médio frequentadores de 

outras áreas da cidade fora do seu local de moradia e estudo, por 

zonas da cidade, em 2013. 

 

 

79 

Gráfico 27 Percentual de alunos da EJA no ensino médio sobre as 

características dos melhores amigos, por zonas da cidade, em 2013. 

 

80 

Gráfico 28 Percentual de alunos da EJA no ensino médio que participavam em 

grupos sociais, por zonas da cidade, em 2013. 

 

80 

Gráfico 29 Frequência dos alunos da EJA no ensino médio a outras áreas da 

cidade fora do seu local moradia e estudo na Zona Norte e demais 

áreas da cidade, por sexo, em 2013. 

 

 

93 

Gráfico 30 Frequência dos alunos da EJA no ensino médio a outras áreas da 

cidade fora do seu local moradia e estudo na Zona Norte e demais 

áreas da cidade, por grupo de idade, em 2013. 

 

 

93 

Gráfico 31 Frequência dos alunos da EJA no ensino médio a outras áreas da 

cidade fora do seu local moradia e estudo na Zona Norte e demais 

áreas da cidade, por tipo de cor, em 2013. 

 

 

94 

Gráfico 32 Frequência dos alunos da EJA no ensino médio a outras áreas da 

cidade fora do seu local moradia e estudo na Zona Norte e demais 

áreas da cidade, por faixa de renda domiciliar, em 2013. 

 

 

95 

Gráfico 33 Frequência dos alunos da EJA no ensino médio a outras áreas da 

cidade fora do seu local moradia e estudo na Zona Norte e demais 

áreas da cidade, por residente ou não de comunidade, em 2013. 

 

 

95 

Gráfico 34 Frequência dos alunos da EJA no ensino médio a outras áreas da 

cidade fora do seu local moradia e estudo na Zona Norte e demais 

áreas da cidade, por tipo dos seus melhores amigos, em 2013. 

 

 

96 



 

LISTA DE TABELAS E QUADRO 

 

Tabela 1 Percentual da população residente no município do Rio de Janeiro, por 

áreas territoriais, em 2010. 

 

56 

Tabela 2 Percentual da população residente no município do Rio de Janeiro, por 

sexo e áreas territoriais, em 2010. 

 

57 

Quadro 1 Área de Planejamento 03 e suas subprefeituras, em 2007. 85 



 

LISTA DE SIGLAS 

 

CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CECIERJ Centro de Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro 

CEJA Centros de Educação de Jovens e Adultos 

CEPERJ Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores 

Públicos do Rio de Janeiro 

CES Centro de Ensino Supletivo 

CONEB Conferência Nacional da Educação Básica 

CONAE Conferência Nacional da Educação  

CNE Conselho Nacional de Educação 

CEB Câmara de Educação Básica 

CONFINTEA Conferência Internacional de Educação de Adultos 

DEGASE Departamento Geral de Ações Sócio Educativas 

DIESP Diretoria Especial de Unidades Prisionais e Socioeducativas 

EAD Educação a Distância 

EJA Educação de Jovens e Adultos 

FUNDEB Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação 

FUNDEF Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

de Valorização do Magistério 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IDEB Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira 

IPP Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos 

LDBN Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

MEC Ministério da Educação 

PNE Plano Nacional de Educação 

PNAD Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

PROEJA Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

PROJOVEM Programa Nacional de Inclusão de Jovens 

PRONATEC Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

SEAP Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 

SECAD Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 

SEEDUC Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro 

http://www.qedu.org.br/ideb


 

SPSS Statistical Package for the Social Sciences 

UERJ Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

UFF Universidade Federal Fluminense 

UNIRIO Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

  



 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 16 

 

CAPÍTULO 1 A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E O ENSINO MÉDIO 

NO BRASIL .....................................................................................................................    

 

 

29 

     1.1 - A EJA e o ensino médio: reconfigurações a partir da Constituição de 1988 ......... 30 

     1.2 – A EJA do ensino médio: uma questão de confluências ...................................... 35 

     1.3 – A implementação da política pública da EJA no ensino médio ......................... 39 

        1.3.1 – Políticas públicas para o ensino médio e EJA no estado do Rio de Janeiro  42 

 

CAPÍTULO 2 O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E SUAS 

ESPACIALIDADES .........:............................................................................................. 

 

 

46 

     2.1 - Aspectos conceituais sobre território ................................................................... 46 

     2.2 - A formação territorial do Rio de Janeiro ............................................................. 49 

     2.3 – A EJA no ensino médio do Rio de Janeiro nas dinâmicas social, educacional e 

territorial ............................................................................................................................ 

 

60 

 

CAPÍTULO 3 O TERRITÓRIO COMO VARIÁVEL DE ANÁLISE DA EJA NO 

ENSINO MÉDIO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO ...................................... 

 

 

64 

     3.1 – O Banco de dados da pesquisa interinstitucional ................................................. 64 

     3.2 – Os alunos da EJA no ensino médio: suas tendências e variações no território ... 65 

 

CAPÍTULO 4 OS SUJEITOS DA EJA NO ENSINO MÉDIO DA ZONA NORTE 

DO RIO DE JANEIRO E SUAS RELAÇÕES COM O 

TERRITÓRIO................................................................................................................. 

 

 

 

84 

     4.1 – Aspectos conceituais sobre domínio e apropriação do território ......................... 84 

     4.2 – A Zona Norte como espaço socialmente construído ............................................. 86 

     4.3 – Características dos sujeitos da EJA no ensino médio e sua relação com o 

território:  o caso Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro............................................... 

 

92 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................ 

 

98 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................ 106 

ANEXOS ........................................................................................................................ 112 

APÊNDICES .................................................................................................................... 115 



16 

INTRODUÇÃO 

 

Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa 

alguma de metal ou ferro; nem lho vimos. Porém a terra em si é de muito bons 

ares, assim frios e temperados como os de Entre Douro e Minho, porque neste 

tempo de agora os achávamos como os de lá.  Águas são muitas; infindas. E 

em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por 

bem das águas que tem.  Porém o melhor fruto, que nela se pode fazer, me 

parece que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que 

Vossa Alteza em ela deve lançar. (CORTESÃO, 1994) 

 

A epígrafe acima é um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, Dom 

Manuel, escrita em 1º de maio de 1500.  Nessa carta, o escrivão da frota descreve ao monarca 

aquilo que ele e sua tripulação haviam observado em terras que hoje chamamos de Brasil.   

Se outra incursão voltasse a descrever as características dessas terras no século XXI, 

apresentaria o Brasil como um país de disparidades.  Uma pátria que, ao mesmo tempo em que 

desponta como uma das nações cultural e economicamente mais ricas do mundo, apresenta 

índices que expressam uma grande desigualdade social. 

O contraste entre esses dois recortes temporais suscita questões que muitas vezes 

parecem óbvias aos olhos de senso comum.  Dentre tantas, encontram-se: como essas 

sociedades transformaram-se em uma nação tão diversa quanto o tamanho do seu território, ao 

longo desses 516 anos?  De que forma essa diversidade revela desigualdades sociais associadas 

à constituição sexual, étnica, socioeconômico, geracional do seu povo? Ou mesmo, como os 

efeitos dessa desigualdade repercutem na educação, principalmente nas condições de acesso, 

trajetória e permanência na escola?  Como se caracteriza a desigualdade e diversidade no 

território? 

As respostas para essas questões são inúmeras, entretanto é inegável que a diversidade 

da nação brasileira e suas representações sobre o território nacional é uma “construção histórica, 

cultural, social e econômica das diferenças” (JULIÃO, 2016, p. 08).  Ela se materializa a partir 

da ação dos sujeitos que compõem as várias constituições escolares, em especial, a Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) do ensino médio. 

A EJA, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/1996), é 

caracterizada por ser uma modalidade da educação básica, pertencente a estrutura da educação 

escolar brasileira nas etapas do ensino fundamental e médio.  Por ser uma categoria 

organizacional de etapas distintas da educação básica, ela possui funções, organização e 

especificidades próprias no que diz respeito à idade, ao tempo de duração de seus cursos, aos 

recursos de materiais didáticos.  Nesse sentido, representa uma outra e nova possibilidade de 
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acesso ao direito à educação escolar, sob uma nova concepção, modelo pedagógico e 

organização adequadas à diversidade dos grupos de sujeitos que a buscam. 

A explicação sobre a diversidade desses grupos não se justifica com base, unicamente, 

naquilo que os diferem dos demais alunos do ensino regular, no que diz respeito ao sexo, à cor, 

à conclusão de escolaridade na idade-série adequada, à condição social, à etapa de ensino, 

situação no trabalho, etc.  Ela se apresenta também, ou principalmente, na distinção dessas 

diferenças, ou seja, nas particularidades que eles trazem no interior dessa discussão. 

Acresce a essa discussão sobre diversidade outros três aspectos. O primeiro está 

relacionado a questões geracionais, ou seja, as diferenças existentes entre o jovem e o adulto na 

EJA.  A segunda diz respeito às trajetórias escolares desses alunos, que de forma geral podem 

ser entendidas como o percurso realizado por eles durante a sua vida estudantil.  O terceiro 

refere-se ao espaço ou à área física onde são constituídas as relações sociais.  Denominado 

como território, esse espaço pode se expressar a partir das delimitações intituídas pelo poder 

político-admistrativo (país, estado, município, região adminstrativa, bairro, etc), ou com base 

nas territorialidades construídas e complementadas por meio da interação/relação entre o ser 

humano (ou grupo) e o espaço. 

A fim de aprofundar o conhecimento acerca das relações existentes entre diversidade, 

desigualdades sociais e educação, essa proposta de pesquisa visa refletir sobre as questões que 

envolvem, na atualidade, os grupos de jovens (pessoas de idade que varia entre 15 a 29 anos, 

conforme o § 1º do art. 1º do Estatuto da Juventude) e adultos que estudam no ensino médio da 

EJA, considerando aspectos relativos ao território.  Nesse sentido, a partir da perspectiva do 

território e da noção sobre o domínio e apropriação, esse estudo busca compreender a 

diversidade da EJA baseado nas relações que se estabelecem entre as características dos alunos 

e os fatores que intervêm na vida e no percurso escolar desses sujeitos. 

Como recorte territorial, serão estudados os alunos matriculados em escolas com EJA 

no ensino médio da rede estadual, situadas na região da Zona Norte do município do Rio de 

Janeiro, que integram o banco de dados da pesquisa “Escola, Trabalho e Território: elementos 

para a compreensão dos modos de transição para a vida adulta de jovens em ‘defasagem 

escolar’ no Rio de Janeiro”.  Essa pesquisa abrange todo o município do Rio de Janeiro e busca 

compreender as trajetórias de vida e de escolarização dos jovens estudantes que se encontram 

em defasagem escolar no ensino médio noturno.  Em linhas gerais, propõe refletir e ampliar os 

conhecimentos sobre como vêm se efetivando as trajetórias truncadas ou irregulares de 

escolarização dos alunos matriculados na EJA da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro.  E, 

como desdobramento dessa pesquisa, a presente dissertação propõe como investigação, a 
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análise dos dados relativos ao município do Rio de Janeiro, destacando dessa amostra, a Zona 

Norte. 1 

A problematização do tema em estudo destaca as duas últimas décadas do século XX, 

que demarcam um recorte temporal importante para no Brasil.  Isso porque foi desencadeado 

nos anos 1980, o processo de redemocratização, quando segmentos da sociedade civil 

organizada e principalmente dos organismos internacionais intensificaram a sua atuação no 

cenário nacional, influenciando as políticas governamentais de âmbito social (SHIROMA et 

al., 2011). 

Nesse cenário, foram aprovados vários instrumentos legais que fundamentam e 

institucionalizam o campo da educação, principalmente a educação básica e a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA).  Destacam-se, a Constituição de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 9394/96), cujos ditames norteiam e impactam diretamente as 

trajetórias de vida e de escolarização dos discentes, principalmente aqueles oriundos das classes 

populares.  

Com a promulgação da Constituição de 1988, no seu Artigo 205, da Seção I do Capítulo 

III, ficou imputado ao Estado e à família a obrigação de promover a educação, atribuindo-a 

como direito de todos.  No artigo 208, capítulos I, II e VI, a Carta promulga que é dever do 

Estado efetivar o ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 

tiveram acesso na idade própria, com progressiva universalização do ensino médio gratuito2, 

assim como a oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando.   

Tal perspectiva de política pública foi reforçada nos artigos 35 ao 38 da LDB que 

versam sobre o ensino médio e a EJA.  Os art. 35 e 36 estabelecem parâmetros quanto à 

finalidade e ao currículo para o ensino médio.  Em 2008, foi incluído no art. 36 uma seção 

(seção IV-A) que normatiza a educação profissional técnica de nível médio3. Os art. 37 e 38 

abordam a questão da EJA enquanto modalidade de ensino e sobre os exames supletivos.  Esses 

artigos, ao atenderem às determinações da Constituição estabeleceram as orientações e 

                                                           
1 O referido projeto, coordenado pela professora Mônica Peregrino da UNIRIO, é desdobramento da pesquisa 

interinstitucional “Jovens Fora de Série: trajetórias truncadas de estudantes do ensino médio no estado do Rio de 

Janeiro” realizado no período de 2012 a 2015 aprovado pela FAPERJ, em 2011, e contou com a participação de 

pesquisadores dos Programas de Pós-Graduação em Educação da UFF; Pós-Graduação em Educação da UNIRIO; 

Pós-Graduação em Políticas Públicas e Formação Humana UERJ; Educação – Processos Formativos e 

Desigualdades Sociais PPGEDU – UERJ; Educação, Cultura e Comunicação nas Periferias Urbanas – UERJ. 
2  Esta base legal foi alterada com a Emenda Constitucional (EC) nº 59/2009, que passa a determinar que a educação 

básica é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, sendo incluído no texto da atual LDB em abril de 2013.  

Como o ensino médio faz parte da educação básica, esta etapa passou a ser obrigatória e, consequentemente, 

universalizada. 
3 Essa inclusão foi estabelecida pela Lei nº 11.741/2008. 
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caminhos para o sistema de ensino brasileiro, reconfigurando as concepções de EJA e de ensino 

médio na política de educação básica adotadas anteriormente.  

Tratada com descaso pelo poder público ao longo de sua história, a EJA passou a ser 

reconhecida como uma modalidade4 da educação básica, assim como uma outra e nova forma 

de acesso ao direito à educação escolar.  Como um modo específico de educação nos níveis 

fundamental e médio, coube à EJA o papel de garantir o avanço do atendimento da 

escolarização de jovens e adultos sob uma concepção, modelo pedagógico e de organização que 

atendessem àqueles que não tiveram acesso a ela na idade própria, ou que não a concluíram 

(BRASIL, 2000). 

Por outro lado, o ensino médio considerado como um percurso educacional de transição 

para o ensino superior, foi durante muito tempo visto como educação das elites e não como 

essencial a todos os cidadãos.  E, quando direcionado às classes populares, visava meramente 

o mercado de trabalho como formação técnica. 

A LDB de 1996, mesmo sem assegurar a condição de obrigatoriedade, passou a 

conferir-lhe outra identidade, incluindo-o como etapa de ensino final da educação básica.  

Contudo, ainda hoje o ensino médio não tem uma identidade na educação básica, constituindo-

se em uma etapa entre o ensino fundamental e o ensino superior, assim como sendo visto de 

forma distinta na sociedade.  Para as classes populares, continua representando a possibilidade 

de inserção no mercado de trabalho, enquanto que para as classes médias, significa a transição 

para o ensino superior. 

Associada a essas mudanças legais, houve nas décadas finais do século passado uma 

expansão da escolarização dos cidadãos brasileiros, principalmente daqueles matriculados nos 

sistemas públicos de ensino médio e EJA.  Os números apontam para um expressivo aumento 

entre 1990 e 2000, período em que foi instituído o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF). 

A evolução apresentada não foi algo particular do Brasil, mas relacionado a um contexto 

de massificação dos sistemas de ensino desenvolvido na América Latina e que teve como base 

comum concepções semelhantes.  Uma delas consiste na contenção do investimento per capito, 

esticando ao máximo o rendimento de certas dimensões básicas de oferta, tais como recursos 

humanos, infraestrutura física e equipamento didático (FANFANI, 2000). 

                                                           
4 De acordo com o Parecer CNE/CEB nº 01/2000, o termo modalidade deriva do latim modus, o que significa, 

modo, maneira, expressando uma medida dentro de uma forma própria de ser, ou seja, dentro da educação básica, 

a EJA é uma educação que possui um modo de existir com características, metodologias e funções específicas para 

atender ao perfil dos seus discentes. 
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Essa expansão tinha como característica racionalizar os custos e corrigir o fluxo escolar, 

os quais foram traduzidos em: aligeiramento dos conteúdos escolares; má formação dos 

professores; expansão desregulada do ensino médio ao encargo dos governos estaduais; 

multiplicação e complexificação de desigualdades escolares entre sistemas e redes de ensino, 

além de outros (PEREGRINO, 2010). 

Mesmo nessa conjuntura caracterizada como “expansão degradada da escola” (Idem, p. 

04), houve avanços importantes nos processos de escolarização no país, no que tange às taxas 

de escolarização líquida e distorção idade-série.  Dados do Censo Escolar, realizada pelo 

Ministério da Educação (MEC), mostram que o ensino médio no Brasil apresentou uma 

evolução de cerca de 46 pontos percentuais entre 1980 e 2013.  Para a distorção idade-série, 

uma evolução de 27 pontos no intervalo entre 2000 e 2013.  Esses dados indicam que, mesmo 

as políticas de limitada eficácia qualitativa em relação à correção de fluxo, vêm conseguindo 

diminuir desigualdades de décadas passadas, ainda que esses dados não meçam e nem analisem 

desigualdades de desempenhos entres regiões e estados (PEREGRINO, 2014). 

Por outro lado, a “Síntese de Indicadores Sociais: uma análise das condições de vida da 

população brasileira – 2014”, produzida a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (PNAD), indicou que no Brasil, em 2013, havia 8,5% da população de 15 anos 

ou mais de analfabetos, 6% de jovens entre 18 e 24 anos frequentando o ensino fundamental e 

32,4% o ensino médio.  Sobre a EJA, o documento indicou que das 1.239.743 de pessoas acima 

de 15 anos de idade que frequentavam esta modalidade, 41,1% estavam no ensino médio.  

Destes, 63% tinham mais de 25 anos, 65,5% eram pretas ou pardas e 57% eram mulheres. 

Esses dados revelam que apesar da expansão da escolarização ocorrida no Brasil, ela 

não resultou em um processo de inclusão social que atingisse a toda população, mas sim que 

efetuou uma nova forma de seleção.  Com base nesses dados, é possível afirmar, conforme 

Peregrino (2014, p.18), que ainda existem segmentos habitando as “‘franjas’ do sistema 

escolar”, seja por não estarem inseridos no sistema de ensino ou por estarem em tempo 

ampliado devido a sua trajetória escolar. 

Revela ainda que este quadro torna-se mais complexo no ensino médio, pois esta etapa, 

além de produzir seus próprios entraves à escolarização, ainda herda o histórico de defasagens 

idade-série acumuladas dos anos anteriores, o que cria um agrupamento de alunos a serem 

assistidos pela EJA do ensino médio. 

Ao comparar o histórico da educação brasileira e o da educação no estado do Rio de 

Janeiro, percebe-se que essa situação não foi diferente, tanto na expansão da escolarização, 

quanto na implementação e nos resultados obtidos a partir dos programas de correção de fluxo.  
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Do ponto de vista numérico, os indicadores educacionais apontam para uma crescente evolução 

nos processos de escolarização bruta e líquida, assim como dos rendimentos escolares. 

Apesar da evolução demonstrada nesses indicadores educacionais, os números 

alcançados ainda estão aquém das médias da região sudeste e nacional, que paradoxalmente 

coloca a educação do estado do Rio de Janeiro, segundo maior Produto Interno Bruto (PIB) da 

nação (BRASIL, 2015), entre os que possuem os piores índices em 2013. 

Segundo a Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação e 

Servidores Públicos do Rio de Janeiro (CEPERJ/2015), o estado ainda possuía, em 2013, uma 

população de 472.000 analfabetos com mais de 25 anos e 48,3% das pessoas com mais de 18 

anos que ainda não concluíram o ensino médio.  Desses, 6,5% não tinham instrução, 36% 

tinham o fundamental (completo ou incompleto) e 5,8% com o médio incompleto5.  Esses dados 

evidenciam que uma significativa parcela da população fluminense com mais de 18 anos 

necessitará da EJA no ensino médio para concluir seus estudos. 

Entretanto, esses sujeitos que, por alguma circunstância, apresentam ou apresentarão 

esta demanda, ainda não estão contemplados por esta modalidade de ensino, pois de acordo 

com a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC), estavam matriculados, 

em 2013, na EJA do estado, 139.236 alunos distribuídos entre ensino fundamental e médio nas 

modalidades presencial e semipresencial6, revelando uma desigualdade na relação entre 

demanda e oferta por EJA. 

Assim, observando o estado do Rio de Janeiro, esses dados apontam para um fenômeno 

que estabelece contornos próprios para o ensino médio, sinalizando a necessidade de estudos 

específicos para a EJA nesta etapa da educação e nas diversas configurações territoriais 

municipais existentes. 

Nesse sentido, ao considerar o território como variável de análise, elenca-se como 

questão central neste estudo, o seguinte problema: como se caracteriza a população de alunos 

matriculados na EJA do ensino médio da rede pública estadual, presentes nas diversas 

configurações territoriais existentes? 

A hipótese a ser testada parte do pressuposto que os alunos matriculados na EJA no 

ensino médio da rede estadual do Rio de Janeiro apresentam regularidades de natureza, 

                                                           
5 Esses dados encontram-se nas tabelas 10 (p.40) e 16 (p.46) do relatório final produzido pelo CEPERJ (2015). 
6 De acordo com o Parecer CNE/CEB nº 11/2000 os cursos semipresenciais são aqueles que “combinam educação 

a distância e forma presencial”.  A portaria nº 4.059/2004, no § 1º do art. 1º complementa que a modalidade 

semipresencial se caracteriza por estar centrada na autoaprendizagem mediada por recursos didáticos organizados 

em diferentes suportes de informação que utilizem tecnologias de comunicação remota. 
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geracional, socioeconômica, de sexo, da cor de pele, de situação domiciliar e de local de 

nascimento, e que estas podem variar de acordo com o território. 

Assim, de acordo com essa suposição, destaca-se a capital do estado (o município do 

Rio de Janeiro), caracterizada por ser uma das principais metrópoles do país e a mais importante 

cidade do estado, sob aspectos populacionais, políticos, culturais e econômicos. 

A EJA no ensino médio é ofertada no município a partir das redes particular e pública 

(federal e estadual), nas modalidades presencial, semipresencial, à distância (EAD) e educação 

especial. A maior parte desses alunos faz parte da rede estadual de ensino que é composta por 

unidades subordinadas à Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC) 

responsáveis por atender às necessidades pedagógicas e administrativas da educação em áreas 

geográficas específicas do estado. 

De acordo com a SEEDUC (2014), no município do Rio de Janeiro encontravam-se 314 

escolas (24,1%) distribuídas por quatro Diretorias Regionais: Metropolitana III, Metropolitana 

IV, Metropolitana VI e a Diretoria Especial de Unidades Escolares Prisionais e Socioeducativas 

(DIESP)7.  Destas, 158 escolas atendiam a EJA. 

Dessa configuração, destaca-se a Região Metropolitana III, composta por 101 escolas 

que representavam 7,7% da rede estadual.  Em relação à EJA, esta Metropolitana atendia a 

cerca de 10.500 alunos, distribuídos em 44 escolas, atendendo a etapa final do ensino 

fundamental e o ensino médio nas modalidades presencial e semipresencial.   

A área da Região Metropolitana III abrange a maior parte (62 bairros) dos 80 bairros da 

Área de Planejamento 3, região comumente conhecida como Zona Norte da cidade do Rio de 

Janeiro.  Essa área, que atualmente está dividida em 13 Regiões Administrativas, é considerada 

como suburbana, ou subúrbio da Leopoldina.  Historicamente essa área territorial foi organizada 

seguindo os três eixos de ferrovias e linhas de bonde que a serviam. 

A área de planejamento 3 possui uma área de 203,47 km², correspondente a 16,6% do 

território municipal.  Segundo o Censo IBGE e o Armazém de dados do IPP, ambos de 2010, 

2.399.159 pessoas habitavam a região, o que corresponde a 38% do total da população residente 

na cidade do Rio de Janeiro, constituindo-se, assim, uma área densamente povoada com 11.791 

hab/km². 

                                                           
7 Com a justificativa do princípio da eficiência e a busca de atendimento, de forma imediata e dinâmica às 

necessidades regionais essa divisão administrativa pedagógica sofreu alterações com a resolução SEEDUC nº 

5.563 de 20 de setembro de 2017, que alterou a área de abrangência geográfica da Regional Metropolitana VI.  Os 

bairros pertencentes a essa metropolitanas passaram a ser administrados pelas Regionais Metropolitanas III e IV.  
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Ao considerar o exposto acima sobre a região da Zona Norte na cidade do Rio de 

Janeiro, seguem os seguintes questionamentos: como se configuraram as mudanças 

educacionais na EJA do ensino médio nas diferentes regiões da cidade? Em que medida é 

possível relacionar variações e regularidades presentes nas trajetórias escolares dos alunos 

matriculados na EJA? Que fatores intervenientes podem ser identificados nas trajetórias 

escolares desses alunos?  Dentro de cada região do município, o perfil dos alunos em defasagem 

escolar matriculados na EJA do ensino médio pode variar de acordo com o território? 

A busca por respostas para estes questionamentos visa contribuir com o projeto de 

pesquisa interinstitucional, de caráter mais amplo, que tem como escopo compreender os modos 

de transição para a vida adulta de jovens em “defasagem escolar” no município Rio de Janeiro, 

a partir da realização e análise de um survey8. 

Como desdobramento do projeto de pesquisa “Escola, Trabalho e Território” da 

UNIRIO e na contextualização da problemática apresentada acima, este trabalho, em síntese, 

pretende contribuir com as reflexões sobre os sujeitos jovens e adultos da EJA matriculados 

atualmente no ensino médio da Zona Norte do município do Rio de Janeiro.  Esse recorte 

espacial dialoga com a proposta do projeto que inicialmente buscou compreender como se 

caracterizam os sujeitos da EJA na Zona Oeste da cidade. 

A relevância deste estudo pode ser entendida a partir de algumas inquietações 

vivenciadas na minha prática docente na disciplina de Geografia na escola estadual no bairro 

de Madureira, cidade do Rio de Janeiro, pertencente à regional administrativa pedagógica 

denominada Metropolitana III e associadas à minha prática de pesquisa em EJA. 

Dentre alguns questionamentos que vêm permeando este cotidiano pedagógico estão as 

reflexões sobre os fatores intervenientes nas trajetórias escolares desses alunos.  A ênfase recai 

sobre quais seriam as motivações e as demandas pessoais e profissionais que justificam a 

presença deles na EJA no ensino médio. 

Visando aprofundar tais reflexões, ingressei no projeto de pesquisa “Escola, Trabalho 

e Território: elementos para a compreensão dos modos de transição para a vida adulta de 

jovens em ‘defasagem escolar’ no Rio de Janeiro”, coordenada pela Prof.ª Dr.ª Monica Dias 

Peregrino Ferreira da UNIRIO, como desdobramento da pesquisa “Jovens fora de série: 

trajetórias truncadas de estudantes do Ensino médio no estado do Rio de Janeiro”, 

desenvolvido pelo Observatório Jovem do Rio de Janeiro (UFF) em parceria com a 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e UNIRIO.  

                                                           
8 Método de coleta de informações feitas através da aplicação de questionários. 
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De forma geral, ambas as pesquisas visam compreender o fenômeno da escolarização 

truncada ou irregular, por meio de produção de dados e análises sobre a trajetória de 

escolarização dos estudantes do ensino médio das redes públicas da educação regular e na 

modalidade EJA do estado do Rio de Janeiro, destacando como recorte espacial algumas regiões 

socioeconômicas. 

Nesta direção, este trabalho de pesquisa visa aprofundar a análise sobre a região da Zona 

Norte do município do Rio de Janeiro, um território importante dentro da segunda metrópole 

do país e mais importante do estado do Rio de Janeiro, no que concerne os seus aspectos 

socioeconômicos e políticos. 

São inúmeras as pesquisas que se debruçam sobre a EJA do ensino médio.  Ao consultar 

o banco de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), foram encontrados cerca de 12.712 trabalhos. Destes, 1.455 estão na área 

da educação.  Entretanto, quando “filtrados” para os estudos acerca da “trajetória escolar” 

desses sujeitos, o quantitativo cai substancialmente para 44 trabalhos.  Ao considerar a questão 

do “território”, esse número limita-se a uma tese9
. 

Nesse sentido, considerando a relevância do quantitativo de alunos atendidos pela EJA 

nessa área geográfica que pertence a um município de notória posição econômica, a 

contribuição desta pesquisa como conhecimento acadêmico pode ocorrer no sentido de 

enriquecer o debate acerca das reflexões sobre a articulação entre diversidades, desigualdade 

social e educação. 

Poderá também ressignificar práticas e saberes pedagógicos para contemplar as 

demandas identificadas nessa modalidade de ensino ao se discutir os intervenientes nas 

diferentes trajetórias dos alunos acima de 18 anos, em defasagem escolar, identificando suas 

variações e regularidades em relação ao território que habitam. 

Dessa forma, é fundamental que se aprofunde as reflexões sobre a EJA do ensino médio 

como modalidade de ensino da educação básica e que, apesar de existirem diferentes realidades 

socioeconômicas distribuídas pelo território estadual e municipal, ainda caracteriza-se por forte 

tradição de homogeneização e padronização das ações educacionais.  Ainda que essas ações 

educacionais sejam implementadas para todos os municípios do estado do Rio de Janeiro, em 

sua dinâmica territorial, essas unidades administrativas possuem diferenças sociais, econômicas 

e culturais que imprimem realidades distintas na vida dos discentes.  

Assim, é relevante compreender como estas realidades territoriais se expressam 

                                                           
9 SILVA, Carla Regina. Percursos juvenis e trajetórias escolares: vidas que se tecem nas periferias das cidades. 

330 f. Trabalho de conclusão de curso (Doutorado) Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2011. 
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enquanto caracterização dos jovens e adultos estudantes da EJA do ensino médio na rede 

estadual do Rio de Janeiro, na Zona Norte da sua capital. 

 Fundamentada nisso, esta dissertação traz como objetivo geral aprofundar o 

conhecimento sobre relações entre o território e as características da população de jovens e 

adultos matriculados na EJA no ensino médio das escolas estaduais na Zona Norte do município 

do Rio de Janeiro. 

 De forma específica, buscou-se refletir sobre as principais questões que envolvem hoje 

o ensino médio na modalidade de Educação para Jovens e Adultos no Brasil e no estado do Rio 

de Janeiro; compreender a configuração do município do Rio de Janeiro e da Zona Norte no 

que tange à sua formação social, territorial, populacional, econômica e educacional; caracterizar 

a população dos alunos matriculados no ensino médio dessa região, a partir de categorias como: 

idade, sexo, renda, cor ou raça, local de nascimento, local de moradia (favela ou não favela), 

situação trabalhista e trajetória escolar;  reconhecer conexões ou vínculos entre os perfis dos 

alunos relativos ao gênero, à geração, às trajetórias escolares ao trabalho, ao local de moradia e 

sua relação de domínio e apropriação do território; e comparar os dados da Zona Norte aos 

dados do município e da Zona Oeste do Rio de Janeiro. 

 No que se refere aos aspectos metodológicos, esta dissertação utiliza as informações do 

banco de dados produzido para a pesquisa interinstitucional “Escola, Trabalho e território: 

elementos para a compreensão dos modos de transição para a vida adulta de jovens em 

‘defasagem escolar’ no Rio de Janeiro”, produzido em 2014.  Esse banco de dados está 

assentado nas respostas dos discentes ao questionário autoaplicável, constituído por 85 questões 

do tipo fechadas, em sua maioria, e abertas.  Os itens que compõem o questionário são: perfil 

do aluno, características sóciodemográficas, composição familiar, condições de vida e de 

moradia, histórico das trajetórias, trabalho e renda, valores, participação e sociabilidade. 

 Foram aplicados 933 questionários distribuídos por 14 escolas de ensino médio da rede 

pública estadual, localizadas nas Zonas Sul, Centro, Oeste e Norte da cidade do Rio de Janeiro, 

no ano de 2013. 

 De acordo com o Plano Amostral Pesquisa EJA produzido pela UERJ (2016), a seleção 

dessas escolas foi feita de forma aleatória (por sorteio) entre as escolas de ensino médio que 

ofereciam EJA, com as características especificadas para a estratificação estatística.  A amostra 

reuniu estudantes matriculados no ensino presencial nas três séries do ensino médio distribuídos 

nos três turnos escolares, pertencentes à EJA e ao programa de correção de fluxo denominado 

“Autonomia”.   
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 O número de questionários está relacionado ao quantitativo da população de alunos 

dessa modalidade, presentes em 4 (quatro) municípios do Estado do Rio de Janeiro: Rio de 

Janeiro, Duque de Caxias, São Gonçalo e Angra dos Reis, que somavam neste período 27.381 

alunos.  Como forma de análise, foram pré-fixados percentuais relacionados ao Erro de 

amostragem em 0,03 = (3%), a Proporção de ocorrência do evento em 0,50 = (50%) e o Nível 

de confiança em 1,96 (para um nível de confiança de 95%), gerando assim uma amostra de 

composta por 1.038 alunos, garantindo a confiabilidade da pesquisa.   

 No plano amostral, o município do Rio de Janeiro representou proporcionalmente 66% 

dessa amostra com 683 alunos, devido ao quantitativo de alunos (18.205) e escolas (142) 

associadas a EJA no ensino médio, esse mesmo padrão foi utilizado para a distribuição dos 

questionários dentro do território municipal, sendo usado a localização das escolas como 

parâmetro de verificação. 

 No que diz respeito a Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, esta pesquisa contém 

dados sobre a amostra colhida, que corresponde a 38,2 % (355) do total.  Considerando o ano 

de 2013, esse quantitativo de alunos correspondia a aproximadamente 9% dos 3.986 

(SEEDUC/2014) alunos matriculados na EJA presencial dessa área. 

 Ao considerar o universo de estudantes selecionados e tendo em vista as consecuções 

das questões propostas, buscou-se inicialmente compreender e caracterizar a EJA no ensino 

médio, no Brasil e seus reflexos no estado do Rio de Janeiro.  Para isso, foram utilizados os 

artigos acadêmicos, as legislações produzidas a partir de 1988 e os dados estatísticos obtidos 

nos Censos Escolares do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP) e os últimos relatórios publicados pela Secretaria de Estado de Educação do 

Rio de Janeiro (SEEDUC), em especial o do ano de 2013, quando foi aplicado os questionários. 

 Para sistematizar de forma geral como se constituíram as características geográficas e 

populacionais do território do município do Rio de Janeiro, assim como o da Zona Norte da 

cidade, foram consultados trabalhos acadêmicos em conjunto com as fontes de dados do “IBGE 

Cidade”, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a partir do Censo 

demográfico de 2010 e o “Armazém de dados” produzido pelo Instituto Pereira Passos (IPP), 

com base no Censo de 2010. 

 A fim de traçar um perfil e compreender como se caracterizavam os alunos matriculados 

na EJA no ensino médio do município, foram considerados os aspectos referentes à idade, ao 

sexo, à cor, ao local de moradia, ao trabalho, à renda e ao nível de escolaridade familiar entre 

outras variáveis.  Para isso, foram utilizadas as frequências, obtidos com o programa Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), o qual contém os dados da pesquisa “escola, trabalho, 
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território”.  Essas frequências foram agrupadas nas seguintes áreas:  Centro/Zona Sul; Zona 

Oeste e Zona Norte; e mostravam como esses alunos e suas características se espacializavam 

por todo o território do município. 

 Ao compreender a base territorial e escolar do município, assim como as regularidades 

e variações dos sujeitos presentes no banco de dados, buscou-se compreender quais perfis de 

alunos estão incluídos ou excluídos no processo de domínio (enfoque concreto, político-

econômico) e apropriação (no sentido mais simbólico) do território da cidade.  Assim, ao 

considerar o deslocamento dos alunos a outras áreas da cidade, buscou-se aprofundar o conceito 

de território a partir da noção de domínio e apropriação, destacando os alunos da Zona Norte 

do município. 

 Nessa etapa do estudo, a Zona Norte foi destacada das demais áreas da cidade, com a 

intenção de que este território fosse objeto de análise em relação à média dos demais territórios 

do município.  As informações obtidas neste cruzamento serviram para caracterizar a população 

dos alunos matriculados na EJA no ensino médio, assim como analisar a diversidade existente 

desta região.  Foi possível também comparar esses dados com informações de outras regiões da 

cidade do Rio de Janeiro, em especial a Zona Oeste, a fim de observar essa diversidade sob o 

aspecto das variações territoriais. 

O desenvolvimento de tais ideias foi possível ao dialogar com autores como Julião 

(2016), Carrano (2015), Peregrino (2014), Haesbaert (2004), Saquet (2013), Santos (2007) e 

Souza (1995), estando essa dissertação organizada em quatro capítulos.   

No Capítulo 1, buscou-se refletir sobre a EJA no ensino médio no cenário das políticas 

educacionais no Brasil e no estado do Rio de Janeiro, após a Constituição Federal de 1988 e da 

LDB nº 9394/96.  A partir dos marcos legais e operacionais foi analisado como a EJA e o ensino 

médio se aproximam e como eles se constituem como política pública educacional atualmente. 

 No Capítulo 2, buscou-se apresentar a partir da discussão conceitual sobre território, o 

município do Rio de Janeiro, observando seu destaque no cenário nacional e estadual, assim 

como a espacialidade da sua população.  Foram abordados aspectos como a sua formação 

histórica territorial, características socioeconômicas e educacionais da população. 

 Com a proposta de trazer representações sobre os discentes matriculados na EJA no 

ensino médio do município do Rio de Janeiro, o Capítulo 3 visou caracterizar e espacializar o 

grupo de alunos presentes no banco de dados da pesquisa interinstitucional.  Para isso buscou-

se apresentar tendências sobre o perfil dos discentes, considerando 27 variáveis subdivididas 

em cinco blocos de análise (socioeconômico, relações entre trabalho e estudo, trajetória escolar, 
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informações sobre a escola e atividades cotidianas e de lazer), bem como refletir sobre as suas 

variações pelas áreas territoriais do Centro/Sul, Zona Oeste e Norte da cidade.  

 No Capítulo 4, procurou-se aprofundar a relação entre os perfis dos alunos e sua relação 

com o território, tomando como ponto de partida a mobilidade pela cidade e a base teórica sobre 

domínio e apropriação, defendida por Haesbaert (2004).  Com isso, buscou-se analisar a 

mobilidade dos alunos da Zona Norte da cidade e identificar tendências ou variações, em 

relação às demais áreas da cidade, de acordo com a intensidade com que esse grupo frequenta 

outras áreas fora do seu lugar de moradia e estudo. 

 Concluindo esta dissertação de mestrado, são apresentadas reflexões e considerações ao 

resgatar de algumas questões abordadas no decorrer da pesquisa e que estão relacionadas aos 

avanços e retrocessos das ações públicas para a EJA no ensino médio, às espacialidades 

presentes no município do Rio de Janeiro, às tendências e variações do perfil dos alunos 

presentes no banco de dados e as suas formas de domínio e apropriação do território. 

Por fim, no desejo de que este trabalho possa suscitar momentos de reflexão na 

discussão que se estabelece entre a educação e o território, compartilho esta dissertação com os 

senhores leitores, convidando-os a contribuir ainda mais na discussão sobre a EJA no ensino 

médio.  
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CAPÍTULO 1 

A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E O ENSINO MÉDIO NO BRASIL 

 

A grave situação educacional que os números revelam exige refletir o quanto 

têm estado equivocadas as políticas públicas para a educação de jovens e 

adultos, restritas, no mais das vezes, à questão do analfabetismo, sem 

articulação com a educação básica como um todo, nem com a formação para 

o trabalho, nem com as especificidades setoriais, traduzidas pelas questões de 

gênero, raça, espaciais (campo – cidade), geracionais etc. (BRASIL, 2007) 

 

 O prólogo acima é um trecho do documento base do Programa Nacional de Integração 

da Educação Profissional com a Educação básica na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos (PROEJA), um dos mais importantes programas federais voltados à Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) no ensino médio. 

 Destaca-se nele, a revelação de que mesmo decorridos 29 anos do principal marco legal 

brasileiro em vigor (Constituição Federal de 1988), não foi possível ainda, garantir a oferta de 

educação gratuita para todos, inclusive aos que a ela não tiveram acesso na idade própria.  Ainda 

são incipientes as ações do poder público para este segmento da população, principalmente no 

que concerne a uma educação que promova, conforme previsto no seu art. 205, o 

desenvolvimento pessoal, a formação cidadã e a qualificação para o trabalho. 

 Esta reflexão desperta o olhar atento para a compreensão sobre o papel da modalidade 

de ensino EJA no ensino médio, na sociedade contemporânea, e remete a algumas questões 

como: quais iniciativas legais são voltadas à educação para jovens e adultos no Brasil após a 

Constituição de 1988? O que é o ensino médio do ponto de vista legal? O que representa? Como 

se configura a EJA no ensino médio, levando em conta a questão territorial e a diversidade dos 

sujeitos envolvidos? Quais as possibilidades e as perspectivas que esta modalidade apresenta 

no contexto atual para as classes populares?  

 Com base nestas questões, mesmo considerando a impossibilidade de esgotar esta 

discussão, esse capítulo visa refletir sobre alguns dos principais conceitos que envolvem a EJA 

em suas relações com o ensino médio no Brasil, principalmente na perspectiva dos marcos 

legais e operacionais.   

 A busca conceitual sobre o tema revelou que os estudos em questão são os mais variados 

e abrangem inúmeras áreas do conhecimento.  Em uma consulta ao Banco de Teses e 

Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) com 

os termos “‘Educação de Jovens e Adultos’+‘ensino médio’+‘Brasil’" foram encontrados 2.516 

trabalhos produzidos em Programas de Pós-Graduação em universidades brasileiras no período 

http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/
http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/
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de 1987 a 2016.  Esses trabalhos estavam distribuídos em 18 grandes áreas do conhecimento, 

161 áreas do conhecimento e 427 programas de 225 instituições de ensino. 

 Segundo esta fonte, os anos entre 2014 e 2016 compõem o período de maior volume de 

trabalhos produzidos, aproximadamente, em média, 342 por ano.  A grande área que mais 

concentrou esse estudo foi a das ciências humanas (1.175), destacando-se a área da educação 

(926) no âmbito dos programas de educação (753). 

 Faz-se necessário esclarecer que o recorte temporal aqui privilegiado se apoia no marco 

legal da Constituição Federal de 1988 e seus posteriores desdobramentos presentes na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96) e nas Resoluções do Conselho 

Nacional de Educação (CNE), que orientam os marcos operacionais/políticos, como programas, 

campanhas, projetos e ações, que configuram as políticas públicas para EJA, sobretudo no 

ensino médio. 

 Este capítulo está estruturado em duas partes: a primeira refere-se aos aspectos legais 

aprovados após a Constituição Federal de 1988 que reconfiguram a identidade da EJA e do 

ensino médio, seguido por reflexões sobre as políticas públicas implementadas no âmbito da 

EJA no ensino médio. 

 

1.1 - A EJA e o ensino médio: reconfigurações a partir da Constituição de 1988 

 

 O ensino médio e a EJA no ensino médio vêm adquirindo considerável relevância no 

cenário educacional brasileiro, particularmente após a promulgação da Constituição Federal de 

1988 que assegurou os direitos sociais aos brasileiros, principalmente os educativos.  A 

educação passa a ser reconhecida como um direito de todos os cidadãos, inclusive àqueles que 

não tiveram a oportunidade de realizar sua escolaridade. Assim, como principal eixo norteador 

das reconfigurações ocorridas com a promulgação da Constituição Federal, destaca-se o inciso 

I do art. 208, ao determinar que o dever do Estado para com a educação é efetivado mediante a 

garantia da educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurando, 

inclusive, através da Emenda Constitucional nº 59/2009, sua oferta gratuita para todos os que a 

ele não tiverem acesso na idade própria. 

 Outros instrumentos normativos complementam o conjunto dos marcos. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), que detalha e organiza o sistema 

educativo brasileiro e o Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014) que fixa as metas 

decenais a serem alcançadas pelo sistema de ensino entre os anos de 2014 a 2024, além das 

Diretrizes Curriculares para a EJA (Resolução CNE/CEB nº 01/2000), para o ensino médio 
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(Resolução CNE/CEB nº 02/2012) e para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

(Resolução CNE/CEB nº 06/2012); e as Diretrizes Operacionais para a EJA (Resolução 

CNE/CEB nº 03/2010) aprovadas pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de 

Educação (CNE/CEB). 

 Como marcos políticos operacionais, nos quais se evidencia o espaço ocupado pela EJA 

na agenda dos governos, destacam-se o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), a partir da Lei nº 11.494, 

de 20 de junho de 2007 e o Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio 

na Modalidade Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), a partir do Decreto nº 5.840, de 13 

de julho de 2006, atualmente denominado Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 

 Ao longo do tempo e principalmente após a promulgação dos atuais ditames legais, as 

escolas públicas receberam um novo contingente de estudantes.  De modo geral, jovens, filhos 

das classes trabalhadoras, cuja presença fez com que os sistemas de ensino “passassem a atender 

um corpo discente com características diferenciadas de uma escola tradicionalmente 

organizada” (BRASIL, 2011, p. 02). 

 O ensino médio era visto como educação das elites e dos setores emergentes da classe 

média, não como essencial a todos os cidadãos, e foi durante muito tempo considerado como 

um percurso educacional de transição para o ensino superior.  Para as classes populares, tinha 

por finalidade a formação de mão de obra e preparação para o mercado de trabalho como 

formação técnica. 

 Ao longo da sua trajetória, o ensino médio passou por algumas mudanças sem, 

entretanto, perder seu caráter dual.  Dentre essas alterações, destaca-se a Lei nº 5.692/71 que 

reformou a Lei nº 4.024/61, e promoveu alterações na estrutura organizacional da educação 

básica e no ensino médio (2º grau), instituindo as funções formativa e profissionalizante.  A 

proposta desta lei era acabar com o dualismo outrora vigente.  Assim, 

para o 2º grau [correspondente ao atual ensino médio], a profissionalização 

torna-se obrigatória, supostamente para eliminar o dualismo entre uma 

formação clássica e científica, preparadora para os estudos superiores e, outra, 

profissional (industrial, comercial e agrícola), além do Curso Normal, 

destinado à formação de professores para a primeira fase do 1º grau (BRASIL, 

2011, p. 11). 

 

 Entretanto, a efetivação desse marco legal não resultou na quebra da dualidade, mas na 

perda do significado do ensino médio na educação brasileira.  A consequência dessa 

“implantação generalizada da habilitação profissional trouxe, entre seus efeitos, sobretudo para 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.494-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.494-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.840-2006?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.840-2006?OpenDocument
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o ensino público, a perda de identidade que o 2º grau passara a ter, seja a propedêutica para o 

ensino superior, seja a de terminalidade profissional” (Idem, p. 11). 

 A LDB nº 9.394/96, do seu art. 4º ao 11, reafirma o direito à educação, garantido pela 

Constituição Federal, além de designar os princípios e os deveres do Estado em relação à 

educação escolar pública, definindo as responsabilidades, em regime de colaboração, entre a 

União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. 

 O ensino médio passa a fazer parte da educação básica, configurando-se como etapa 

final deste nível de ensino.  Conforme art. 35 da Seção IV - “Do Ensino médio”, terá como 

objetivos: a formação geral do estudante em torno dos fundamentos científico-tecnológicos, a 

sua preparação e qualificação para o trabalho, e o seu aprimoramento como cidadão autônomo 

e crítico. 

O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três 

anos, terá como finalidades: 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 

ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a 

novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;  

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento 

crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

(BRASIL, 1996) 

 

 Ao longo de sua vigência, a LDB vem passando por várias reformulações.  No âmbito 

do ensino médio, por exemplo, destacam-se as inclusões feitas pela Lei nº 12.796/2013, que ao 

dar uma nova redação ao inciso I do art. 4º, determina que o ensino médio seja obrigatório, 

assim como as demais etapas da educação básica. 

 Este segmento também recebeu outras contribuições através da Lei nº 11.741/2008 que 

incorporou parte do Decreto nº 5.154/2004, dispondo sobre a integração do ensino médio 

integrado com a Educação Profissional, principalmente da Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio, da Educação de Jovens e Adultos e da Educação Profissional e Tecnológica. 

 Agregam-se às referidas reformulações, as contribuições das Resoluções CNE/CEB nº 

02/2012 e 06/2012 que definem as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e 

para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio.  Constituídas como um conjunto 

articulado de princípios e critérios a serem observados pelos sistemas de ensino e pelas 

instituições de ensino públicas e privadas, elas orientam as políticas públicas educacionais da 

União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios na elaboração, planejamento, 
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implementação, avaliação das propostas curriculares voltadas ao ensino médio, assim como à 

Educação Profissional Técnica dessa etapa de educação. 

 A Resolução CNE/CEB nº 02/2012 ratifica o previsto nas legislações anteriores ao 

afirmar, no art. 3º do Capítulo II - “Referencial legal e conceitual”, Título I - “Objeto e 

referencial”, que o ensino médio “é um direito social de cada pessoa, e dever do Estado na sua 

oferta pública e gratuita a todos”. 

 Ao considerar a diversidade dos sujeitos, o art. 14 do Capítulo II - “Formas de oferta e 

organização” do Título II - “Organização curricular e formas de oferta”, determina que o ensino 

médio deve ser concebido como “conjunto orgânico, sequencial e articulado e assegurar sua 

função formativa para todos os estudantes, sejam adolescentes, jovens ou adultos, atendendo, 

mediante diferentes formas de oferta e organização”, podendo organizar-se em distintos tempos 

escolares (séries anuais, períodos semestrais, ciclos, módulos etc.) sempre que o interesse do 

processo de aprendizagem assim o recomendar, 

II - no Ensino Médio regular, a duração mínima é de 3 (três) anos, com carga 

horária mínima total de 2.400 (duas mil e quatrocentas) horas, tendo como 

referência uma carga horária anual de 800 (oitocentas) horas, distribuídas em 

pelo menos 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar; 

III - o Ensino Médio regular diurno, quando adequado aos seus estudantes, 

pode se organizar em regime de tempo integral com, no mínimo, 7 (sete) horas 

diárias; 

IV - no Ensino Médio regular noturno, adequado às condições de 

trabalhadores, respeitados os mínimos de duração e de carga horária, o projeto 

político-pedagógico deve atender, com qualidade, a sua singularidade, 

especificando uma organização curricular e metodológica diferenciada, e 

pode, para garantir a permanência e o sucesso destes estudantes: 

a) ampliar a duração do curso para mais de 3 (três) anos, com menor carga 

horária diária e anual, garantido o mínimo total de 2.400 (duas mil e 

quatrocentas) horas. (BRASIL, 2012, art. 14) 

 

 Também determina, de acordo com suas respectivas diretrizes e normas nacionais, a 

articulação dessa etapa com as demais modalidades existentes, como a EJA, a Educação 

Profissional, a Educação Especial, a Educação do Campo, a Educação Indígena, a Educação 

Quilombola e a Educação a Distância (EAD).  Sobre EJA, o inciso V desse artigo ratifica as 

normas oriundas da Resolução CNE/CEB nº 3/2010, quanto à duração mínima do curso 

V - na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, observadas suas 

Diretrizes específicas, com duração mínima de 1.200 (mil e duzentas) horas, 

deve ser especificada uma organização curricular e metodológica diferenciada 

para os estudantes trabalhadores, que pode: a) ampliar seus tempos de 

organização escolar, com menor carga horária diária e anual, garantida sua 

duração mínima (BRASIL, 2012). 
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 O inciso VI do art. 14, considera que na formação profissional, atendida à formação 

geral, no âmbito do ensino regular e nas suas modalidades, o ensino médio pode preparar para 

o exercício de profissões técnicas, articuladas (por integração) com a Educação Profissional e 

Tecnológica.  Assim, especifica que a formação profissional deve ter carga horária de: 

a) 3.200 (três mil e duzentas) horas, no Ensino Médio regular integrado com 

a Educação Profissional Técnica de Nível Médio; b) 2.400 (duas mil e 

quatrocentas) horas, na Educação de Jovens e Adultos integrada com a 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio, respeitado o mínimo de 1.200 

(mil e duzentas) horas de educação geral; c) 1.400 (mil e quatrocentas) horas, 

na Educação de Jovens e Adultos integrada com a formação inicial e 

continuada ou qualificação profissional, respeitado o mínimo de 1.200 (mil e 

duzentas) horas de educação geral (BRASIL, 2012) 

 

 A Resolução CNE/CEB nº 06/2012, que versa especificamente sobre a educação 

profissional técnica de ensino médio, ratifica essa carga horária e acrescenta diretrizes a fim de 

poder desenvolver de forma “articulada integrada” (na mesma instituição de ensino) ou 

“articulada concomitante” (em instituições de ensino distintas) essa modalidade de ensino. 

 Para a carga horária da educação profissional articulada a EJA, acrescenta no Parágrafo 

Único do art. 28, uma especificação para os cursos do Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica, na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos (PROEJA).  Nele determina a seguinte duração: I - mínimo geral de 2.400 horas; II - 

pode ser computado no total de duração o tempo que venha a ser destinado à realização de 

estágio profissional supervisionado e/ou dedicado a trabalho de conclusão de curso ou similar 

nas seguintes proporções: a) nas habilitações com 800 horas, podem ser computadas até 400 

horas; b) nas habilitações com 1.000 horas, podem ser computadas até 200 horas. III - no caso 

de habilitação profissional de 1.200 horas, as atividades de estágio devem ser necessariamente 

adicionadas ao mínimo de 2.400 horas. 

 Em relação à EJA, essa resolução cria, no seu art. 4º, uma estreita relação entre esta 

modalidade e a educação profissional, ao determinar em seu parágrafo único que a EJA “deve 

articular-se, preferencialmente, com a Educação Profissional e Tecnológica, propiciando, 

simultaneamente, a qualificação profissional e a elevação dos níveis de escolaridade dos 

trabalhadores”. 

 Com base no exposto e de acordo com o documento “Sinopse Estatística da Educação 

Básica” (2013) produzido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), o ensino médio no Brasil é ofertado para a sociedade sob diversas designações: 

regular, integrado e normal/magistério.  No âmbito da EJA, o ensino médio está dividido em: 
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presencial, semipresencial, presencial integrada à Educação Profissional e EJA semipresencial 

integrada à Educação Profissional, sendo estas duas últimas caracterizadas como PROEJA. 

 

1.2 - A EJA no ensino médio: uma questão de confluências 

 

 Com as modificações ocorridas após a Constituição Federal de 1988 e o conjunto de 

normas posteriores, a EJA ganhou destaque e relevância no âmbito da educação, sobretudo 

quanto ao seu papel no ensino médio.  A forma com que passou a tratar a escolarização de 

jovens e adultos propiciou significativa mudança em seu caráter e em seu conceito, ao 

reconhecer a EJA como direito de todos.   

 Santos (2008, p.14) destaca que  

além da trajetória marcada pela indiferença do poder público pela indiferença 

do poder público, a EJA não era reconhecida como uma modalidade detentora 

de especificidades dentro da educação básica. Na legislação prevalecia, até 

pouco tempo, a concepção de suplência ou o suprimento, a complementação 

do inacabado. 

 

 A indiferença citada pelo autor faz jus aos inúmeros projetos da EJA que tinham como 

significado o caráter alfabetizador dos cidadãos sem fazer articulação ou promover a 

continuidade dos estudos nas etapas seguintes de escolarização.  

 A LDB nº 9.394/96 reafirma o direito à educação, garantido pela Constituição Federal, 

além de designar os princípios e os deveres do Estado em relação à educação escolar pública, 

definindo as responsabilidades, em regime de colaboração, entre a União, os estados, o Distrito 

Federal e os municípios.  No que se refere à EJA, o art. 37 reforça esta perspectiva de política 

pública ao determinar que “a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 

tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria”.  

 Também atribui ao poder público a responsabilidade de estimular e viabilizar o acesso 

e a permanência do trabalhador na escola, por ações integradas e complementares entre si e na 

oferta de cursos gratuitos aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade 

regular, proporcionando-lhes oportunidades educacionais, considerando as características do 

alunado, interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 

 Ao estabelecer as diretrizes e bases da educação nacional e a EJA como modalidade da 

educação básica, essa Lei garante o avanço do atendimento da escolarização de jovens e adultos, 

sem que isso signifique apenas acesso à escola, mas também “a produção do conhecimento que 

se dá, nos diversos espaços de convívio social, no mundo da cultura e do trabalho em que jovens 
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e adultos se constroem como sujeitos” (MACHADO, 2009, p.18).  Assim, ela reconfigura as 

concepções de EJA e de ensino médio na política de educação básica adotadas anteriormente. 

 No seu inciso VII do art. 4º, determina a oferta de educação escolar regular para jovens 

e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, 

garantindo-se, aos que forem trabalhadores, as condições de acesso e permanência na escola. 

 Ao longo dos seus 21 anos de existência, a atual LDB recebeu várias redações e 

inclusões.  A mais significativa no âmbito da EJA no ensino médio está relacionada às 

alterações ocorridas a partir da Lei nº 11.741, de 200810.  Essa lei regulamenta a educação 

profissional e, ao referir-se à EJA, inclui no art. 37 da LDB, o parágrafo 3º, determinando que 

“a educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a educação 

profissional, na forma do regulamento” (BRASIL, 2008). 

 O parecer CNE/CEB nº 11/2012 que versa sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, ao analisar a questão sobre a articulação 

da educação profissional com o ensino médio regular na modalidade de EJA, entende que  

O art. 40 da LDB prescreve que a Educação Profissional é desenvolvida em 

articulação com o ensino regular, entendendo-se por este tanto o ensino 

regularmente oferecido para adolescentes, na chamada idade própria, quanto 

o ensino escolar organizado para jovens e adultos, na modalidade Educação 

de Jovens e Adultos (EJA), nos termos do art. 37 da LDB, em especial quanto 

ao § 3º, do referido artigo, na redação dada a ele pela Lei nº 11.741/2008 

(BRASIL, 2012). 

 

 A Resolução CNE/CEB nº 01/2000 (Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA) 

apresenta importantes conquistas no âmbito da compreensão do currículo para estes sujeitos, 

pois introduziu diretrizes aos processos formativos da EJA como modalidade da educação 

básica11 e aos exames supletivos para efeito de certificados de conclusão.  Com esta finalidade, 

a resolução busca atender o que está previsto na LDB, “em especial dos seus art. 4º, 5º, 37, 38, 

e 87 e, no que couber, à Educação Profissional” (BRASIL, 2000). 

 Esses princípios explicitam que, para os sujeitos da EJA, deve ocorrer um processo de 

escolarização com os mesmos padrões de qualidades das demais etapas de ensino ou 

modalidades.  Também significa que as especificidades desses sujeitos devem ser valorizadas 

                                                           
10 Altera dispositivos da Lei nº 9.394/96 redimensionando, institucionalizando e integrando as ações da educação 

profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e da educação profissional e tecnológica. 
11 De acordo com o Parecer CNE/CEB nº 01/2000, o termo modalidade deriva do latim modus, o que significa, 

modo, maneira, expressando uma medida dentro de uma forma própria de ser, ou seja, dentro da educação básica, 

a EJA é uma educação que possui um modo de existir com características, metodologias e funções específicas para 

atender ao perfil dos seus discentes. 
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no processo de ensino-aprendizagem, a partir de currículos, tempos e espaços adequados aos 

alunos dessa modalidade.  

 No Plano Nacional de Educação (PNE), em vigor para o período de 2014 a 2024, nas 

metas para a EJA (8, 9 e 10), prevê a oferta de, no mínimo, 25% das matrículas de educação de 

jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional.  

Com esse escopo, o plano prevê uma ação de ampla oferta de ensino que vai desde a modalidade 

presencial à educação à distância (EAD). 

 Observa-se que nas metas relativas à EJA para os ensinos fundamental e médio, o foco 

recai na relação entre a formação dos jovens e adultos, voltada para o mercado de trabalho, ou 

seja, uma EJA que esteja articulada à educação profissional.  Esse enfoque desconsidera outras 

duas condições essenciais e destacadas pelo art. 205 da Constituição Federal que vão além da 

preparação da mão-de-obra para o mercado de trabalho, que são o desenvolvimento individual 

e a promoção da cidadania. 

 Essas metas reforçam as propostas oriundas do programa denominado Programa 

Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos (PROEJA).  O PROEJA caracteriza-se como uma ação que 

aproxima três “composições” de ensino da educação básica: a EJA, o ensino médio e a educação 

profissional. Ou seja, é uma política pública para a educação que integra a educação profissional 

técnica de nível médio e o ensino médio na modalidade EJA.   

 Instituído no Decreto nº 5.840/2006, o programa fundamenta-se no conceito de 

educação continuada, assim como na valorização das experiências do indivíduo e na formação 

pautada nos referenciais da educação integral.   

 As bases do PROEJA são originárias do decreto nº. 5.478/2005, que criou inicialmente 

o Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade Educação 

de Jovens e Adultos, cuja base de ação limitava-se à rede federal de Educação Profissional e 

Tecnológica12. Esse Decreto foi revogado pelo atual Decreto (5.840/2006) devido aos 

questionamentos feitos pelos profissionais da rede, instituições parceiras, gestores educacionais 

e estudiosos dos temas que, entre várias sugestões, propunham ampliação do antigo programa 

em termos de abrangência e aprofundamento dos seus princípios epistemológicos, conforme 

relata o documento base do PROEJA (2007). 

                                                           
12 Em 2008, através da Lei 11.892, foi criada a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

composta pelas seguintes instituições: Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia – Institutos Federais; 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR; Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow 

da Fonseca – CEFET-RJ e de Minas Gerais – CEFET-MG; e Escolas Técnicas vinculadas às Universidades 

Federais e Colégio Pedro II. 
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O programa teve, inicialmente, como base de ação a Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica. Anteriormente ao Decreto nº 

5.478/2005, algumas instituições da Rede já desenvolviam experiências de 

educação profissional com jovens e adultos, de modo que, juntamente com 

outros profissionais, a própria Rede, instituições parceiras, gestores 

educacionais e estudiosos dos temas abrangidos pelo Decreto passaram a 

questionar o programa, propondo sua ampliação em termos de abrangência e 

aprofundamento em seus princípios epistemológicos. (...) Em resposta a 

algumas desses questionamentos, a revogação do Decreto nº 5.478/2005, pela 

promulgação do Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006, trouxe diversas 

mudanças para o programa, entre elas a ampliação da abrangência, no que 

concerne ao nível de ensino, pela inclusão do ensino fundamental, e, em 

relação à origem das instituições que podem ser proponentes, pela admissão 

dos sistemas de ensino estaduais e municipais e entidades privadas nacionais 

de serviço social, aprendizagem e formação profissional, passando a 

denominação para Programa Nacional de Integração da Educação Profissional 

com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

(BRASIL, 2007, p. 12). 

 

 Ainda de acordo com o documento base, o PROEJA sinaliza um horizonte que almeja 

ações públicas voltadas aos sujeitos da EJA, sobretudo no ensino médio, de forma continuada 

e articulada.  Em um diálogo entre a educação popular e a educação continuada ao longo da 

vida, os redatores do documento defendem que refletir sobre a perenidade dessa política 

“pressupõe assumir a condição humanizadora da educação, que por isso mesmo não se restringe 

a “tempos próprios” e “faixas etárias”, mas se faz ao longo da vida, nos termos da Declaração 

de Hamburgo de 1997” (IRELAND, MACHADO, PAIVA, 2004 apud BRASIL, 2007). 

 Sobre essas bases teórico-metodológicas, Fávero (2011) conclui que elas são mais 

firmes que o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM) e a sua execução sob a 

responsabilidade da rede federal, fazem com que esse programa pareça ter condições de obter 

sucesso.  Destaca ainda que essas instituições tradicionais de ensino possuem excelente 

infraestrutura e quadros profissionais competentes, entretanto, ele ressalta que de modo algum, 

essa implementação seria uma tarefa tranquila, pois a “prática arraigada dos antigos CEFET na 

educação tecnológica e a relativa pouca experiência na abordagem da educação geral a ela 

associada, traduzida em currículos que atendam jovens e adultos já inseridos no mercado ou em 

busca de trabalho” (FAVERO, 2011, p. 41). 

 Por outro lado, o autor destaca que a parceria com algumas universidades com 

experiência em EJA tem facilitado esse desafio, além dos incentivos do Ministério da Educação 

(MEC) para que estados e municípios assumam a oferta de EJA, especialmente dentro da 
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proposta da Agenda Territorial de Desenvolvimento Integrado de Alfabetização e Educação de 

Jovens e Adultos13. 

 Levando em consideração as diversas questões que envolvem hoje a discussão sobre o 

Ensino Médio na EJA, é fundamental investirmos em investigações que reflitam sobre a política 

implementada nos diversos estados da federação. 

 

1.3 – A implementação da política pública da EJA no ensino médio 

 

 De acordo com o IBGE/Séries históricas e estatísticas (1980-2000) e 

ABRINQ/Observatório da Criança e Adolescente (2000/2013), as taxas de escolarização bruta 

e líquida brasileira, entre os anos de 1997 e 2013, demonstram que houve um crescimento de 

50,3 pontos percentuais nos índices de escolaridade bruta e de 40,8 para escolaridade líquida. 

Esses indicadores apresentam taxas que relacionam o número de matrículas dentro de um nível 

ou etapa de ensino, considerando a demanda existente pela faixa etária.  

 Ao comparar esses indicadores em relação às camadas mais pobres da população e sua 

cor, também constata-se que a expansão escolar englobou setores sociais até então pouco 

contemplados, principalmente quando analisada a taxa de escolarização líquida14. 

 Dados da PNAD (2012) permitem verificar que entre os anos de 2001 e 2011 

diminuíram as desigualdades na educação entre os quartos de renda mais pobres e mais ricos.  

Assim, ao comparar a taxa de escolarização líquida brasileira sobre a renda dos brasileiros que 

estavam em idade série adequadas a etapa de ensino, a PNAD revela um aumento de 23,8 pontos 

percentuais no primeiro quinto de renda, 22,6 no segundo quinto e 18,9 no terceiro. 

 Em relação à variável cor, a mesma pesquisa destaca que o ingresso da população preta 

ou parda na escola, aumentou 20,9 pontos percentuais, enquanto a branca cresceu 10 pontos.  

 Vale ressaltar que apesar dos avanços, ainda existe uma grande desigualdade social nos 

bancos escolares.  A mesma pesquisa mostra que em 2011 a população com o quarto quinto de 

renda (mais alta) possui 74,5% de escolaridade líquida, enquanto nos demais quartos de rendas 

(mais baixas) essas taxas não ultrapassam 56%.  Em relação à cor, os percentuais são de 45,3% 

de frequência líquida para os negros e pardos, e 60% para brancos.  

                                                           
13 De acordo com a Resolução nº 65 de 13 de dezembro de 2007, objetivava formular uma ação conjunta do poder 

público e da sociedade civil em favor da garantia do direito à educação da população jovem e adulta. 
14 Este indicador apresenta a taxa que relaciona o número de matrículas de uma etapa da educação com faixa etária 

adequada. 
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 Uma outra questão a se resolver nos sistemas de ensino são os altos índices de repetência 

e inconclusão, principalmente nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio.  Os 

dados revelam que, se por um lado houve avanços nos índices de medição da eficácia escolar, 

por outro, ainda persistem alguns problemas.   

 Julião e Peregrino (2017, p. 05), ao analisarem essa conjuntura ressaltam que  

a expansão escolar, desenhada a partir de meados da década de 1990 e 

reorientada a partir dos primeiros anos de 2000, tem tido efeitos importantes 

sobre os processos de escolarização no Brasil em todos os seus níveis e 

modalidades. 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. 

 

 Mesmo com essa expansão e projeção, o ensino médio no Brasil ainda não atende à 

demanda de alunos, conforme especifica a Constituição Federal, assim como expressa a 

desigualdade social existente na sociedade brasileira com relação ao direito à educação.  A 

“Síntese dos indicadores sociais de 2016” do IBGE, por exemplo, mostra que 8% da população 

com 15 anos ou mais são analfabetos e 15% da população de jovens entre 15 e 17 anos ainda 

não frequentavam o ensino médio (pp. 65 e 61). 

 De acordo com o último Censo Educacional de 2016, estavam matriculados 8.131.988 

alunos no ensino médio brasileiro.  Considerando o território nacional, a rede estadual teve uma 

participação de 84,8% no total de matrículas e concentrou 96,9% dos alunos da rede pública, 

enquanto a rede privada possuía 12,5% e 2,7% das matrículas estavam distribuídas entre as 

redes federais e municipais. 

 Ainda recorrendo ao Censo de 2016, estavam matriculados na EJA cerca de 3,4 milhões 

de alunos.  Destes, 40% estavam no ensino médio (presencial, semipresencial e integrado à 

educação profissional), correspondendo a 15% de todos os alunos nesta etapa de educação. 

 Em relação à EJA, o documento preparatório para a VI Conferência Internacional de 

Educação de Adultos (VI CONFINTEA) que utilizou como base a PNAD de 2006, apresentou 

um importante diagnóstico da educação de jovens e adultos no Brasil.  Este documento ressaltou 

que “apesar dos avanços, as deficiências do sistema escolar brasileiro ainda produzem grandes 

contingentes de pessoas com escolaridade insuficiente” (BRASIL, 2009, p. 17).  Destaca 

também a necessidade de construir um sistema educacional que seja oferecido em todas as 

modalidades, inclusive a EJA, a fim de que melhore a qualidade de ensino e assim supere as 

desigualdades sociais e educacionais existentes. 
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 No contexto das políticas públicas voltadas para esta modalidade, em especial a do 

ensino médio, observa-se que as ações do governo brasileiro têm promovido aproximações 

entre a EJA a Educação Profissional, reconfigurando o currículo da EJA ao articular a 

modalidade ao ensino profissionalizante.  A maior parte desses programas originam-se na 

instancia federal, com destaque para: o Programa Nacional de Integração da Educação Básica 

Profissional com a Educação na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), 

criado em 2005; o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM), criado em 2009; 

e o Programa Nacional e Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), criado em 2011. 

 Se por um lado são perceptíveis alguns avanços no que diz respeito às políticas de 

diversidade nos anos mais recentes através da criação da Secretaria Nacional de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação (SECAD/MEC), em 2004, 

e dos debates promovidos pelas Conferências Nacionais de Educação Básica (CONEB) e de 

Educação (CONAE), respectivamente em 2008, 2010 e 2014, há, por outro, a necessidade de 

maior articulação entre essas políticas públicas, que ainda são incipientes, pontuais e efetivadas 

de acordo com os “interesses políticos seguindo uma demanda de governo. Ou seja, poucas se 

institucionalizam como políticas de Estado” (JULIÃO, 2015, p. 168). 

 Peregrino e Julião (2018, p. 14) acrescentam ainda que 

no nível dos municípios e estados, naquele espaço onde as políticas federais 

têm menor impacto direto, a educação de jovens e adultos vem recebendo um 

contingente de alunos provindos dos sistemas regulares de ensino, mais jovens 

do que a população tradicionalmente atendida pela modalidade, e que se 

concentram, em termos de matrículas, nos patamares finais da Educação 

Básica, na modalidade, permitindo-nos supor que a EJA e seus atores estão 

sendo empurrados para as margens dos sistemas regulares de ensino, o que 

interroga, na prática, a aposta da modalidade – cuidadosamente construída ao 

longo de sua história recente, como bem mostra a análise de seus marcos legais 

e operacionais –, em um desenho mais autônomo para si. 

 

 De acordo com o INEP (2015), a EJA no ensino médio é ofertada no Brasil pelas redes 

públicas e privadas.  A rede estadual é a dependência administrativa que detinha o maior 

número de alunos matriculados (86%), com cerca de 1.098.686 discentes e a rede privada 

apenas 11%.  Nas redes municipal e federal estavam matriculados 32.655, sendo que a menor 

parte desse quantitativo pertencia à rede federal, 1.611 alunos, cerca de 3%. 

 O censo revela outra tendência na EJA, especialmente no ensino médio.  De acordo com 

o relatório técnico do Censo Escolar 2013, os alunos que frequentavam os anos iniciais do 

ensino fundamental da EJA tinham perfil etário superior aos que frequentavam os anos finais e 

o ensino médio dessa modalidade. 
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 A idade dos alunos que frequentavam a EJA no ensino fundamental era de 26 a 49 anos 

nos anos iniciais; de 17 e 31 anos, nos anos finais; e de 20 e 32 anos no ensino médio.  Os dados 

sugerem que os alunos do ensino fundamental (inicial e final) não estavam dando 

prosseguimento à sua escolarização nas etapas seguintes, inclusive sua conclusão na educação 

básica no ensino médio. 

 O referido relatório concluiu que, ao considerar a faixa etária dos alunos da EJA nos 

anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, esses segmentos estão recebendo alunos 

provenientes do ensino regular.  Em outras palavras, a presença de uma parcela expressiva de 

alunos jovens na EJA, principalmente no ensino médio, sugere que essa modalidade de ensino 

está recebendo alunos que possuem um histórico de retenção e evasão que buscam meios para 

conclusão da sua escolaridade. 

 Nesse sentido, o que se evidencia dentro das ações de políticas públicas no âmbito da 

educação, em especial a EJA no ensino médio, é uma nova identidade para esta modalidade, 

constituindo-se como mais uma ferramenta de acesso à certificação. 

 

1.3.1 – Políticas públicas para o ensino médio e EJA no estado do Rio de Janeiro 

 

 De acordo com o Censo Educacional de 2014 divulgado pelo INEP Data (2014), 

estavam matriculados no ensino médio no estado do Rio de Janeiro, 599.352 alunos. Na EJA 

no ensino médio, estavam matriculados 100.748 alunos nas redes públicas (federal, estadual e 

municipal) e privadas, número correspondente a 43% do total de alunos matriculados em toda 

a EJA (fundamental e médio) no estado.  No âmbito das ações públicas para o ensino médio e 

a EJA, a rede estadual de ensino detém, segundo o INEP Data (2014), o maior percentual de 

matrículas, 74,1% no ensino médio e 80,4% na EJA, em 2014.   

 De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC, 2014), a rede estadual 

de ensino possuía 1.310 escolas distribuídas por 15 Diretorias Regionais.  Essas Diretorias 

Regionais são unidades subordinadas à SEEDUC e responsáveis por atender às necessidades 

pedagógicas e administrativas da educação em áreas geográficas específicas do estado. 

 A Região Metropolitana do estado tem sete Diretorias (Metropolitanas I, II, III, IV, V, 

VI e VII) e os municípios do interior, outras sete (Baixadas Litorâneas, Centro Sul, Médio 

Paraíba, Noroeste Fluminense, Norte Fluminense, Serrana I e Serrana II).15  Somadas a essas 

                                                           
15 No ano de 2017, as Regionais do Centro Sul, Norte Fluminense, Baixadas Litorâneas, Serrana I e as 

Metropolitanas IV, VI e VII sofreram alterações áreas de abrangências conforme as resoluções SEEDUC de nº 

5521; 5547; 5548 5554, 5.563, 5.564, 5.565, 5.568, 5.569, 5570 e 5553. 
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14 diretorias regionais, a rede estadual possui a Diretoria Especial de Unidades Escolares 

Prisionais e Socioeducativas (DIESP) que coordena as unidades escolares em espaços da 

Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) e do Departamento Geral de Ações 

Socioeducativas (DEGASE/SEEDUC). Em 2013, a DIESP atendia a 20 unidades escolares 

localizadas na capital do Rio de Janeiro, Niterói, Japeri, Campos, e Volta Redonda. 

 Por critérios considerados pela SEEDUC como operacionais, alguns municípios do Rio 

de Janeiro, mesmo pertencendo a Região Metropolitana do estado, compõem outras Diretorias 

Regionais.  Neste caso encontram-se os municípios de Itaguaí, Paracambi e Seropédica que 

fazem parte da regional Centro-Sul; os municípios de Guapimirim, Itaboraí, Magé e Tanguá 

incluídos na regional Serrana I e Niterói integrado a regional Baixadas Litorâneas. 

 Cada Regional possuía aproximadamente entre 5% e 8% do total de escolas da rede, 

excetuando a DIESP que concentrava 1,5% das escolas.  A Regional que reunia o maior número 

de escolas era a Metropolitana IV (8,3%) que corresponde alguns bairros da Zona Norte e a 

maioria dos bairros da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro.  A que menos possuía escolas 

era a Regional do Noroeste Fluminense (4,8%).  Ainda segundo a SEEDUC (2014), o ensino 

nessa rede pública é ofertado nos turnos considerados parcial (manhã, tarde e noite), integral e 

ampliado16.  Apesar de variações entre cada regional, em média os turnos parciais da manhã, 

tarde e noite representam cerca de 30% da oferta de escolas. 

 Do ponto de vista da oferta de cursos de ensino médio e a EJA nesta etapa de ensino, a 

rede estadual oferece o ensino médio regular; ensino médio integrado; ensino técnico; curso 

normal; Programa Autonomia 17; EJA ensino médio presencial ou Nova Educação de Jovens e 

Adultos (Nova EJA)18 e EJA ensino médio semipresencial nos Centros de Educação de Jovens 

e Adultos (CEJA)19.  Percentualmente o número de escolas por modalidade corresponde a 65% 

                                                           
16 Para a SEEDUC o turno parcial (manhã, tarde e noite) é aquele que possui carga horária de 5 horas diárias; o 

turno ampliado são as escolas que ofertam ensino médio inovador com carga horária entre 5 e 7 horas; o turno 

integral compreende o ensino normal, integrado, ensino médio regular integral e Inovador integral. 
17 Articulado ao ensino regular, o Autonomia foi lançado no ano de 2009 como um programa de aceleração de 

estudos.  Ele foi constituído por uma parceria entre a SEEDUC e a Fundação Roberto Marinho cuja finalidade é 

reduzir a distorção idade-série.  Possui duração de dois anos com 3h de aula/dia, ministradas por um professor.  
18 Elaborado em parceria com Fundação CECIERJ e implantado a partir de 2013 em todas as escolas que ofertam 

EJA no ensino médio presencial, o Nova EJA caracteriza-se por ser um curso que utiliza metodologia e currículo 

específicos para jovens e adultos sendo destinado aos alunos com idade acima dos 18 anos, possui duração de dois 

anos divididos em quatro módulos, um por semestre.  As aulas são presenciais com duração de 3h 20m por dia. 
19 Conhecidos anteriormente como Centros de Estudos Supletivos (CES), os Centros de Educação de Jovens e 

Adultos (CEJAs) são constituídos por 63 escolas, destinadas à EJA no ensino fundamental e médio, na 

modalidade semipresencial (ou a distância).  Nessa proposta, o aluno estuda autonomamente módulos de cada 

disciplina e retorna ao CEJA para tirar dúvidas e/ou fazer uma avaliação (prova). Sendo aprovado, o aluno repete 

o processo até concluir todo seu estudo.  Atualmente esses Centros estão sob administração da Fundação CECIERJ, 

não possui tempo limite de conclusão e as unidades oferecem prioritariamente para o ensino médio três tipos de 

atendimento ao aluno ingresso: individualizado pelo professor da disciplina, na plataforma virtual (CEJA virtual) 

e nas oficinas presenciais em grupo. 
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para o ensino regular e 34% a EJA.  Os 1% restante correspondem as escolas destinadas a 

educação especial. 

 Em relação à distribuição territorial das matrículas, o Censo Educacional 2015 aponta 

que dos 109.408 matriculados na EJA do ensino médio, o município do Rio de Janeiro possuía 

o maior número de matrículas (36.251), 33% do total de alunos.  Além da capital do estado, 

destacaram-se os municípios da região metropolitana: Duque de Caxias (6.617 - 6%), São 

Gonçalo (6.545 - 6%), Niterói (4.932 - 5%) e Nova Iguaçu (4.637 - 4%).  A maior parte dos 

alunos estava matriculado na rede estadual de ensino. 

 O censo apontou ainda que o estado possuía municípios que não tinham alunos 

matriculados nesse segmento, como as cidades de Engenheiro Paulo de Frontin, São Sebastião 

do Alto e Sumidouro.  Os dados apontaram ainda que em alguns municípios, a EJA no ensino 

médio era ofertada pela rede municipal (Porto Real) ou concomitante com a rede estadual 

(Mangaratiba, Rio Bonito, Cabo Frio, Arraial do Cabo e Macaé). 

 Quanto às perspectivas e tendências relativas ao quantitativo de matrículas, os dados 

dos censos revelaram que essa modalidade de ensino, apesar de um relativo aumento entre os 

anos de 2014 e 2015 (aproximadamente 8%), vêm perdendo expressivamente o número de 

alunos.  Essa tendência se revela tanto nos valores absolutos como nas matrículas da rede 

pública municipal e estadual.  

 Ao observar o quantitativo de alunos de 2007 a 2016, constata-se que, do ano de 2009, 

período em que a EJA no ensino médio apresentou o maior número de matrículas (188.795), 

até o ano de 2015, esse segmento teve um decréscimo de 42% (79.387).  Essa tendência foi 

acompanhada pela rede estadual e municipal de ensino que diminuíram 44% (79.387) no 

mesmo período. 

 Em um primeiro momento, pode-se inferir que está aumentando o número de atendidos 

no ensino regular e diminuindo a demanda de alunos para a modalidade EJA.  Entretanto, não 

é o caso.  Conforme dados do censo nacional, ainda existe um grande quantitativo de sujeitos 

que ainda demandam EJA do ensino médio.   

 Segundo a Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação e Servidores 

Públicos do Rio de Janeiro (CEPERJ/2015), o estado do Rio de Janeiro ainda possui uma 

população de 472.000 (aproximadamente 3%) analfabetos com mais de 25 anos e 48,3% das 

pessoas com mais de 18 anos que ainda não concluíram o ensino médio. 

 Esse cenário pode ser justificado por diversos fatores como: a mudança do perfil dos 

alunos que mais recentemente se caracterizam em sua maioria por ser sujeitos que já 

frequentaram os bancos escolares; a função estratégica da EJA que deixa de ser considerada 
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como uma modalidade de ensino, mas como um mero programa de correção de fluxo; a falta 

de propostas políticos pedagógicas que levem em consideração a realidade dos sujeitos no seu 

território, dentre outros. 

 Exemplos desse tipo de política pública pode ser vista nas ações implementadas no 

estado do Rio de Janeiro que a fim de diminuir seus níveis de distorção idade-série e elevar sua 

colocação no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) encaminha quase que 

automaticamente os jovens que estão em distorção idade-série para o programa Nova EJA ou 

para projetos específicos de aceleração de aprendizagem, como o Autonomia. 

 Acresce a isso ausência de um currículo, proposta pedagógica, recursos e de formação 

inicial e continuada de docentes e equipe técnica responsável pela política de EJA adequados 

para a realidade local, como ressalta o documento “Diagnóstico da educação de jovens e adultos 

na região Costa Verde do estado do Rio de Janeiro: mapeamento do território em subsídio a 

uma nova agenda política”, publicado em 2017. 

 Esse documento ressalta ainda que  

Com o distanciamento da proposta político pedagógica dos sujeitos, 

automaticamente reduz-se constante matrículas na modalidade, 

consequentemente, diminui-se o número de turmas e de escolas que oferecem 

turmas para a EJA. Assim não é difícil identificar os motivos que hoje 

justificam o desmantelamento da política de EJA no Brasil (JULIÃO, 2017, 

p. 32) 

 

 Toda essa conjuntura contribui para que a penetração dos jovens pobres na escola, em 

especial nos patamares médios de escolaridade, venha ocorrendo lentamente, revelando o 

aprofundamento das desigualdades sociais para essa parcela da população que frequenta a EJA 

na rede pública estadual, conforme explicita Peregrino (2014, p. 08). 

 Ao refletir sobre a situação apresentada no estado do Rio de Janeiro, observa-se que a 

EJA do ensino médio segue as tendências do contexto nacional, tanto nas ações públicas quanto 

na distribuição de matrículas e características sócio educacionais.  Em outras palavras, essa 

modalidade de educação ainda se configura em ações pontuais no âmbito das políticas públicas, 

não sendo tratada como uma política de estado, mas de governos que não a reconhecem como 

estratégica para o desenvolvimento socioeconômico de um território (JULIÃO, 2017). 

 Nesse sentido, emergem os seguintes questionamentos: como a EJA no ensino médio 

da rede estadual se apresenta no município do Rio de Janeiro?  Como ela se organiza no âmbito 

das políticas públicas? Existem variações numéricas ou de aspectos sócio educacionais no 

estado e no município do Rio de Janeiro?  Essas são as questões que serão discutidas ao longo 

do estudo. 
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CAPÍTULO 2 

O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E SUAS ESPACIALIDADES  

 

 Este capítulo tem como escopo apresentar de forma panorâmica, como se configura o 

território do município do Rio de Janeiro, considerando sua evolução histórica, econômica, 

populacional e educacional, especialmente da EJA no ensino médio, assim como suas 

espacialidades. 

 Para isso, parte-se da constatação de que apesar dos aspectos positivos de algumas ações 

públicas educacionais como as “políticas de correção de fluxo escolar” que buscaram criar 

vagas nas escolas sem criar infraestrutura, a penetração dos jovens pobres na escola, em especial 

nos patamares médios de escolaridade vem ocorrendo lentamente (PEREGRINO, 2014, p. 08).  

Isso revela o aprofundamento das desigualdades sociais para essa parcela da população que 

frequenta a EJA na rede pública estadual, assim como diversidades que devem ser estudadas 

também nas suas relações com o território por ela habitado. 

 A fim de melhor compreender essas espacializações, este capítulo está estruturado em 

três partes: a primeira que aborda alguns aspectos teóricos sobre o conceito de território; a 

segunda que refere-se as características gerais do munícipio do Rio de Janeiro e como se 

constituiu e se espacializou a população residente e por último, como se caracteriza a EJA no 

ensino médio na cidade do Rio de Janeiro e como ela se faz presente no território. 

 

2.1 – Aspectos conceituais sobre território 

 

 Sobre o conceito de território, destacam-se Santos (2007) o qual ressalta que o território 

deve ser entendido como categoria de análise a partir da definição “território usado”, 

configurado na junção de duas concepções: a base física e as suas identificações.  

O território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistema de 

coisas superpostas; o território tem que ser entendido como um território 

usado, não o território em si.  O território usado é o chão mais a identidade.  

A identidade é o sentimento de perceber aquilo que nos pertence.  O território 

é fundamento do trabalho; o lugar da resistência, das trocas materiais e 

espirituais e do exercício da vida.  O território em si não é uma categoria de 

análise em disciplinas históricas, como a geografia.  É o território usado que 

é uma categoria de análise (SANTOS, 2007, p. 14). 

 

 Há, porém, uma gama de significados apresentados na literatura acadêmica, onde as 

diferentes abordagens e concepções do conceito de território, bem como seus principais 
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componentes, são analisados por diferentes autores, tais como Saquet (2013).  Segundo ele, 

essas abordagens e concepções surgem  

a partir dos anos 1950-60, como produto de mudanças que ocorrem na 

filosofia, em ciências sociais e no real, simultânea e reciprocamente (...) A 

separação entre o pensamento e o real ou entre dimensões da economia, da 

política e da cultura é um mero recurso didático (SAQUET, 2013, p. 13). 

 

 De modo geral, acrescenta Haesbaert (2002), o conceito de território é focalizado em 

quatro dimensões: a política, a cultura, a econômica e a “natural”, que inseridas na 

fundamentação filosófica de cada abordagem, e reunidas sob um conjunto de perspectivas 

teóricas, são expressas em dois binômios: o do materialismo-idealismo e o do espaço-tempo, 

ambos subdivididos em duas outras vertentes de análise.  

 No binômio denominado materialismo-idealismo, há a vertente cuja visão “parcial” de 

território enfatiza uma das dimensões (natural, econômica, política ou a cultural), enquanto a 

visão “integradora” de território envolve, conjuntamente, todas aquelas esferas.  No segundo 

binômio, espaço-tempo, ocorrem, também, duas vertentes: uma visão relacional, que incorpora 

ou não, a dinâmica temporal (relativizadora) e que distingue a entidade físico-material (como 

“coisa” ou objeto)  da social-histórica (como relação); a outra visão que é a da historicidade e 

da geograficidade, que identifica um componente ou a condição geral de qualquer sociedade e 

espaço geográfico, ou se o objeto em análise está historicamente circunscrito a determinado(s) 

período(s), grupo(s) social(is) e/ou espaço(s) geográfico(s). 

 O dicionário Les mots de la Géographie, segundo Haesbaert (2004) reúne algumas 

definições para território, a saber: “malha de gestão do espaço de apropriação ainda não 

plenamente realizada”; “espaço apropriado, com sentimento ou consciência de sua 

apropriação”; “noção ao mesmo tempo ‘jurídica, social e cultural, e mesmo afetiva’, aludindo 

ainda a um caráter inato ou ‘natural’ da territorialidade humana”; “espaço qualquer”; “lugares 

que são interligados, distinguindo rede (linear), e território (“areal”, de área)”.   

 Haesbaert (2004, p. 40) ainda acrescenta que há 
uma interpretação natural(ista), mais antiga e pouco veiculada hoje nas 

Ciências Sociais, que se utiliza de uma noção de território com base nas 

relações entre sociedade e natureza, especialmente no que se refere ao 

comportamento “natural” dos homens em relação ao seu ambiente físico.  

 

 Sintetizando as várias noções de território presentes (Haesbaert, 1995 e 1997; Haesbaert 

e Limonad, 1999 apud Haesbaert, 2004) propõe as concepções de território em três vertentes 

básicas: a política (relações espaço-poder em geral) ou jurídico-política (relações espaço-poder 

institucionalizadas), onde o espaço é delimitado e controlado pelo poder, não exclusivamente 

estatal; a cultural (muitas vezes culturalista) ou simbólico-cultural, produto da 
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apropriação/valorização simbólica de um grupo em relação ao seu espaço vivido; e a econômica 

(muitas vezes economicista), menos difundida, destacando o território como fonte de recursos 

e/ou incorporado no embate entre classes sociais e na relação capital-trabalho, como produto 

da divisão “territorial” do trabalho, por exemplo. 

 Entretanto, mais que buscar as características geoecológicas e os recursos naturais de 

uma certa área, o que se produz ou quem produz em um dado espaço, ou ainda quais as ligações 

afetivas e de identidade entre um grupo social e seu espaço, importa entender que o território 

“é fundamentalmente um espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder”, 

adotando um olhar não interessado em escamotear conflitos e contradições sociais a seguinte 

questão: quem domina ou influencia quem nesse espaço, e como? (SOUZA, 1995, p 78 e 79) 

 Sobre as relações de poder, território e territorialidade, implica compreender também 

que os vários tipos de organização espaço temporal, de redes de relações, podem surgir diante 

de nossos olhos, sem que haja uma superposição tão absoluta entre espaço concreto com seus 

atributos materiais e o território enquanto campo de forças. (SOUZA, 1995).  

 Assim, considerando as perspectivas teóricas, as concepções e as dimensões do conceito 

de território aqui analisadas, é primordial levar em conta que: 

o território significa natureza e sociedade; economia, política e cultura; ideia 

e matéria; identidades e representações; apropriação, dominação e controle; 

des-continuidades; conexão e redes; domínio e subordinação; degradação e 

proteção ambiental; terra, formas especiais e relações de poder; diversidade e 

unidade (...) Cada combinação especifica de cada relação espaço-tempo é 

produto, acompanha e condiciona os fenômenos e processos territoriais. 

(SAQUET, 2013, p. 24). 

 

 Essa rede de relações remete aos conceitos centrais da Geografia, território e 

territorialidade, que segundo Haesbaert (2004), dizem respeito à espacialidade humana, mas 

conservam uma certa tradição também em outras áreas, ainda que cada uma considere enfoques 

em diferentes perspectivas. 

 Exemplificando, a ênfase do geógrafo tende a recair sobre a materialidade do território 

em suas múltiplas dimensões (que deveria incluir a interação sociedade-natureza); o cientista 

político parte das relações de poder (na maioria das vezes, ligada à concepção de Estado); o 

economista, ao preferir a noção de espaço à de território, percebe-o muitas vezes como uma das 

bases da produção (enquanto “força produtiva”); o antropólogo enfatiza o caráter simbólico, 

sobretudo das sociedades ditas tradicionais (mas também no tratamento do “neotribalismo” 

contemporâneo); o sociólogo destaca a análise das relações sociais em sentido amplo; por fim, 

o psicólogo estuda o território na perspectiva da construção da subjetividade ou da identidade 

pessoal, ampliando-o até a escala do indivíduo. (HAESBAERT, 2004, p. 37). 
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 Santos (2007, p. 13), ao refletir sobre importância da Geografia na compreensão dos 

fenômenos sociais, sobretudo no viés da interpretação do território, destaca que  

nada considerado essencial hoje se faz no mundo que não seja a partir do 

conhecimento do que é território (...) O território é o lugar em que 

desembocam todas as ações, todas as paixões, todos os poderes, todas as 

forças, todas as fraquezas, isto é onde a história do homem plenamente se 

realiza a partir das manifestações da sua existência.  A geografia passa a ser 

aquela disciplina tornada mais capaz de mostrar os dramas do mundo, da 

nação, do lugar. 

 

 Assim, sem desconsiderar as contribuições dos variados campos de conhecimento a 

busca deste capítulo está centrada nas possíveis espacializações socioeconômicas e 

educacionais, sobretudo a EJA no ensino médio, existentes no seu território.  Para isso parte-se 

da compreensão que as práticas cotidianas são espacializadas podendo ser representadas no 

universo dos alunos matriculados na rede pública estadual do município do Rio de Janeiro. 

 

2.2 – A formação territorial do Rio de Janeiro 

 

 Fundado em 1º de março de 1.565, o município do Rio de Janeiro compõe o conjunto 

de 92 unidades administrativas do estado do Rio de Janeiro, sendo a sua capital. 

 Situado a 22° 54' 13'' de Latitude Sul e 43° 12' 35'' de Longitude Oeste, o município 

possui um território cuja área abrange 1.255,3 Km², incluindo as ilhas e as águas continentais.  

Medindo latitudinalmente (Leste a Oeste) 70km e longitudinalmente (Norte a Sul) 44km. 

 

Figura 1:  Localização do município do Rio de Janeiro 

  

Fonte: IPP (2011) 
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 Além de ser a capital do estado, de acordo com o IBGE, o município concentra cerca de 

3,5% da população nacional (2ª maior população Brasil e a 1ª do estado), com uma estimativa 

de 6.498.837 habitantes para 2016.  Gerou em 2014 um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 

239.418.620.000,00, correspondente a aproximadamente 5% do PIB brasileiro (2º maior PIB 

do Brasil e 1º do estado). 

 Essas características fazem dessa unidade administrativa, sob aspectos populacionais, 

políticos e econômicos, um dos mais importantes municípios do país e o mais importante do 

estado, conforme destaca Siqueira (2015, p.109):  

É bastante significativa a concentração do município do Rio de Janeiro em 

serviços do terciário mais “avançado”, tais como “Atividades financeiras, de 

seguros e serviços relacionados” (87,6%); “Atividades profissionais, 

científicas e técnicas” (86,5%); “Atividades administrativas e serviços 

complementares” (83,1%); “Informação e comunicação” (81,9%). Dentre as 

quais, vale lembrar, o município do Rio de Janeiro ainda tem importância no 

cenário nacional, por exemplo, como sede e gestão de grandes empresas. Por 

outro lado, atividades de serviços relacionados a equipamentos culturais 

(“Artes, cultura, esporte e recreação”: 81,9%) também estão fortemente 

concentradas no Município do Rio de Janeiro. 

 

 A posição de destaque no cenário nacional e estadual, e o elevado desenvolvimento 

urbano que se organizou em torno do seu território ao longo do tempo, deram ao município um 

papel de centralidade e o status de Metrópole Nacional.  Essa centralidade, associada a um fluxo 

de pessoas e serviços entre Metrópole e os demais municípios, estabeleceu uma rede 

denominada Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Nessa região se concentram as principais 

atividades, empregos e capitais (bens/dinheiro ou investimento) do Brasil. 

 Sobre a população da cidade do Rio de Janeiro, o censo de 2010 revelou que no 

município residiam mais de 6,3 milhões de pessoas integralmente urbanas, dividida 

percentualmente em 47% homens e 53% mulheres, com uma razão entre os sexos de 88%, ou 

seja, para um universo de 100 mulheres existem 88,1 homens, seguindo, conforme IBGE 

(2011), a tendência nacional. 

 Em relação ao indicador cor ou raça, o mesmo censo revelou que a população da cidade 

estava constituída por 51% brancas, 48% pretas e pardas, 1% amarelas e 0,1% indígenas.  Do 

ponto de vista geracional, o município era composto por 24% de crianças e adolescentes, 20% 

de jovens, 42% de adultos e 15% idosos. 

 Quanto à religião, o Censo apontou que no município a população estava dividida em 

51% católicos, 23% evangélicos, 6% espíritas e 14% sem religião. Os dados mostram que 

apesar de existir uma predominância das religiões cristãs sobre as demais, é significativo o 

número de pessoas que se declararam sem religião. 
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 Em relação ao trabalho e ao rendimento médio da população, revelou que seguindo a 

tendência nacional e estadual, a renda salarial da maior parte dos munícipes estava acima de 1 

salário mínimo da época (R$ 510,00). Por outro lado, também mostrou que os percentuais 

referentes aos rendimentos mensais acima de 2 salários mínimos são maiores que os do país e 

do estado, assim como as médias salariais. 

 Dados mais atuais do IBGE Cidades (2015) mostram ainda que o salário médio mensal 

dos trabalhadores formais teve um aumento, passando para 4,3 salários (2º do estado e 30º do 

Brasil), assim como a proporção de pessoas ocupadas em relação à população total foi de 43,1% 

(5º do estado e 137º do Brasil). 

 Mesmo com esse destaque, o município ainda possuía 31% dos domicílios com 

rendimentos mensais de até ½ salário por pessoa.  Esses dados evidenciam que, apesar da 

grande importância econômica, da diversidade e das diferenças salariais em relação ao contexto 

nacional e estadual, o município ainda apresenta uma grande concentração de renda que, por 

consequência, gera uma acentuada desigualdade social em seu território. 

 Essa desigualdade está associada à configuração territorial do município do Rio de 

Janeiro que teve como origem a sua função portuária e seguiu um formato comum às demais 

metrópoles marítimas, ou seja, “antiga cidade, junto ao mar, foi se transformando no ‘Centro’, 

enquanto a urbe ia se prolongando ao longo da costa e para o interior” (GEISER, 2002, p. 01). 

 O geógrafo ressalta que para o caso da cidade 

o crescimento se ajustou a uma topografia peculiar. A região é formada de 

maciços montanhosos, entalhados por vales profundos, e de linhas de morros 

que segmentam planícies mais amplas, ou mais estreitas. Esporões dos 

maciços alcançam o mar, formando penhascos rochosos de rara beleza, a 

exemplo do Pão de Açúcar, separando praias e restingas de areia fina. 

Ajustando-se a este relevo, a cidade seguiu, por uma ocupação em forma 

tentacular, sobre as terras planas entre o mar e a montanha, sobre restingas 

margeadas de lagoas, sobre as planícies mais interiores entre montanhas e 

morros e pelas encostas deste relevo e pelos vales intramontanos (GEISER, 

2002, p. 01). 
 

 O geógrafo destaca ainda que a cidade constituiu-se em um território composto de 

paisagens que se diferenciam em termos de conteúdos físicos e sociais.  Esse processo de 

formação do território tomou ritmo acelerado no início do século XIX até a segunda metade do 

século XX.  Destacam-se nesse período como fatores importantes para esta expansão a 

implantação da ferrovia, do bonde puxado a burro (na segunda metade do século XIX) e com a 

eletricidade no fim do século, a implementação do bonde elétrico. 

 Assim, os territórios que eram servidos por ferrovia foram sendo ocupados por 

populações de baixa renda, enquanto as áreas associadas às linhas de bonde pela população com 
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maior renda.  A fim de distinguir esses grupos sociais, associou-se a palavra bairro para designar 

as áreas servidas pelo bonde e subúrbio para as áreas organizadas em torno de estações 

ferroviárias. 

 Abreu (1987, p. 50) ao analisar evolução urbana do Rio de Janeiro, complementa que 

“ao contrário dos bondes, que penetravam em áreas que já vinham sendo urbanizadas ou 

retalhadas em chácaras desde a primeira metade do século [XIX], os trens foram responsáveis 

pela rápida transformação de freguesias que, até então, se mantinham exclusivamente rurais”. 

 A partir dos anos 1960, com a introdução da indústria automobilística no Brasil, o 

processo de ocupação da cidade toma outro formato, assim como a sua paisagem urbana foi 

sendo modificada com a construção de viadutos, vias perimetrais e alargamento de avenidas.  

Intensificada a circulação rodoviária, os bondes deixam de circular e o transporte urbano 

ferroviário perdeu sua importância.  Com isso, os espaços territoriais vazios existentes entre as 

áreas urbanizadas ao longo de linhas de bonde e ferroviárias foram sendo ocupados. 

[...] o formato tentacular da cidade se alterando para um formato mais 

compacto.  Com a circulação do automóvel, a verticalização, antes restrita à 

faixa oceânica, penetra o interior da cidade e eleva o seu gabarito. O comércio 

se multiplica pelos bairros e as diferenças sociais entre diversas áreas da 

cidade se atenuam (GEISER, 2002, p. 03). 

 

 Ao longo desta formação territorial, o município passou por diversas legislações 

urbanísticas.  Durante o século XX, seis legislações nortearam o urbanismo da cidade, antes 

que começassem a haver os atuais Planos Diretores, conforme estabelecido na Constituição de 

1988. 

 No século XIX, ainda que de forma primitiva, havia leis, decretos e editais que dividia 

a cidade do Rio de Janeiro em zonas, uma delas foi o primeiro Código de Posturas Urbanas, 

que dividia o território municipal em duas zonas: a Zona de Cidade e seu termo e a Zona dos 

Campos (BORGES, 2007 apud SANTOS, 2012). 

 A primeira lei do século XX que regulamenta o zoneamento da cidade foi o Decreto 

1.514/1914 que após quatro anos foi substituído pelo Decreto 1.185/1918.  Esse Decreto 

acrescenta o termo suburbano às divisões pré-estabelecidas no século XIX.  Assim, a cidade 

passou a ter três zonas: Urbana, Suburbana e Rural.  Um novo zoneamento foi traçado a partir 

do Decreto nº 2.087/1925 que dividiu o município em quatro zonas: Central, Urbana, Suburbana 

e Rural.  Cinco anos após, em 1930, foi criado o Plano Agache, que reconfigurou a cidade com 

as Zonas Comercial, Negócios, Industrial, Residencial, Suburbana, Rural e de Espaços Livres. 

 O Decreto nº 6.000/1937, aprovou o primeiro Código de Obras da cidade e, 

diferentemente dos decretos anteriores, substituiu os termos Zona Urbana, Suburbana e Rural, 
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passando a utilizar a classificação Zonas Residenciais, Comerciais, Portuária, Industrial, 

Agrícola, de Proteção e Especial.  Com o Decreto nº 322/1976 a Zona Agrícola recebeu novas 

funções, como Industrial, Residencial e Especial e, além das Zonas existentes, foram criadas 

outras áreas como a Zona Comercial, Turística, de Indústria e Comércio, aumentando o número 

de Zonas Residenciais e Zonas Especiais.  

 Já o Decreto nº 1.269/1977 criou o Plano Urbanístico Básico (PUB-RIO) e dividiu o 

município em seis Áreas de Planejamento urbano e em subáreas denominadas Regiões 

Administrativas. 

 Com a Constituição Federal de 1988 e a criação do Estatuto das Cidades (Lei nº 10.257, 

de 10 de julho de 2001) foi criado o primeiro Plano Diretor da cidade do Rio de Janeiro a partir 

da Lei Complementar nº 16/1992.  Com a finalidade de planejar e de controlar o 

desenvolvimento urbano, o município foi mapeado em cinco grandes áreas, chamadas de Áreas 

de Planejamento.  Em 2011, com a Lei Complementar nº 111, o Plano Diretor de 1992 foi 

revisto mantendo-se a divisão do território municipal em cinco áreas de planejamento e suas 

subdivisões. 

 Dessa forma para atender a necessidade de uma divisão político-administrativa de 

coordenação e planejamento, o Rio de Janeiro tem em sua base estrutural a codificação: Áreas 

de Planejamento, Regiões Administrativas e Bairros.  Conforme o Instituto Pereira Passos 

(IPP), em 2014, o território municipal estava dividido em cinco Áreas de Planejamento, 16 

Regiões de Planejamento, 33 Regiões Administrativas e 161 Bairros.  

 

Figura 2:  Mapa político administrativo do município do Rio de Janeiro 

 

Fonte: IPP (2011) 
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 Das divisões territoriais estabelecidas pelo IPP, foi considerado para fins de análise 

desta pesquisa as Áreas de Planejamento.  Essas áreas territoriais também são comumente 

conhecidas como: Centro, Zona Sul, Zona Norte e Zona Oeste. 

 Essas nomenclaturas estiveram mais associadas a divisão do município do ponto de vista 

da população e posteriormente dos geógrafos.  Na perspectiva das legislações urbanísticas 

(entre 1918 e 1992), esses termos não eram explicitados como áreas de delimitação do 

município.  Somente após 1993, com o Decreto nº 11.935, que esta associação ganhou caráter 

legal, ficando assim nomeadas: Área de Planejamento 1 (Centro), Área de Planejamento 2 

(Zona Sul), Área de Planejamento 3 (Zona Norte), Área de Planejamento 4 (Barra da Tijuca e 

Jacarepaguá) e Área de Planejamento 5 (Zona Oeste)20. 

 Dessa forma, para os fins de análise sobre esses espaços territoriais do município do Rio 

de Janeiro, foi considerada as nomenclaturas das zonas territoriais, conforme estabelecidas 

nesse decreto21. 

 A área do Centro é composta pelas regiões administrativas: I – Portuária; II – Centro; 

III – Rio Cumprido; VII – São Cristóvão; XXI – Paquetá e XXII – Santa Tereza.  Geiger (2002) 

afirma que nessas áreas, sobretudo na do Centro, as atividades econômicas ganharam destaque 

em relação as funções residenciais.  Essa região também se caracteriza como uma área de 

passagem para a circulação intra e interurbana, pois estão presentes terminais rodoviários, 

ferroviários, barcas e um aeroporto de voos domésticos, assim como é servida por linhas de 

metrô, que ligam o Centro à Zona Norte, Sul e Oeste da cidade. 

 A Zona Sul é composta por duas áreas separadas pelo maciço da Tijuca.  Uma ao sul 

com as regiões administrativas: IV- Botafogo, V - Copacabana, VI - Lagoa e XXVII – Rocinha; 

e outra ao Norte, com as regiões administrativas: VIII – Tijuca e IX – Vila Isabel22.  De acordo 

com Geiger (2002), essa área é caracterizada por ser uma periferia próxima ao centro da cidade. 

 Apesar de estar associada à periferia da cidade, o termo Zona Sul possui um significado 

valorativo, uma vez que esta região abriga a maior parte da população com grande capacidade 

de consumo, além da circulação de turistas internacionais.  Essa área também possui um alto 

padrão de infraestrutura e de serviços, estando presentes grandes hotéis, consultórios de 

renomados médicos, restaurantes, cinemas, boates e teatros, associados a presença amenidades 

                                                           
20 O atual Plano Diretor da cidade do Rio de Janeiro, apesar de citá-las, mantém a divisão territorial pré-existente 

(Área de Planejamento, Região Administrativa e bairros), entretanto não nomeia esses territórios conforme o 

decreto de 1993.  
21 Para fins de análise, a Área de Planejamento 4 (Barra da Tijuca) foi também considerada como Zona Oeste.  
22  Essa área que no passado foi servida apenas por linhas de bonde era conhecida como a Zona Norte da cidade. 
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naturais.  Assim como o Centro, essa região é servida pelas mesmas linhas de metrô que 

interligam essa área da cidade às Zonas Oeste, Centro e Norte. 

 A Zona Norte, constituída por quatorze Regiões Administrativas, abrange uma área que 

vai desde a Baixada de Inhaúma e Irajá até os limites do município com outros municípios da 

Região Metropolitana.  Essa área caracteriza-se por ser a mais diversificada em termos 

populacionais, pois nela estão presentes camadas populares e de baixa classe média. 

 Considerada como suburbana, ela se organizou historicamente segundo os eixos de três 

linhas férreas, assim como as linhas de bonde que a serviam.  Atualmente, essa região tem como 

seu eixo central as grandes rodovias como a Avenida Brasil e a Linha Vermelha, principais vias 

de acesso as rodovias interestaduais da cidade e na década de 90 com a Linha Amarela. 

 A Zona Oeste é composta pelas Áreas de Planejamento 4 e 5.  Suas áreas abrangem a 

metade oeste do município, indo do litoral da Barra da Tijuca e Guaratiba até os limites do 

município com as demais unidades administrativas do estado.  Apesar de no passado terem sido 

grandes espaços rurais, ambas tiveram em histórias processos de ocupação distintos.  

 Em relação a área de planejamento 04, Geiger (2002, p. 06) destaca que até os anos 1970 

essa área era a mais povoada e conhecida  

como Jacarepaguá, ligada por bonde de bitola estreita à Cascadura, na linha 

da Central. A população era de classe média baixa, em sua maioria. Havia 

ainda amplos trechos de caráter rural, com produção hortícola e avícola. A 

abertura de túneis e viadutos nos espigões que separam a Gávea de São 

Conrado, e esta da Barra, abriu a faixa costeira para uma urbanização mais 

intensa, de novo conteúdo social e que passou a avançar de leste para oeste, já 

atingindo o Recreio dos Bandeirantes, no extremo ocidental da praia. 

 

 Diferente da área de planejamento 4, que teve sua ocupação associada à questão 

rodoviária, a área de planejamento 5, que fica a oeste das baixadas de Irajá e Bangu, 

caracterizou-se por um processo de ocupação associado às linhas férreas inauguradas nos anos 

de 1859 e 1878; a instalação de bases militares e de áreas de treinamento e experimentação; a 

construção de conjuntos habitacionais e a transferências de moradores de favela da Zona Sul.  

 Sobre todo esse processo de inclusão e exclusão do espaço urbano do município do Rio 

de Janeiro, Abreu (1987) conclui a evidencia de que a atual estrutura metropolitana do Rio de 

Janeiro é a expressão mais acabada de um processo de estratificação espacial que ocorreu há 

muito tempo e ainda ocorre em um formato linear descontínuo. 

 Complementa ainda que o estado teve um papel importante nesse processo, associando-

se quase sempre à classe dominante, em que se refletia a garantia do interesse ao máximo a 

rentabilidade de seus investimentos.   
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Com efeito, a ação do setor público contribuiu em muito para a atual 

conformação da forma metropolitana, seja por ação direta (erradicação de 

favelas, planos de renovação urbana, implantação de infraestrutura); seja de 

forma indireta (legislação elitista, taxações crescentes, não controle da 

supervalorização da terra, adoção de políticas habitacionais segregadoras) em 

ambos os casos com o objetivo claro de “limpar” o núcleo metropolitano 

(ABREU, 1987, pp.145 e 147) 

 

 Relacionando o processo ocorrido no Rio de Janeiro com as demais cidades do país, o 

autor ressalta que a atual estruturação espacial nada tem de anormal, pois o município, da 

mesma forma que outras áreas metropolitanas brasileiras, reflete no espaço “os sistemas de 

divisão do poder político e das consequentes formas de distribuição de renda do país altamente 

concentradoras, tanto em nível regional, como a níveis intrametropolitanos e intra-urbanos” 

(Idem, p.147).  A esse processo convivem um modelo duplo e complementar de estruturação, 

onde coexistem a parte a formal, de caráter oficial, e a informal, muitas vezes considerada ilegal. 

 Ribeiro (2015) ao interpretar a dinâmica socioterritorial da metrópole a partir da 

hipótese da causação circular cumulativa, contribui para discussão ao afirmar que, do ponto de 

vista morfológico, essa maneira de interpretar levou a identificar 

um padrão de segregação residencial mais complexo alicerçado em dupla 

gramática escalar: na microescala, com a proximidade territorial e a distância 

social entre as classes sociais, evidenciadas pela presença das favelas nas áreas 

de concentração do poder econômico e político e, na macroescala, com a 

concentração das camadas populares nas sucessivas periferias formadas a 

partir do núcleo da cidade do Rio de Janeiro. (RIBEIRO, 2015. p. 28) 

 

 Dessa forma, ao considerar as dimensões territoriais, população e densidade 

demográfica das áreas em estudo, observa-se que a Zona Oeste é a maior área do município 

abrangendo 72,4% do território, assim como é a que possui a maior população (41%), entretanto 

é a menos povoada, quando observada a densidade demográfica da cidade, destacando-se as 

áreas da Zona Norte e Sul. 

 

Tabela 01: Percentual da população residente no município do Rio de Janeiro, por áreas 

territoriais, em 2010. 
Áreas 

Territoriais Área/km² % 

População 

Absoluta % 

Dens. Demográfica 

km² 

Centro 34,39 3 297.976 5 8.663,3 

Zona Sul 100,42 8 1.009.170 16 10.048,1 

Zona Norte 203,49 17 2.399.159 38 11.790,0 

Zona Oeste 886,24 72 2.614.141 41 2.949,7 

Total 1.224,54 100 6.320.446 100 5.161,5 
Fonte: IPP/Armazém de dados (2010) 
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 Ao considerar a distribuição da população por bairros, observa-se que ela se distribui de 

forma irregular.  Dos 161 bairros da cidade, 61 (38%) possuíam população com até 20 mil 

pessoas, no outro extremo somente 6 bairros (4%) tinham população acima de 150 mil 

habitantes. 

 De acordo com o IPP (2010), os bairros mais populosos eram Santa Cruz, Campo 

Grande, Bangu, Realengo e Jacarepaguá (Zona Oeste), assim como a Tijuca (Zona Sul).  Em 

relação à densidade demográfica, observa-se que a maioria (51 ou 32%) dos bairros 

concentravam entre 101 e 150 hab./ha, sendo poucos (8% ou 5%) os bairros densamente 

povoados, com mais de 250 hab./ha, destacando-se a Cidade de Deus (Zona Oeste); Jacarezinho 

e Maré (Zona Norte); Vila Isabel, Catete, Flamengo, Copacabana e Rocinha (Zona Sul). 

 Verifica-se que, seguindo as tendências nacional e estadual, em todas as áreas da cidade 

prevalecia um quantitativo maior de mulheres, apesar de percentualmente próximos.  A área da 

Zona Sul foi a que apresentou a maior diferença numérica entre homens e mulheres (6 pontos 

percentuais) e a menor esteve na Zona Oeste (4 pontos).   

 Quando analisada a razão entre homens e mulheres, a área que mais se destaca é a Centro 

da cidade com uma proporção de 90 homens para cada grupo de 100 mulheres. 

 

Tabela 02:  Percentual da população residente no município do Rio de Janeiro, por sexo 

e áreas territoriais, em 2010. 

Áreas 

Territoriais 

População 

Total 

Sexo 
Razão 

A/B 
A – Homem  B - Mulher  

Total % Total % 

Centro 297.976  141.342  47 156.634  53 90,0 

Zona Sul 1.009.170  447.226  44 561.944  56 79,6 

Zona Norte 2.399.159  1.120.440  47 1.278.719  53 87,6 

Zona Oeste 2.614.141  1.250.809  48 1.363.332  52 91,7 

Total 6.320.446 2.959.817 47 3.360.629 53 88,1 

Fonte: IPP/Armazém de dados (2010) 

 

 Ao observar a distribuição espacial da razão entre homens e mulheres no âmbito dos 

bairros, constata-se que alguns bairros possuíam quantitativos maiores de mulheres, ou seja, a 

razão entre os sexos era menor que 80.  Essa diferença espacial pode estar associada ao tipo de 

atividade econômica ou função social que o bairro possui. 

 Quanto à cor ou raça da população, observa-se três situações distintas: a pouca 

representação dos grupos com tipo de cor ou raça amarela e, principalmente a indígena na 

cidade; a inversão de resultados ao comparar os percentuais municipais com as demais áreas da 
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cidade; e a grande desproporção na forma como os grupos raciais se distribuíram pela cidade 

ao longo do tempo. 

 De acordo com o último Censo (2010), na cidade do Rio de Janeiro, o número percentual 

de brancos (51,2%) era maior que os de negros e pardos (48%). Entretanto, verifica-se que as 

áreas do Centro, Zona Norte e Zona Oeste possuíam percentuais maiores de pessoas que se 

declararam pretos e pardos.  Nessas áreas, os percentuais somados ultrapassaram 50% da 

população, destacando a Zona Oeste que possuía 53% de pretos e pardos, e 46% de brancos.  

Por outro lado, a área da Zona Sul da cidade possuía 74% de brancos, valor três vezes superior 

à soma de pretos e pardos (25%). 

 

Gráfico 01:  Percentual da população residente no município do Rio de Janeiro, por tipo 

de cor ou raça, em 2010. 

 

Fonte: IPP/Armazém de dados (2010) 

 

 Sobre como os diferentes grupos de idade se distribuíam no território municipal, os 

dados mostraram que a população da cidade passa por um processo de envelhecimento, pois 

em todas as áreas a faixa etária que vai dos 30 aos 59 anos foi a que apresentou os maiores 

percentuais.  Na comparação entre elas, fica constatado que a área da Zona Sul possuía índices 

maiores para o grupo de pessoas mais velhas, sobretudo os idosos, com uma diferença de 32 

pontos percentuais entre os mais jovens.  Nas demais, essa diferença é menor, sendo de 8 pontos 

na Zona Oeste e de 12 nas Zonas Norte e Centro. 

 

 

 

 

 

47

74

48 46

14

6
12 12

38

19

39 41

1 1 1 10 0 0 0

CENTRO ZONA SUL ZONA NORTE ZONA OESTE

BRANCA PRETA PARDA AMARELA INDÍGENA



59 

Gráfico 02:  Percentual da população residente do município do Rio de Janeiro, por 

grupos de idade e áreas territoriais, em 2010. 

 

Fonte: IPP/Armazém de dados (2010) 

 

 No que diz respeito a como estava distribuída a população de acordo com os 

rendimentos mensais, os dados apontaram para uma extrema concentração de renda no 

território.  Enquanto áreas, como a Zona Sul, despontam com percentuais acima dos padrões 

municipais, apresentando uma população que recebe entre 2 e mais de 20 salários mínimos, a 

maior parte da população da cidade possuía renda salarial de até 2 salários mínimos.  

 

Gráfico 03:  Percentual de pessoas de 10 anos ou mais do município do Rio de Janeiro, 

por classes de rendimento nominal mensal e áreas territoriais, em 2010. 

 
 Fonte: IPP/Armazém de dados (2010) 

*Nota: O percentual do universo da população que estava sem rendimento, inclui as pessoas que recebiam somente 

benefícios: 37,09% (Brasil); 36,41% (estado do Rio de Janeiro) e 34,29% (município do Rio de Janeiro). 
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2.3 - A EJA no ensino médio do Rio de Janeiro nas dinâmicas social, educacional e 

territorial 

 

 Em relação à educação no município do Rio de Janeiro, o censo de 2010 revelou que 

2,9% das pessoas de 15 anos ou mais de idade não sabem ler e escrever.  Do universo de pessoas 

com 10 anos ou mais de idade (5.559.923), os dados apontavam que 34,1% dessa população é 

sem instrução e fundamental incompleto; 18,3% possuíam o ensino fundamental completo e 

médio incompleto; 30,5% médio completo e superior incompleto; e 16,5% com o superior 

completo.  

 Sobre a EJA, de acordo com o Censo Escolar do INEP (2010), estavam matriculados 

nessa modalidade no município do Rio de Janeiro, 151.555 alunos nos ensinos fundamental e 

médio, o que representava 3% da população com mais de 15 anos.   

 De acordo com o documento, esse quantitativo vem apresentando mudanças 

substanciais em relação à quantidade de matrículas.  Observa-se que ao longo do tempo (2010-

2015) há uma expressiva redução de matrículas no ensino fundamental.  Acontecimento esse 

que não se reproduziu para o ensino médio, que manteve um quantitativo de alunos 

matriculados nos mesmos níveis.  

 Como consequência, verifica-se que nos anos de 2014 e 2015, o número de alunos 

matriculados no ensino médio tem sido superior que os do ensino fundamental, indicando a 

manutenção dessa situação nos próximos anos, conforme apresenta o gráfico 07. 

 

Gráfico 04: Alunos matriculados na EJA do munícipio do Rio de Janeiro por etapa de 

ensino, de 2010 a 2015. 

 

Fonte: INEP/Matrícula do Censo Escolar (1997/2015). 
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 A EJA do ensino médio é ofertada no município a partir das redes particular e pública 

(federal e estadual), nas modalidades presencial, semipresencial, à distância (EAD) e educação 

especial.  Entretanto, a maior parte desses alunos faz parte da rede estadual de ensino.  Dos 

36.022 alunos matriculados, de acordo com o Censo Escolar do INEP (2015), 27.912 estavam 

nas escolas estaduais, o que correspondia a 78 % do total. 

 De acordo com a SEEDUC (2014), das 1.874 escolas distribuídas por quinze Diretorias 

Regionais pelo estado, 398 (21,2%) encontravam-se no município do Rio de Janeiro, 

concentrando quatro Diretorias Regionais: Metropolitana III, Metropolitana IV, Metropolitana 

VI e a Diretoria Especial de Unidades Escolares Prisionais e Socioeducativas (DIESP).  Destas, 

158 escolas atendiam a EJA: 44 escolas na Metropolitana III, 55 na Metropolitana IV, 45 na 

Metropolitana IV e o DIESP com 14 escolas. 

 Para fins operacionais, cada Metropolitana abrange um conjunto de bairros específicos, 

entretanto esse conjunto não condiz com as Áreas de Planejamento pré-definidas pela 

prefeitura, ainda que cada Metropolitana agrupe boa parte dos bairros de cada uma dessas áreas.  

Nesse sentido, com o objetivo de poder compreender como a espacialização das escolas da EJA 

dialogam com o território da cidade, este estudo considera que a metropolitana III será 

equivalente à Zona Norte; a Metropolitana IV à Zona Oeste e a Metropolitana VI às áreas do 

Centro e Zona Sul. 

 De acordo com a SEEDUC (2014) estavam matriculados em 2013, no ensino 

fundamental e médio, cerca de 34.200 alunos. Destes, 79% estavam matriculados no ensino 

médio.  Ao comparar o quantitativo de alunos por regionais, constata-se que a Zona Oeste era 

a área da cidade que, proporcionalmente, tinha mais alunos matriculados no ensino médio, com 

cerca de 93% de alunos nesta etapa de educação. 

 

Gráfico 05:  Quantitativo de alunos matriculados na EJA da rede estadual no município 

do Rio de Janeiro por Região Metropolitana e etapa de ensino, em 2013. 

 

Fonte:  SEEDUC/SUPLAN (2014). 
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 Uma das hipóteses para essa diferença numérica entre as regiões pode estar associada 

ao processo de municipalização e descompartilhamento das escolas estaduais.  De 2010 a 2013, 

somente no município do Rio de Janeiro, a SEEDUC municipalizou 76 escolas e 

descompartilhou outras 56.  Por outro lado, de acordo com o documento SEEDUC/2014, houve 

um aumento do número de escolas que oferecem EJA.  Entre 2012 e 2013 a metropolitana III 

(Zona Norte) aumentou de 28 para 44; a metropolitana IV (Zona Oeste) de 40 para 55 e a 

metropolitana VI (Centro Sul) de 36 para 45.   

 Segundo o documento da SEEDUC esse aumento esteve associado ao programa Nova 

EJA que tem como objetivo prover escolas que ofertam a EJA em um “formato integral a 

estratégia de melhoria da qualidade do ensino por meio da adequação do modelo de ensino ao 

público” (RIO DE JANEIRO, 2014, p.16).  Por outro lado, ao considerar que as classes de EJA 

não são contabilizadas e avaliadas nos índices que medem a educação do país, este aumento 

também está associado a um projeto de governo que visa à melhoria desses índices. 

 Levando em conta o número de matrículas por turno, fica constatado que a sua quase 

totalidade (99%) estava concentrada nos turnos da noite (ensino presencial) e integral (ensino 

semipresencial ou a distância).  Isto significa que, excetuando os prédios voltados à educação 

a distância, apesar de ter aumentado o número de escolas de ensino presencial que ofertavam a 

EJA, estas ainda não possuíam prédios próprios, estando possivelmente associadas ao regime 

de compartilhamento com as escolas do município que disponibilizam seus espaços no período 

noturno.  Essas constatações possibilitam questionar se está adequado o lugar reservado a essa 

modalidade de educação e ao seu público nas ações de políticas públicas do estado.  

 Comparando as matrículas dos alunos com os turnos e as áreas de estudo, percebe-se 

que nas metropolitanas III (Zona Norte) e VI (Centro e Zona Sul) havia um maior número de 

alunos matriculados no turno integral que, de acordo com a SEEDUC, correspondia a 

modalidade de ensino semipresencial. A justificativa estava relacionada ao fato de a 

escola/professores estar disponível em período integral aos alunos matriculados nessa 

modalidade. 

 Em números proporcionais, 62% e 59% estavam matriculados no turno integral, 37,6% 

e 40,8% no noturno e 0,3% e 0,6% no turno da tarde, nas metropolitana III e VI, 

respectivamente.  Em contrapartida, verifica-se também que o número de alunos matriculados 

no turno noturno da Metropolitana IV (Zona Oeste) é bem maior (72%) que das outras regiões, 

sendo o integral 26,5%. 
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Gráfico 06:  Quantitativo de alunos matriculados na EJA da rede estadual no município 

do Rio de Janeiro por Região Metropolitana e turnos, em 2013. 

 
Fonte:  SEEDUC/SUPLAN (2014) 

 

 Em 2013, durante a realização do Sistema de Avaliação da Educação do Estado do Rio 

de Janeiro (SAERJ), a SEEDUC aplicou um questionário cujo objetivo era delinear com mais 

precisão o perfil socioeconômico dos alunos da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro.  

Cerca de 263 mil alunos participaram desta pesquisa, respondendo questões sobre sexo, cor, 

escolarização dos pais, computador na residência, leitura de livros e percepções sobre a escola. 

 Na amostra, 8% representavam a EJA e dela resultou o seguinte perfil: 52% era do sexo 

feminino, 66% eram pardos e pretos, 36% oriundos de famílias cujos pais não completaram o 

ensino fundamental, e 65% possuíam computador em casa.  Ressalta-se ainda que o percentual 

de alunos do período noturno e da EJA que não possuíam nenhum computador era superior ao 

do período diurno e do ensino regular.  No período noturno, 31% não tinham computador, 

enquanto na EJA contabilizavam 35%, valores superiores ao observado na rede (25%). 

 Ao considerar o exposto acima, fica constatado que o município do Rio de Janeiro 

apresenta espacialidades que se expressam entre as áreas de planejamento, nas diversas 

variáveis populacionais como sexo, faixa etária, cor, e renda de seus habitantes.  Fica constatado 

também, que as áreas de planejamento do Centro e da Zona Norte e Oeste, que possuem perfis 

próximos, destoam da Zona Sul. No âmbito da educação fica evidenciado que essas 

espacialidades também se fazem presente na EJA do ensino médio, seja considerando as 

matrículas existentes, os turnos ou o tipo de modalidade (presencial ou semipresencial). 

 Essa constatação dialoga com a base teórica defendida por Geiger (2002), Abreu (1987), 

assim como Ribeiro (2015) no ponto de vista da macroescala.  Ainda revela uma diversidade 

de sujeitos presentes na cidade do Rio de Janeiro, sendo fundamental refletir se em cada 

território do município, o perfil dos alunos em defasagem escolar matriculados na EJA do 

ensino médio pode variar de acordo com o território.  É o que pretendemos investir no próximo 

capítulo.  
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CAPÍTULO 3 

O TERRITÓRIO COMO VARIÁVEL DE ANÁLISE NA EJA NO ENSINO MÉDIO 

NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

 

 Ainda considerando como proposta a análise das espacialidades no município do Rio de 

Janeiro, este capítulo busca apresentar possíveis caracterizações no perfil dos alunos da EJA no 

ensino médio. 

 Como base de análise foi utilizado o banco de dados da pesquisa “Escola, Trabalho e 

território: elementos para a compreensão dos modos de transição para a vida adulta de jovens 

em ‘defasagem escolar’ no Rio de Janeiro”, a fim de encontrar possíveis tendências e variações 

no perfil desses sujeitos, presentes no território municipal. 

 

3.1- O banco de dados da pesquisa “escola, trabalho e território” e sua delimitação para 

pesquisa 

 

 O banco de dados da pesquisa interinstitucional foi criado no ano de 2014 e está 

assentado nas respostas dos discentes ao questionário autoaplicável, constituído por 85 questões 

do tipo fechadas, em sua maioria, e abertas23.   

 Os alunos que participaram da pesquisa faziam parte de classes pertencentes à EJA e ao 

programa de correção de fluxo denominado “Autonomia” e reuniu estudantes matriculados nas 

três séries do ensino médio distribuídos nos três turnos escolares.  Foram realizadas 933 

entrevistas em 14 escolas de ensino médio da rede pública estadual, nas Zonas Sul, Oeste, Norte 

e Centro do município do Rio de Janeiro.  

 Para fins de análise essas áreas foram denominadas como Centro-Sul24, Zona Norte, 

Zona Oeste.  As escolas situadas nos bairros do Centro, Copacabana, Largo do Machado, 

Leblon e Vila Isabel compunham a área Centro-Sul; as dos bairros de Bonsucesso, Maré, 

Manguinhos, Irajá e Méier a área da Zona Norte e as de Santa Cruz, Campo Grande, Magalhães 

Bastos e Taquara as da Zona Oeste da cidade. 

 

                                                           
23 Os itens que compõem o questionário estão distribuídos em sete blocos: perfil socioeconômico; sobre trabalho 

e estudo; trajetória escolar, informações sobre a escola; seu futuro e programas sociais; atividades cotidianas e 

lazer; e internet.  
24 As áreas territoriais do Centro e da Zona Sul foram agrupadas nesta pesquisa devido ao número de entrevistas 

pertencentes a área do Centro da cidade, assim como pelo tipo de formação histórica e a presença de aparelhos 

urbanos presentes nessas áreas. 
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Gráfico 07 – Número total e percentual de alunos da EJA no ensino médio, em 2013. 

 

 

Fonte: Banco de dados da pesquisa “Escola, Trabalho e território” (2014) 

 

 Com esses recortes territoriais busca-se identificar nexos ou diferenças entre esses 

territórios, considerando 27 variáveis associadas às características socioeconômicas (sexo, 

idade, renda, cor ou raça, estado de nascimento, local de moradia, se reside em comunidade, se 

possui filhos, religião, escolaridade da mãe e renda familiar); as relações entre trabalho e estudo 

(idade que começou a trabalhar, tipo de trabalho e situação trabalhista); a trajetória escolar 

(idade que começou a estudar, idade que terminou o ensino fundamental, tipo de curso que 

concluiu o ensino fundamental, idade que ingressou no ensino médio); as informações sobre a 

escola (tempo de deslocamento até a escola, tipo de locomoção) e as atividades cotidianas e 

lazer (tipos lazer próximo à residência, frequência em outras áreas fora do seu lugar de moradia, 

características dos melhores amigos e participação em grupos sociais). 

 

3.2- Os alunos da EJA do ensino médio:  suas tendências e variações no território 

 

 Sobre o sexo, observa-se que existiam variações percentuais entre os territórios do 

município.  Apesar de a média do banco revelar a existência de um percentual maior de 

mulheres (57%) quando comparado entre as áreas territoriais em estudo, os dados revelaram 

algumas distinções.  A Zona Norte, com 63%, possuía um percentual de mulheres superior à 

média municipal.  Por outro lado, o número de alunos depoentes do sexo masculino na Zona 

Oeste foi maior que as demais regiões, ficando acima em números percentuais do quantitativo 

municipal. 
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Gráfico 08 – Percentual de alunos da EJA no ensino médio, por sexo, em 2013. 

 

Fonte: Banco de dados da pesquisa “Escola, Trabalho e território” (2014) 

 

 Quanto à faixa etária dos alunos, a amostra revelou que a maioria dos respondentes 

(65%) eram jovens.  Essa tendência se manteve entre as zonas territoriais da cidade, entretanto 

com algumas variações. 

 Ao considerar o percentual de jovens de grupos etários entre menos de 18 até 24 anos e 

25 e 29 anos, observa-se que a Zona Oeste com 71% apresentou os maiores valores, enquanto 

o Centro/Sul e a Zona Norte tinham 62% e 61%.  Desmembrando essa categoria, constata-se 

que os jovens com idade entre 18 e 24 anos foram maioria em todas as áreas, sobretudo na Zona 

Oeste.  Em relação aos alunos entre 25 a 29 anos e os adultos, o Centro/Sul e a Zona Norte 

destacaram-se com os maiores percentuais, números superiores aos do município. 

 

Gráfico 09 – Percentual de alunos da EJA no ensino médio, por idade, em 2013. 

 

 
Fonte: Banco de dados da pesquisa “Escola, Trabalho e território” (2014) 

 

 Quanto à cor, os dados revelaram que a maioria dos alunos se autodeclaram brancos, 

pretos ou pardos, representando 93% da amostra.  Observa-se que os alunos de cor parda foi o 

grupo com maior representatividade, seguidos dos brancos e pretos.  Se considerar como um 
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único grupo aqueles de cor parda e preta, constata-se que eles representam a maioria (65%) 

constituindo o dobro de alunos, em relação aos que se declararam brancos. 

 Essa constatação também se faz presente quando observadas as áreas da cidade.  De 

forma geral, todas elas possuíam quantitativos de alunos pardos e pretos superiores aos brancos, 

destacando-se desse conjunto a Zona Norte (67%) e o Centro (65%).  Ao considerar os alunos 

brancos, constata-se que a Zona Oeste, com 31%, apresentou percentuais superiores às demais 

áreas, inclusive as médias municipais. 

 Em relação aos grupos de cor minoritárias (amarelos e indígenas), entretanto não menos 

importante na garantia dos direitos, os dados apontam que esses grupos representavam 7% das 

autodeclarações, apresentando valores percentuais maiores relativos aos alunos de cor amarela. 

 Ao considerar a distribuição espacial desse conjunto de alunos distintamente, observa-

se que o Centro/ Sul apresentou os maiores percentuais para ambas as cores, com destaque para 

os alunos declarados indígenas.  A Zona Norte e Oeste destoaram deste contexto ao 

apresentarem percentuais maiores de amarelos (aproximadamente 2,5 pontos percentuais) em 

relação aos alunos indígenas. 

 

Gráfico 10 – Percentual de alunos da EJA no ensino médio, por cor em 2013. 

 
Fonte: Banco de dados da pesquisa “Escola, Trabalho e território” (2014) 

 

 No que diz respeito ao estado de moradia, 84% dos alunos revelaram ter nascido no Rio 

de Janeiro.  A Zona Oeste foi a área em que mais tinha alunos nascidos (91%), seguidos da 

Zona Norte (84%) e Sul (66%).  A região do país que mais se destacou com estados de 

nascimento foi o Nordeste, com 13% dos alunos respondentes25.  O Centro/Sul, com 27%, foi 

a área que mais apresentou alunos declarados nordestinos, seguidos da Zona Norte com 15% e 

                                                           
25 Os estados mais representados foram:  Paraíba (36%) Ceará (19%), Pernambuco (14%), Bahia (11%), Maranhão 

(7%), Piauí e Rio Grande do Norte (5%), e Alagoas (3%) 
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Oeste com 6%.  As demais regiões do Brasil representaram 3% da amostra, com destaque para 

a Região Sudeste que representou 2,6% desse total26. 

 Quanto ao local de moradia, quase que a totalidade dos alunos (99%) declararam morar 

no município do Rio de Janeiro.  Apenas 1% dos alunos declararam morar em municípios 

próximos como Duque de Caxias, Itaboraí, Japeri, Nova Iguaçu e Seropédica. 

 Em relação ao bairro de moradia e a escola que estudam, 99% dos alunos da Zona Oeste 

declararam morar em bairros localizados na mesma área que a escola.  Na área do Centro/Sul, 

esse percentual foi de 85%, sendo os 15% restante constituídos por alunos moradores de outras 

áreas da cidade, sobretudo do Centro/Sul.  Na Zona Norte, esse percentual foi de 80% formado 

por moradores próximos à escola e dentre os 20%, a sua maioria eram moradores do Centro/Sul. 

 

Gráfico 11 – Percentual de alunos da EJA no ensino médio, por zona do bairro de 

moradia e zona da escola, em 2013. 

 
Fonte: Banco de dados da pesquisa “Escola, Trabalho e território” (2014) 

 

 Sobre o quantitativo de alunos moradores de áreas consideradas comunidades (favelas) 

percebe-se que a maior parte dos alunos matriculados na EJA do ensino médio declaram-se 

moradores de comunidades.  Ao comparar esse percentual em relação à divisão territorial do 

município, fica constatada variações de uma área para outra. 

 O Centro/Sul e a Zona Norte da cidade foram as áreas que mais apresentaram alunos 

moradores de comunidades, sobretudo a Zona Norte que indicou mais de 80% das declarações. 

Por outro lado, na Zona Oeste esses percentuais não ultrapassaram 40% do total de alunos. 

 

 

 

 

                                                           
26 Na amostra 01 (um) aluno respondente do Centro/Sul declarou ter nascido na Argentina. 
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Gráfico 12 – Percentual de alunos da EJA no ensino médio residentes em comunidade, 

em 2013. 

 

Fonte: Banco de dados da pesquisa “Escola, Trabalho e território” (2014) 

 

 Quanto ao estado civil, 60 % dos alunos declararam ser solteiros, 19% casados e 16% 

moravam juntos, 5% estavam separados e 1% viúvos.  Essa tendência manteve-se entre as 

demais áreas em estudo destacando a Zona Oeste com o maior percentual de solteiros (64%), 

19% casados, 12% morando junto. Na Zona Norte os percentuais de alunos que moravam juntos 

(21%) e viúvos (2%) foram os que mais se destacaram em relação as demais regiões.

 Quando consultados sobre ter ou não filhos, 55% dos alunos declararam não tê-los, 

sendo 63% na Zona Oeste, 55% na Zona Norte e 52% na Centro/Sul  

 Quanto à religião, 46% dos alunos declaram ser evangélicos, sendo 39% pentecostais 

como Assembleia de Deus e Universal do Reino de Deus.  Católicos representaram 30% da 

amostra e 19% informaram não ter religião. Dentre esses, 18% declararam acreditar em Deus 

ou em uma força ou energia superior.  As religiões de origem afro representaram 2% das 

autodeclarações, sendo a umbanda a religião de maior representação (1%).   

 Entre as áreas do município, a religião evangélica destacou-se nas Zonas Oeste (49%) e 

na Zona Norte (48%), assim como para o grupo de alunos que não tem religião, 23% e 17%, 

respectivamente.  Por outro lado, a religião católica e as de matriz africana despontaram com 

maiores percentuais no Centro/Sul, representando 43% e 3%. 

 

Gráfico 13 – Percentual de alunos da EJA no ensino médio, por religião, em 2013. 

 

*Nota: “Espírita Kardecista”, “Judaica” e “outros” representaram 2,4% da amostra. 

58
36

82

56

42
64

18

44

RIO OESTE NORTE CENTRO/SUL
SIM NÃO

46 49 48

37
30

23

32

43

2 3 1 3

19
23

17 15

RIO OESTE NORTE CENTRO/SUL

Evangélica Católica Umbanda e Candomblé Não tem religião



70 

 Quanto à escolaridade da mãe, os dados mostraram que mais de 92% dos alunos tinham 

mães com níveis de escolaridade restritos às etapas da educação básica.  Mais de dois terços 

(66%) das mães possuíam escolaridade inferior ao do filho, ou seja, nunca frequentaram a 

escola e/ou cursaram a etapa do ensino fundamental.  Em relação ao ensino médio, somente 

26% dos alunos declararam ter mães que cursaram (concluídos ou incompletos) esta etapa de 

educação, ou seja, tinham a mesma escolaridade que o filho.  Os alunos com mães cursando 

níveis superiores de educação representaram 9%. 

 A Zona Oeste foi a área que apresentou os maiores percentuais de alunos com mães no 

ensino médio e superior (33% e 10%).  Por outro lado, as Zonas Norte e Centro/Sul, 

apresentaram os maiores percentuais de mães sem escolaridade ou ainda no ensino fundamental 

(74% e 73%). 

 

Gráfico 14 – Percentual de alunos da EJA no ensino médio por escolaridade da mãe, em 

2013. 

 

Fonte: Banco de dados da pesquisa “Escola, Trabalho e território” (2014) 

 

 Em relação à renda familiar, a pesquisa apontou que 68% dos alunos possuíam renda 

familiar que não ultrapassava a dois salários mínimos, preponderando uma maioria com renda 

salarial entre um e dois salários.  Ao comparar esse indicador de acordo com as áreas territoriais 

da cidade, constata-se que em todas prevalece um número expressivo de alunos que pertenciam 

a famílias com renda entre um e dois salários mínimos, existindo entre elas variações 

percentuais relevantes.   

 Com 72% e 71% as áreas do Centro/Sul e Norte da cidade foram as que apresentaram 

os maiores percentuais de alunos com renda familiar abaixo de dois salários.  Por outro lado, 

mesmo com altos percentuais de alunos de baixa renda, a Zona Oeste destoou das demais áreas 

com percentuais maiores de alunos com renda superior a três salários mínimos (38%). 
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Gráfico 15 –Percentual de alunos da EJA no ensino médio, por renda familiar, em 2013 

 

 

Fonte: Banco de dados da pesquisa “Escola, Trabalho e território” (2014) 

 

 Ao analisar a relação entre trabalho e estudo, os dados apontaram para uma grande parte 

de alunos (82%) que declaram ter trabalhado e estudado concomitantemente em algum 

momento de sua trajetória escolar.  As áreas que mais se destacaram foram as Zonas Norte e 

Centro/Sul com 85% e 88% alunos com este perfil.  Mesmo com percentuais também elevados, 

a Zona Oeste com 77%, foi a que apresentou o maior percentual de alunos (23%) que 

declararam somente ter estudado ao longo de sua vida estudantil. 

 Em relação à idade em que os alunos começaram a trabalhar e estudar, constata-se que 

54% iniciaram jovens, a partir dos 15 anos de idade, sobretudo entre os 16 e 18 anos.  Destaca-

se também os valores percentuais de alunos que tiveram de conciliar estudo e trabalho com 

menos de 16 anos, com 35% da amostra. 

 As áreas da cidade que apresentaram os maiores percentuais de jovens alunos 

trabalhadores foram o Centro/Sul e a Zona Norte, com 54% e 55%, respectivamente.  A área 

do Centro/Sul foi a que mais concentrou alunos (41%) que começaram a trabalhar com menos 

de 16 anos de idade e a Zona Oeste de alunos que nunca trabalharam. 

 

Gráfico 16 – Percentual de alunos da EJA no ensino médio, por idade que começou a 

trabalhar e estudar, em 2013. 

 

Fonte: Banco de dados da pesquisa “Escola, Trabalho e território” (2014) 
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 Quanto à situação trabalhista dos alunos, os dados revelaram que 71% declararam ter 

algum tipo de relação trabalhista, seja associado ao trabalho fixo ou estar fazendo biscates ou 

ajudando em afazeres domésticos.  Os alunos com trabalho fixo foram os que mais se 

destacaram em relação a todas as categorias, com margens percentuais acima dos 50%, seguidos 

daqueles que trabalham em biscates. 

 Com percentuais menores (1%) estavam aqueles que se declararam aposentados. 

Metade deles afirmaram continuar trabalhando enquanto a outra somente estudava. O grupo de 

alunos que declarou não ter vínculos trabalhistas foi de 29%.  Destes, mais da metade afirmaram 

estar em busca de emprego. 

 

Gráfico 17 – Percentual de alunos da EJA no ensino médio, por situação trabalhista 

atual, em 2013. 

 

Fonte: Banco de dados da pesquisa “Escola, Trabalho e território” (2014) 

 

 Ainda questionados sobre sua situação trabalhista, grande parte dos alunos (83%) 

revelaram ter algum tipo de remuneração.  Seguindo a tendência do município, as Zonas Norte 

e Centro/Sul, sobretudo, foram as áreas da cidade que apresentaram os maiores índices de 

alunos com trabalho remunerado, com 83% e 86%.  A Zona Oeste com 81%, revelou ter 

percentuais um pouco menor, sendo a área da cidade com os índices mais baixos de alunos 

remunerados, inferiores à média municipal. 

 Ao observar se os alunos possuem ou não Carteira de Trabalho e Previdência Social 

(CTPS), fica constatado que 57% declararam ter carteira assinada, entretanto esses percentuais 

variaram quando comparados pelas Zonas da cidade.  As Zonas Norte e Centro/Sul, por 

exemplo, agregaram quantitativos de alunos com carteira assinada superiores aos valores do 

município, com 60% e 76%.  Por outro lado, a Zona Oeste destoou das demais áreas 

apresentando percentuais inversos, com 46%.  O quantitativo de alunos sem carteira assinada 
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foi inferior aos que a possuíam.  Esse percentual pode estar relacionado ao número de alunos 

que revelaram trabalhar em biscates e ajudando à família. 

 

Gráfico 18 – Percentual de alunos da EJA no ensino médio com carteira assinada, em 

2013. 

 

Fonte: Banco de dados da pesquisa “Escola, Trabalho e território” (2014) 

 

 Em relação a trajetória escolar dos alunos, os dados indicaram que mais que dois terços 

dos alunos começaram sua escolarização antes dos 6 anos de idade e cerca de 32% ingressaram 

a partir dos 7 anos, destacando-se o grupo de alunos que declararam ter iniciado seus estudos 

entre 7 e 10 anos, que correspondeu a 28%. 

 Ao comparar as médias municipais em relação às áreas em estudo, fica evidenciado que, 

mesmo acompanhando as tendências gerais, existem variações percentuais quanto ao ingresso 

desses sujeitos nas escolas.  Desmembrando em conjunto etários de 1 a 6 anos e os acima de 6 

anos, algumas variações são observadas quanto a distribuição desses alunos.   

 As Zonas Centro/Sul e Oeste, sobretudo, apresentaram maiores percentuais de alunos 

ingressos antes dos 6 anos, enquanto a Zona Norte esses percentuais foram menores (entre 5 e 

10 pontos percentuais) se comparados com as demais áreas. 

 Em relação aos alunos com mais de 6 anos, fica constatado que a Zona Norte, com 33% 

do conjunto de alunos, apresentou os maiores percentuais, sobressaindo desses os que iniciaram 

seus estudos entre 7 e 10 anos de idade (33%). 
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Gráfico 19 – Percentual de alunos da EJA no ensino médio, por idade que começou a 

estudar, em 2013. 

 

Fonte: Banco de dados da pesquisa “Escola, Trabalho e território” (2014) 

 

 Sobre a idade em que estes alunos terminaram o ensino fundamental, 75% concluíram 

com mais de 15 anos.  Desses, 55% concluíram esta etapa da educação entre os 16 e 29 anos e 

20% na fase adulta.   

 No comparativo entre as áreas da cidade, observa-se que a Zona Centro/Sul foi a que 

apresentou o maior percentual de alunos (85%) concluintes com mais de 15 anos, seguido da 

Zona Norte com 80%.  A Zona Oeste com 68% foi a que apresentou os menores percentuais, 

inclusive em relação as médias municipais. 

 Destaca-se também as diferenças percentuais dos alunos formados com até 15 anos.  

Estre as áreas territoriais, esse percentual variou de 16% (Centro/Sul) a 32% (Zona Oeste). Com 

menos amplitude destacou-se também os altos percentuais de alunos concluintes com mais de 

30 anos que ficou entre 19% (Zona Oeste) e 24% (Centro/Sul). 

 

Gráfico 20 – Percentual de alunos da EJA no ensino médio, por idade em que terminou 

o ensino fundamental, em 2013. 

 

Fonte: Banco de dados da pesquisa “Escola, Trabalho e território” (2014) 
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 Ao observar a forma como os alunos concluíram o ensino fundamental, percebe-se que 

66% deles concluíram cursando o ensino regular (56%) e/ou programas (9%). Os demais 

alunos, 35% declararam ter concluído na EJA. 

 Em todas as zonas da cidade, o quantitativo de alunos concluintes a partir do ensino 

regular e/ou programas também foram superiores, sendo de 59% e 9% na Zona Oeste, 53% e 

13% na Zona Norte.  Ao comparar a forma de conclusão pelas áreas, fica constatado que o 

Centro/Sul apresentou percentuais menores de alunos concluintes a partir de programas (6%), 

por outro lado foi a que mais havia alunos formados pela EJA nesta etapa de educação (40%).  

Nas áreas da Zona Oeste e Norte esses percentuais foram de 33% e 34%. 

 

Gráfico 21 – Percentual de alunos da EJA no ensino médio, por forma de conclusão do 

ensino fundamental, em 2013. 

 

Fonte: Banco de dados da pesquisa “Escola, Trabalho e território” (2014) 

 

 Sobre a idade em que os alunos iniciaram o ensino médio, os dados indicaram que 62% 

tinham mais de 18 anos. Desse grupo destacaram-se aqueles que tinham idade entre 18 e 24 

anos (30%) e os com mais de 30 anos (27%). 

 As Zonas Norte e Centro/Sul, com 69% e 75%, respectivamente, seguiram as tendências 

municipais indicando percentuais elevados de alunos que iniciaram o ensino médio com idade 

acima dos 18 anos, com destaque para alunos na faixa etária entre 18 e 24 anos. 

 Com 50%, a Zona Oeste destoou das demais áreas apresentando o menor percentual, 

assim como a área com maior percentual de alunos que ingressaram no ensino médio com idade 

inferior a 18 anos. 
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Gráfico 22 – Percentual de alunos da EJA no ensino médio por idade de início no ensino 

médio, em 2013. 

 

Fonte: Banco de dados da pesquisa “Escola, Trabalho e território” (2014) 

 

 Em relação ao trajeto até a escola, 74% dos alunos responderam que levavam até 30 

minutos para chegar e 25% mais que 30 minutos.  Deste conjunto, a maior parte (44%) levava 

entre 16 e 30 minutos. 

 A Zona Oeste destacou-se por apresentar 33% dos alunos que levavam menos tempo 

para chegar a escola, por outro lado, o Centro/Sul apresentou aqueles que levam mais tempo 

(28%).  A Zona Norte foi a que apresentou os maiores percentuais de alunos que levavam entre 

16 e 30 minutos para chegar à escola (48%). 

 

Gráfico 23 – Percentual de alunos da EJA no ensino médio por tempo que leva até a 

escola, em 2013. 

 

Fonte: Banco de dados da pesquisa “Escola, Trabalho e território” (2014) 

 

 Em relação ao tipo de locomoção até a escola, ficou constatado que a maioria dos alunos 

(88,1%) se deslocavam a pé (44%) ou de ônibus (44%).  Os demais meios de locomoção como 

bicicleta, moto metrô e carro, somaram juntos 11,9%. 
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 As Zonas Oeste e Norte, com 46% e 46%, apresentaram percentuais superiores de 

alunos que declararam ir a pé para a escola, enquanto o Centro/Sul, o ônibus (46%).  Em 

percentuais menores, a bicicleta também foi um meio de locomoção utilizado em todas as 

Zonas, sobretudo nas Zonas Oeste (10%).  O carro e a moto foram apontados em maiores 

proporções nas Zonas Oeste (3% e 4%) e Norte (4% e 1%). 

 

Gráfico 24 – Percentual de alunos da EJA no ensino médio, por tipo de locomoção até a 

escola, em 2013. 

*Nota: O metrô foi o meio de locomoção menos utilizado pelos alunos, representando 0,2% das declarações. 

Fonte: Banco de dados da pesquisa “Escola, Trabalho e território” (2014) 

 

 Ao serem consultados sobre o tipo de atividade de lazer existente próximo ao seu local 

de moradia e quais eles nunca frequentaram, os dados apontaram que 69% dos alunos relataram 

existir salas de cinemas próximas às suas residências, seguido da presença de quadras de esporte 

(18%).  Atividades como teatro, museus, local para shows, centro culturais e clube foram 

atividades menos relatadas e que juntas somavam 14% da amostra, destacando-se desse 

conjunto museus (5%) e local para shows (4%). 

 Quando consultados sobre quais lugares próximos à moradia que nunca foram, 39% dos 

alunos declararam que nunca frequentaram teatro, 29% quadra de esportes, 13% locais para 

show e 11% museus.  As salas de cinema foram o espaço que apresentou a menor proporção 

(1%), mostrando assim que este espaço é o que mais existe e o mais frequentado pelos alunos. 

 Ao considerar esses dados distribuídos pelas áreas da cidade, fica constatado a presença 

expressiva das salas de cinema em todas as regiões, especialmente na área do Centro/Sul com 

84%, seguido da Zona Oeste com 68% e Norte com 62%.  Em menores percentuais, as quadras 

de esporte também foram o espaço mais relatado, sendo 20% nas Zonas Norte, 18% na Oeste e 

10% no Centro/Sul. 
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 Apesar de mais aparelhos urbanos, o Centro/Sul foi a área que mais apresentou alunos 

que autodeclararam nunca ter ido ao teatro (64%).  Por outro lado, a Zona Oeste com 36% 

apresentou os maiores percentuais de alunos que nunca frequentaram quadra de esportes e 26% 

nunca foram ao teatro.  Na Zona Norte, 41% nunca foram ao teatro e 30% a quadra de esportes. 

 

Gráfico 25 – Percentual de alunos da EJA no ensino médio, por tipo de lazer próximo a 

residência nunca frequentado, em 2013. 

 

*Nota: Centros culturais (4%), clube (4%) e cinema (1%) representaram 9% da amostra. 

Fonte: Banco de dados da pesquisa “Escola, Trabalho e território” (2014) 

 

 Sobre o percentual de alunos que frequentam áreas da cidade fora do seu local de 

moradia e estudo, os dados revelaram que 69% informaram que necessitavam sair de seu lugar 

de moradia e estudo para fazer alguma atividade, seja frequentemente ou em alguns casos e 

ocasiões (maior percentual).  Os 31% restantes relataram que raramente ou nunca saíram. 

 O percentual alto de alunos que realizavam atividades fora do seu local de moradia e 

estudo também ocorreu com frequência nas demais áreas territoriais em estudo, sobretudo 
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Centro/Sul, 69% na Zona Norte e 68% na Zona Oeste. 

 Inversamente, a Zona Oeste apresentou os maiores percentuais, 32% de alunos que 

relataram raramente ou nunca se deslocavam para fora de seu território de moradia ou 

estudantil, seguido da Zona Norte com 31% e Centro/Sul com 26%. 

 

 

 

 

 

 

39

26

41

64

29
37

30

1013 14 13 1211
15

8 6

RIO OESTE NORTE CENTRO/SUL

Teatro Quadra de esportes Local para shows Museus



79 

Gráfico 26 – Percentual de alunos da EJA no ensino médio, por frequência a outras 

áreas da cidade fora do seu local de moradia e estudo, em 2013. 

Fonte: Banco de dados da pesquisa “Escola, Trabalho e território” (2014) 

 

 Em relação aos contatos interpessoais e as características dos melhores amigos, os dados 

apontam que 87% dos alunos relataram que seus melhores amigos encontravam-se no mesmo 

lugar de morada.  A família foi o espaço social que apresentou os maiores percentuais seguidos 

pela escola, vizinhança e igreja.  Os 12% restantes relataram ter seus melhores amigos em 

espaços como grupo que frequentam, trabalho ou redes sociais, destacando desse conjunto o 

grupo que frequentam. 

 Em todas as Zonas da cidade esses percentuais não variaram significativamente.  A Zona 

Oeste teve 88,7% dos alunos que relataram ter seus melhores amigos pertencentes à família ou 

próximos ao local de moradia, o Centro/Sul 87% e a Zona Norte 86%.  Por outro lado, os 

percentuais entre família, escola e vizinhança apresentaram variações em cada área.   

 Na Zona Oeste esses percentuais de 27% familiares, 25% da escola e 25% da vizinhança.  

As Zonas Norte e Centro/Sul com 39% e 41%, seguiram a tendência das médias municipais e 
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amigo a família, seguidos da escola, vizinhança e igreja. Os percentuais de alunos que relatam 

ter seus amigos no trabalho também se destacaram nessas áreas (5% e 4%) em relação a Zona 

Oeste (2%). 
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Gráfico 27 – Percentual de alunos da EJA no ensino médio, por características dos 

melhores amigos, em 2013. 

 

*Nota: Também havia como possibilidade de resposta a opção “todos os lugares”, “lugar nenhum”, “do trabalho” 

(4%) e “das redes sociais” (2%) que representaram 6,4% da amostra. 

Fonte: Banco de dados da pesquisa “Escola, Trabalho e território” (2014) 

 

 Quando perguntados sobre os grupos sociais que participavam, a maioria dos alunos 

(64%) relataram não participar de grupos sociais.  O grupo social que mais destacou-se em 

relação aos outros foi o grupo religioso com 16% da amostra. 

 Atividades como participação em grupos culturais e esportivos, associação de 

moradores, sindicatos e grêmios estudantis representaram 14%.  Essa tendência foi seguida por 

todas as Zonas da cidade, destoando deste contexto a Zona Centro/Sul que além de apresentar 

os maiores percentuais de alunos não envolvido com algum grupo social, também revelou um 

percentual maior de alunos participantes de sindicato (4%). 

 

Gráfico 28 – Percentual de alunos da EJA no ensino médio, por participação em grupos 

sociais, em 2013. 

 

*Nota:  Também havia como possibilidade de resposta as opções “Partido Político”, “Grupo de Identidade”, 

“Grupo ecológico”, “Sindicatos” e “outros”, juntos representaram 5,3% da amostra.  

Fonte: Banco de dados da pesquisa “Escola, Trabalho e território” (2014) 
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 A análise das vinte sete variáveis permite observar que, representativamente, os alunos 

da EJA do ensino médio, matriculados na rede estadual no município do Rio de Janeiro, 

possuíam tendências que possibilitaram um perfil deste grupo de alunos no âmbito da educação.  

Ao considerar os maiores percentuais apresentados na amostra, foi percebido quanto ao perfil 

socioeconômico, que a maioria dos alunos eram mulheres (57%); de idade entre 18 e 24 anos 

(56%); pretos e pardos (65%); com renda familiar de até dois salários mínimos (68%); filhos 

de mães como ensino fundamental (66%); evangélicos (46%); solteiros (60%); sem filhos 

(55%); naturais do estado do Rio de Janeiro (84%); moradores do município do Rio de Janeiro 

(99%) cujas escolas que estudavam se localizam na mesma área em que moram (88%). 

 Do ponto de vista das relações trabalho e estudo, a maior parte deles começou a trabalhar 

com idade acima dos 15 anos (54%); conciliaram em algum período de sua trajetória escolar a 

escola com o trabalho (82%); possuíam trabalho fixo (55%), algum tipo remuneração (83%) e 

já tiveram carteira assinada (57%). 

 Ingressaram na escola antes dos seis anos de idade (68%); concluíram o ensino 

fundamental com mais de 15 anos (75%); concluíram no ensino regular (56%) e iniciaram o 

ensino médio com idade acima dos 18 anos (62%).  Levavam menos de 30 minutos para chegar 

a escola (75%) e em sua maioria iam a pé (44%). 

 Como atividade cotidiana, a maior parte deles tinham salas de cinema perto de sua 

moradia (69%); nunca foram a um teatro (39%); frequentemente ou às vezes frequentavam 

outras áreas fora do seu lugar de moradia e estudo (69%); seus familiares eram considerados 

como melhores amigos (34%) e não participavam de nenhum grupo social ou identitário (65%). 

 Ao comparar o perfil resultante dessa amostra com os dados apresentados pela 

SEEDUC/2014 (Vide p. 60), constata-se que os perfis coincidiam e apresentaram tendências 

que dialogavam na escala estadual e municipal.  A pesquisa da SEEDUC apontou que o perfil 

dos alunos na EJA (8% dos alunos de todo estado) se caracterizava por ter mais mulheres (52%), 

pretos e pardos (66%); de famílias cujos pais tinha o ensino fundamental (36%); possuidores 

de computador (65%).  Na pesquisa em análise, o percentual de mulheres foi de 57%; pretos e 

pardos de 65% e a escolaridade da mãe com o ensino fundamental foi de 66%. 

 As coincidências dessas amostras despertam a atenção na caracterização do perfil desse 

grupo discente, especialmente na questão étnico-racial. Comparando o perfil socioeconômico 

pelas três zonas, fica constatado a presença significativa de negros (pretos ou pardos) em todas 

as áreas, havendo uma variação de 5 pontos percentuais entre as áreas com maior e menor 

percentual.   
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 Além da variável cor, as variáveis relacionadas à renda familiar (9 pontos); ao município 

de moradia (4 pontos); à idade que começou a estudar (10 pontos); ao tipo de formação (6 

pontos para regular e 7 para EJA), tempo até a escola (9 pontos), tipo de locomoção (9 pontos), 

frequência a outras áreas fora do seu local de moradia (6 pontos) e participações em grupos 

sociais (3 pontos) foram as que apresentaram as menores variações entre as três áreas 

recortadas. (Vide Apêndice 01) 

 Na busca por variações territoriais, os dados revelaram que a Zona Oeste (43% da 

amostra) foi o território que mais se destacou, ora apresentando os maiores percentuais, ora os 

menores.  Das 27 variáveis observadas essa área apresentou os 6 maiores percentuais e 11 

menores. 

 Ao comparar a Zona Oeste (43%) com a Zona Norte (38%), as duas maiores 

representações da amostra, constata-se que 14 variáveis apresentaram diferenças percentuais 

superiores a 10 pontos.  Essa variação pressupõe composições diversas de alunados para cada 

área observada. 

 Ao considerar as tendências apresentadas na base de dados, a Zona Oeste se caracterizou 

por ser um território composto de mais alunos: com idade entre 18 e 24 anos (63%); estudantes 

de escolas dentro da região (99%); solteiros (64%); sem filhos (64%) e que começaram a 

estudar antes dos 6 anos (72%).  Por outro lado, a mesma área apresentou menos alunos: 

mulheres (51%); moradores de comunidade (36%); filhos de mães com o ensino fundamental 

(56%); com trabalho fixo (50%) e carteira de trabalho (46%); que concluiu o ensino 

fundamental com mais de 15 anos (68%) e começou o ensino médio com idade acima dos 18 

anos (50%); que nunca frequentaram o teatro (26%) e que tinham como melhores amigos a 

família (27%). 

 A Zona Norte apresentou um coletivo composto de mais alunos: mulheres (63%); 

moradores de comunidade (83%); com mães ainda no ensino fundamental (74%); com trabalho 

fixo (60%) e carteira assinada (60%); que concluíram o ensino fundamental com mais de 15 

anos (80%) e começou o ensino médio com mais de 18 anos (69%); que nunca foi ao teatro 

(41%) e que tinham como melhores amigos seus familiares (39%). (Vide Apêndice 2) 

 As diferenças no perfil de alunos para essas duas áreas podem ser justificadas 

considerando o processo histórico de formação e ações governamentais no território do 

município.  No diálogo com o capítulo 2 dessa dissertação, observa-se que a Zona Oeste possui 

um processo de ocupação mais recente que a Zona Norte, área de ocupação mais consolidada.  

Essa lacuna temporal no processo de expansão da cidade pode repercutir tanto na quantidade e 
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tipo de aparelhos urbanos (escolas, hospitais, praças, transporte público, áreas de lazer etc.) 

dentro de cada território, assim como no perfil de seus habitantes. 

 Nesse sentido, a Zona Oeste por ser mais recente pode apresentar um território 

desprovido de muitos aparelhos urbanos, assim como um perfil de população mais jovem que 

repercute no campo da educação e da EJA no ensino médio com os perfis supracitados.  Por 

outro lado, a Zona Norte, por motivos inversos, apresenta um perfil de alunos mais velhos. 

 Ao considerar a premissa desse capítulo, podemos inferir que a ocupação do território 

influencia ou influenciou na trajetória escolar os alunos da EJA no ensino médio, situados no 

município do Rio de Janeiro.  Acresce a isso a percepção de que estes alunos não só possuem 

características que revelam tendências dessa coletividade, como também apresentam distinções 

que, dependendo do olhar empregado, diferenciaram-se dentro do território.   

 Nessa perspectiva, ao considerar a Zona Norte da cidade e os conceitos de domínio e 

apropriação do território (HAESBAERT, 2004), é possível pensar como alguma variável que 

dialogue com esses conceitos podem auxiliar-nos na distinção dos alunos da EJA do município 

do Rio de Janeiro. 
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CAPÍTULO 4 

OS SUJEITOS DA EJA NO ENSINO MÉDIO DA ZONA NORTE DO RIO DE 

JANEIRO E SUAS RELAÇÕES COM O TERRITÓRIO  

 

 Esse capítulo visa compreender como se caracterizam os alunos que estudam na EJA do 

ensino médio da rede estadual do Rio de Janeiro, situada na Zona Norte da capital do estado, 

analisando especialmente as questões que envolvem o deslocamento desses sujeitos pelo 

território do município do Rio de Janeiro, a partir da regularidade que esses alunos frequentam 

outras áreas da cidade fora do seu local de moradia e estudo.   

 Para isso, compreendemos ser primordial refletir sobre os significados dos termos 

domínio e apropriação do território, como estes conceitos se inter-relacionam e como eles 

podem dialogar com a questão da mobilidade dos alunos pela cidade. 

 

4.1 – Aspectos conceituais sobre o domínio e apropriação do território 

 

 Sahr e Sahr (2009), no texto “Territórios – Faxinais – Espaços: a problemática 

‘Espaço/Território’ na formação social brasileira”, buscam compreender como a população 

faxinalense, na sua realidade material, se faz visível no seu território.  

Moraes aponta a vaguidade do conceito “espaço” (...) e Haesbaert define o 

espaço geográfico como quase “sinônimo de território”, se abstendo de uma 

discussão mais diferenciadora. Também Souza reduz o espaço a um 

“substrato”, caracterizando o território como um “espaço definido e 

delimitado por e a partir de relações de poder” e explicita: “O substrato 

espacial é a faceta material do espaço socialmente produzido, o espaço 

tangível”.  Constrói-se nas suas “diversas dimensões (universo de valores, 

crenças e hábitos compartilhados), relações econômicas, relações de poder 

(…)”.  Desta maneira, o espaço ganha um caráter completamente objetivo, 

enquanto as territorializações seriam subjetivações que se definem pelo 

controle, pelo poder de interpretação e pela subsequente apropriação 

semiótica (atribuição de significado). Haesbaert, no mesmo sentido, refere-se 

à “dominação” e à “apropriação” do espaço através de mediações espaciais, 

tanto materiais como imateriais. (SAHR e SAHR, 2009, p. 147) 

 

 Haesbaert e Limonad (2007, p. 42), ao compreenderem que o “território é sempre, e 

concomitantemente, apropriação (num sentido mais simbólico) e domínio (num enfoque mais 

concreto, político-econômico) de um espaço socialmente partilhado”, destacam que o mesmo 

não deve ser associado exclusivamente a simples materialidade do espaço socialmente 

construído, como também a um conjunto de forças mediadas por esta materialidade. 
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 Haesbaert (2006) ressalta ainda que, para a compreensão de um fenômeno, faz-se 

necessário partir da constatação de que o espaço geográfico é formado conjuntamente pelos 

processos ou forças dinâmicas de caráter econômico, político, cultural ou simbólico e naturais.  

Essas dinâmicas se conjugam de forma profundamente diferenciadas em cada local.   

 Exemplificando cada processo, o autor revela que a dinâmica econômica é moldada, 

sobretudo, na forma de territórios-rede, que privilegia pontos e linhas e não o “espaço de todos” 

no seu conjunto; a política que privilegia a gestão em termos de territórios-zona, superfícies ou 

áreas com limites claramente estabelecidos; a “social” que está relacionada com as crescentes 

desigualdades e à condição de exclusão socioespacial ou inclusão precária; a “cultural”, que 

cada vez mais foge da associação nítida entre um território e uma identidade específica para 

projetar-se igualmente na forma de identidades híbridas e de redes; a “natural”, menos restrita 

a ambientes zonais locais e mais mergulhada nas relações sociedade natureza de caráter global. 

 Ao destacar como prioridades o combate ao aumento das desigualdades e da exclusão 

sócio espacial, ele destaca que “as desigualdades espaciais não são um fenômeno que pode ficar 

restrito – ou mesmo ser priorizado – em termos de uma escala específica, como a escala 

‘regional’”(HAESBAERT, 2006, p. 122). Para este autor, as desigualdades sócio-espaciais, 

devem ser atacadas por um novo ordenamento territorial, ou seja, devem ser compreendidas em 

seus múltiplos níveis, partindo do intra-urbano, sobretudo no caso das grandes metrópoles 

nacionais, do meso-regional, até chegar ao macrorregional, que de forma mais ou menos 

implícita, está inserida na própria relação nacional-global. 

 Assim, o território é visto como uma relação de apropriação e/ou domínio da sociedade 

sobre o seu espaço.  Essa associação “não está relacionada apenas à fixidez e à estabilidade 

(como uma área de fronteiras bem definidas), mas incorpora como um de seus constituintes 

fundamentais o movimento, as diferentes formas de mobilidade, ou seja, não é apenas um 

‘território-zona’, mas também um ‘território-rede’” (HAESBAERT, 2006, p. 117 e 118). 

[...] enquanto “continuum” dentro de um processo de dominação e/ou 

apropriação, o território e a territorialização devem ser trabalhados na 

multiplicidade de suas manifestações – que é também e, sobretudo, 

multiplicidade de poderes, neles incorporados através dos múltiplos agentes/ 

sujeitos envolvidos. Assim, devemos primeiramente distinguir os territórios 

de acordo com os sujeitos que os constroem, sejam eles indivíduos, grupos 

sociais, o Estado, empresas, instituições como a Igreja etc.  As razões do 

controle social pelo espaço variam conforme a sociedade ou cultura, o grupo 

e, muitas vezes, com o próprio indivíduo. Controla-se uma “área geográfica”, 

ou seja, o “território”, visando “atingir/afetar, influenciar ou controlar pessoas, 

fenômenos e relacionamentos” (SACK, 1986, p. 06 apud HAESBAERT, 

2004, p.04). 
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 Ao partir dessa perspectiva, a Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro é entendida como 

um “território-zona” e questiona-se, nesse capítulo, como e quais grupos de alunos matriculados 

no ensino médio da rede estadual, dominam e apropriam-se do território considerando as 

diferentes formas de mobilidade existentes.27 

 Para isso, este trabalho seleciona como ponto de reflexão a frequência de circulação dos 

alunos em outras áreas da cidade, fora do seu local de moradia e estudo e as suas possíveis 

interferências das variáveis sexo, cor, idade, renda, trabalho, trajetória escolar e vínculos de 

amizade.  Essa base de análise poderá contribuir com informações que melhor caracterizem 

esse grupo de alunos no recorte territorial em destaque e as suas relações com as demais áreas 

do município. 

 Em relação à área geográfica que serve de recorte espacial a este estudo, destacando a 

EJA no ensino médio, o presente capítulo traz uma análise do território em questão, 

principalmente sobre seus aspectos históricos, políticos-administrativos, socioeconômicos e 

educacionais.  Pretende-se também relacionar os dados obtidos sobre a região com as 

informações sobre a cidade e o estado, com a finalidade de perceber qual a relevância desse 

recorte dentro das configurações municipais e estaduais. 

 Aprofundando o estudo, serão analisados os dados sobre a região considerando as 

pesquisas e levantamentos feitos pelo Instituto Pereira Passos (IPP) do município do Rio de 

Janeiro; os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); relatórios do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e da Secretaria 

de estado de educação do Rio de Janeiro (SEEDUC).   

 Como recorte temporal, serão priorizadas as informações de 2013, a fim de resgatar um 

quadro mais próximo possível da realidade do banco de dados da pesquisa cujo Survey foi 

aplicado no final de 2013. 

 

4.2 - A Zona Norte como espaço socialmente construído 

 

 Conforme já explicitado no capítulo II, o termo “Zona Norte” não aparece em nenhuma 

das formas de zoneamento da cidade, mostrando que se a origem do termo é antiga, não provem 

do ponto de vista das normativas legais. 

 Cardoso (2009), ao discutir sobre a segregação Sócio-Espacial e a Invenção da Zona 

Sul Carioca entre os anos de 1920-1960, afirma que: 

                                                           
27 O conceito de apropriação do não foi considerado como objeto de reflexão nesta análise pois ele abrange um 

caráter qualitativo de interpretação, com questões que o banco de dados não contempla. 
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Em nossa pesquisa procuramos verificar, primeiramente, a possibilidade do termo 

“Zona Sul” ter como fonte o urbanismo, devido à presença da palavra “Zona”. A 

pesquisa demonstrou, entretanto, que o surgimento daquele termo na cidade do Rio de 

Janeiro não está relacionado diretamente ao urbanismo e ao zoneamento, pois, de fato, 

não encontramos nenhuma legislação que tenha dividido a cidade em Zonas 

“geográficas”, como Norte, Sul, Oeste etc. (CARDOSO, 2009, p. 39). 

 

 Essa geógrafa pesquisou sobre as origens e a difusão do topônimo Zona Sul na cidade 

do Rio de Janeiro e suas implicações sobre a geografia da cidade e considerou que em torno de 

um topônimo se aglutinam representações podendo surgir uma identidade do lugar.  Para isso 

ela empreendeu uma pesquisa que analisou a legislação urbanística, periódicos distintos, textos 

geográficos e música popular, com o objetivo de verificar o surgimento do topônimo Zona Sul 

no Rio de Janeiro.  A pesquisa elucidou também as origens e a difusão do termo Zona Norte.  

Uma das pistas que ela oferece sobre a origem dessa designação para uma área da cidade, foi o 

momento em que a comunidade acadêmica (geógrafos) da época que estudavam a cidade, 

incorpora essa expressão em seus trabalhos.  

[...] é interessante lembrar que, nesta época, já havia uma longa tradição de 

zoneamento urbanístico da cidade, mas nunca levando em consideração 

aspectos geográficos e sim de caráter funcional. Mas deve-se lembrar também 

que não foi na Geografia que encontramos pela primeira vez o termo “Zona 

Sul” e sim num jornal de bairro, quando provavelmente começou a ser 

incorporado ao cotidiano dos moradores daquela área ou, melhor dizendo, de 

parte dela. Ao que parece, a Geografia vinha apenas incorporando vaga e 

imprecisamente uma denominação que passava ao senso comum na cidade 

(CARDOSO, 2009, p. 48). 

 

 Ela destaca também que a construção do topônimo Zona Sul e sua difusão para uma população 

maior da cidade ocorreu inicialmente a partir da localização ao “sul”, surgindo depois o termo “Zona 

Sul”.  Paralelo a isso, o termo “Zona Norte” estava associado aos bairros que não eram da Zona Sul, 

assim como não faziam parte da área considerada como “subúrbios”.   

 Os subúrbios eram identificados como uma longa área territorial servida pelas ferrovias, desde 

princípios do século XX, que “passou a designar uma área da cidade de forma deslocada de seu sentido 

original, com intenção de desqualificá-la, uma vez que, a partir da Reforma Passos, passou a ser ocupada 

por camadas sociais de mais baixa renda” (Idem, p. 53), o que se constituiu, como o rapto ideológico da 

categoria subúrbio no Rio de Janeiro (Fernandes, 1995apud CARDOSO, 2009). 

 A autora conclui que o significado dos termos Zona Sul e Zona Norte “não surgiram do 

rapto ideológico da palavra subúrbio, pois, até então, ambas as áreas eram reconhecidas como 

fazendo parte da “área urbana” da cidade” (Idem, p.54).  Para ela, o surgimento e a consolidação 

do uso desses termos ocorreram na medida em que a cidade foi se desenvolvendo de forma 
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mais desigual e segregada, sendo necessário nesse contexto diferenciar bairros da antiga “Zona 

urbana”, ou seja, a Zona Norte da Zona Sul, à qual se atribuía mais alto status.  

 Ao longo de todo processo de formação territorial do município, não se percebe nas leis 

que norteavam as áreas de ocupação, a presença da expressão Zona Norte, seja delimitando um 

espaço do território carioca ou mesmo associando-a a alguma área de planejamento. 

 Isso só irá acontecer em 1992, já sob a vigência da Constituição Federal de 1988, com 

o primeiro plano diretor da cidade, criado através da Lei Complementar nº 16, chamado de 

Plano Diretor Decenal. Essa Lei manteve a divisão da cidade pré-estabelecida no Decreto 

anterior, entretanto o art. 45 da Seção I do Capítulo II, que versa sobre a Ocupação Urbana, cita 

a Zona Norte como sendo a área de planejamento 3. 

Art. 45 A ocupação urbana do Município consolidará os grandes vetores de 

crescimento do Centro da Cidade para a Zona Norte – Área de Planejamento 

3, para a Zona Oeste – Área de Planejamento 5 para região de Jacarepaguá, na 

Área de Planejamento 4, bem como os vetores que se irradiam a partir de 

centros de comércio e serviços.  

 

 Em 1993, na gestão do prefeito Cesar Maia (1993 a 1996), foi publicado o Decreto nº 

11.935 que de forma clara associa a Zona Norte a área de planejamento 3.  O anexo desse 

decreto apresenta a área de planejamento, as regiões administrativas que elas abrangem, a zona 

geográfica que elas pertencem, o titular dessa área e o cargo ocupado por este titular.   

Lameirão (2007, p. 37) afirma que  

neste decreto o prefeito delega as atribuições concernentes às Áreas de 

Planejamento (APs) do Poder Executivo Municipal, embora não especifique 

o conteúdo dessas atribuições. Cada área de planejamento ocupa-se de uma 

parte da cidade, de forma que se estabelece a seguinte distribuição: AP-

1→Centro; AP-2→Zona Sul; AP-3→Zona Norte; AP-4→Barra da Tijuca; 

AP-5→Zona Oeste. As APs constituíam-se uma divisão da cidade, para fins 

de planejamento, criada pelo decreto nº 3.158 de 23/07/1981. O Plano Diretor 

da Cidade do Rio de Janeiro as define como um instrumento para a ordenação 

da política urbana do município. 

 

 Dessa data em diante inúmeras delimitações territoriais foram dadas ao termo Zona 

Norte de acordo com os governos que se sucederam.  Lameirão (2007), ao estudar sobre como 

as subprefeituras do município do Rio de Janeiro se organizavam e funcionavam, comenta que 

o Decreto cria as subprefeituras e concede à área de planejamento 03 a jurisdição sobre as 

regiões administrativas da Zona Norte da cidade, entretanto: 

em julho deste mesmo ano, o prefeito Cesar Maia edita o decreto no 12.148, 

de 16/07/1993, pelo qual fragmenta a AP-3 em três subprefeituras (AP-3.1, 

3.2 e 3.3). E através deste decreto que se origina a subprefeitura “Zona Norte” 

cuja área de abrangência limita-se às XIV, XV, XXII e XXV RAs. Durante a 

gestão de Luiz Paulo Conde (1997-2000), a AP-3.3 e dividida em duas e, por 
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isso, perde a jurisdição sobre as XIV e XXV RAs, conforme mostra o decreto 

no 17.294 de 14/01/1999. Quando Cesar Maia retorna à Prefeitura, em 2001, 

restitui o arranjo do primeiro governo, de modo que a AP-3.3 passa a controlar 

quatro RAs tal como antes. Com a criação da subprefeitura do “Grande Irajá”, 

a “Zona Norte” perde o comando sobre a XIV RA, conforme disposto no 

decreto no 25.053 de 03/02/2005, e tem sua área de abrangência restrita às 

XV, XXII e XXV RAs. 

 

 O quadro abaixo mostra como o termo “Zona Norte” muda seu recorte espacial, 

deixando de ser uma zona da área de planejamento para uma subprefeitura englobando três 

regiões administrativas. 

 

Quadro 01: Área de planejamento 03 e suas subprefeituras, em 2007. 

 
Fonte: Lameirão 2007, p.73 

 

 Na administração do governo Eduardo Paes (2009 a 2016), a Lei Complementar 16 foi 

revogada pelo então Plano Diretor em vigor (Lei Complementar nº 111 de 1º de fevereiro de 

2011). O termo Zona Norte aparece no documento, mas não especificando área delimitada.  

A inferência que se faz ao ler o Plano Diretor quando cita Zona Norte é que esta é subentendida 

como uma região delimitada historicamente, conforme apresenta o art. 33 da seção II (Dos 

Vetores de Crescimento da Cidade): 

Art. 33. A ocupação urbana no Município se orientará segundo os seguintes 

vetores de crescimento: 

I - pelo adensamento da população e das construções na Macrozona de 

Ocupação Incentivada, preferencialmente nas vias estruturadoras da Zona 

Norte, da Leopoldina e de Jacarepaguá; 

(...) 

IV - pela intensificação da ocupação nas Macrozonas de Ocupação 

Incentivada e de Ocupação Assistida, junto aos Centros de comércio e de 

serviços, às áreas industriais e aos eixos viários estruturadores do espaço na 

Zona Norte e da Leopoldina e na Zona Oeste 

 

 Considerando o exposto acima e verificando a inexistência de uma definição específica 

para a área da Zona Norte do município do Rio de Janeiro, a fim de apresentar um quadro 



90 

amostral da região em estudo, este trabalho considerará a área de planejamento 3 como sendo 

esse território. 

 A Zona Norte do município do Rio de Janeiro possui uma extensão territorial de 

203,47km², correspondendo a 17% do território da cidade.  Ela está localizada ao norte do 

Maciço da Tijuca, ao sul da Baixada Fluminense e a oeste da Baía de Guanabara.   

 De acordo com o último Plano Diretor da cidade (2011), esta área possui 80 bairros, 

subdivididos em sete subáreas de planejamentos (3.1- Ramos, 3.2 – Méier, 3.3 – Madureira, 3.4 

– Inhaúma, 3.5 – Penha, 3.6 – Pavuna, 3.7 - Ilha do Governador) distribuídos em 13 regiões 

administrativas, conforme mapa abaixo e anexo I. 

 

Figura 03:  Zona Norte do município do Rio de Janeiro 

 

Fonte: IPP (2014) 

 

 Segundo o Armazém de Dados do IPP (2010) com base no Censo de 2010, habitavam 

essa área geográfica 2.399.159 pessoas, o que correspondia a 38% do total da população 

residente na cidade do Rio de Janeiro. Constituindo-se, assim, uma área densamente povoada 

com 11.791 hab/km².  Essa população era composta por 47% homens e 53% de mulheres; 20% 

de crianças e adolescentes, 24% jovens, 41% de adultos e 15% de idosos. 

 A Zona Norte faz limite com as áreas de planejamento 01, 02, 05 e com a Baixada 

Fluminense.  A Avenida Brasil, a Linha Vermelha e a Linha Amarela são suas principais vias 

de acesso e estão integradas às duas principais rodovias federais de entrada e saída da cidade, 

Presidente Dutra e Washington Luiz. 
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 De acordo com Santos (2012), na comparação entre essa área e as demais regiões da 

cidade, observa-se que é a mais bem servida de vias e transporte público de massa, com 

inúmeras linhas de ônibus municipais e intermunicipais que partem ou passam por ela. 

Além de sua situação geográfica privilegiada e sistema viário diversificado, 

dispõe de sistemas de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de 

drenagem de águas pluviais em quase toda a sua extensão, em índice superior 

ao dos bairros da Zona Oeste (APs 4 e 5), que são os que mais crescem na 

cidade (SANTOS, 2012, p. 48). 

 

 Por estimativa, nos anos de 2000, aproximadamente 23% do total da população da zono 

Norte eram moradores de favela.  Ao considerar os dados mais atuais do IPP (2010), com base 

no Censo de 2010, há cerca de 1.434.975 moradores de comunidades no município do Rio de 

Janeiro, estimando-se que os mesmos 23% continuem, em 2010 seria de 330.044 pessoas 

moradores de favelas nesta área territorial. 

 Em relação à EJA do ensino médio ofertada pela rede estadual do Rio de Janeiro, essa 

região é administrada pela coordenadoria Região Metropolitana III.  Essa metropolitana 

abrange a maior parte dos bairros da região da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro (62 

bairros).28 

 A região metropolitana III, em 2013, era composta por 101 escolas que representavam 

8% da rede estadual.  Com relação à EJA, atendia a cerca de 10.500 alunos (31%), distribuídos 

em 44 escolas, atendendo a etapa final do ensino fundamental e o ensino médio nas modalidades 

presencial e semipresencial.  Desse percentual, o ensino médio correspondia a 66% com 6.910 

alunos. 

 A região metropolitana III possuía a maior parte de seus alunos matriculados no turno 

integral que, de acordo com a SEEDUC, corresponde a modalidade de ensino semipresencial29, 

correspondente aos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJAs). 

 Em números proporcionais, 62,1% estavam matriculados no turno integral, 37,6% no 

noturno e 0,3% de tarde.  Por outro lado, mesmo com um quantitativo menor de alunos, essa 

regional possui um número maior de alunos na etapa final do ensino fundamental, 

correspondendo a 33% do total de discentes matriculados. 

                                                           
28 Com a Resolução SEEDUC nº 5.563 de 20 de setembro de 2017 altera a área de abrangência geográfica da 

Regional Metropolitana III sofreu alteração incluindo a ela alguns bairros da Regional Metropolitana VI, passando 

a abranger também os seguintes bairros: Alto da Boa Vista, Andaraí, Benfica, Botafogo, Caju, Catete, Catumbi, 

Centro, Cidade Nova, Copacabana, Cosme Velho, Engenho Novo, Estácio, Flamengo, Gamboa, Gávea, Glória, 

Grajaú, Humaitá, Ilha de Paquetá, Ipanema, Jardim Botânico, Lagoa, Lapa, Laranjeiras, Leblon, Leme, Mangueira, 

Manguinhos, Maracanã, Praça da Bandeira, Rio Comprido, Rocha, Rocinha, Sampaio, Santa Teresa, Santo Cristo, 

São Cristóvão, São Francisco Xavier, Saúde, Tijuca, Urca, Vidigal, Vila Isabel. 
29 A justificativa se faz divido a escola/professores estarem disponíveis em período integral aos alunos 

matriculados nesta modalidade. 
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4.3 – Características dos sujeitos da EJA no ensino médio e sua relação com o território:  

o caso Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro 

 

 O número de alunos que participou da pesquisa na Zona Norte do município foi de 356 

distribuídos em cinco escolas pertencentes aos bairros de Bonsucesso, Irajá, Manguinhos, Maré 

e Meier. Esse quantitativo corresponde a 38% da amostra, sendo o segundo maior grupo de 

respondentes dentre as quatro regiões.  Buscando traçar um perfil dos alunos desta região, faz-

se importante resgatar pontos relativos ao perfil socioeconômico, trabalho e estudo, trajetória 

escolar, informações sobre a escola e atividades cotidianas. 

 Os dados revelaram que o perfil dos alunos da Zona Norte: 63% de mulheres; 50% com 

mais de 25 anos de idade; 67% pardos e pretos; 82% moradores de comunidades; 71% com 

renda de até dois salários mínimos; e 63% com mães sem escolaridade ou que não concluíram 

o ensino fundamental. 

 Sobre a relação trabalho e escola, trabalharam e estudaram concomitantemente ao longo 

de sua trajetória escolar; 73% começaram a trabalhar antes dos 18 anos, destes 29% entre 10 e 

15 anos de idade.  A respeito do tipo de trabalho, 83% relataram ter um trabalho remunerado; 

68% estavam trabalhando em emprego fixo, biscate ou ajudando nos afazeres domésticos; e 

60% possuíam carteira assinada. 

 Quanto à trajetória escolar, 62% iniciaram os seus estudos entre 1 e 6 anos e 32% entre 

7 e 10 anos de idade; 80% concluíram o ensino fundamental com mais de 15 anos (destes 48% 

entre 16 e 20 anos e 20% com mais de 30 anos); 66% concluíram no ensino regular ou em 

programas e 34,4% na EJA; 70% iniciaram o ensino médio com idade acima dos 18 anos. 

 No que diz respeito à escola, 48% relataram demorar entre 16 e 30 minutos para chegar 

a escolas; 91% vão para a escola ou a pé (46%) ou de ônibus (45%). 

 Em relação às atividades cotidianas, 62% declararam existir salas de cinema como 

atividades de lazer próximas à sua casa e 19% informaram haver quadra de esportes; 69% 

diziam frequentar áreas fora do seu local de moradia, seja frequentemente (18%) ou às vezes 

(51%); 61% têm como como melhores amigos pessoas pertencentes à sua família (39%) ou 

ligados à escola (22%). 

 Ao considerar este último bloco de variáveis, sobretudo o que está relacionadas as 

frequência (frequentemente ou às vezes) com que os alunos se deslocam para fora do seu local 

de estudo e moradia é que observaremos quem são e de que forma os alunos dominam e se 

apropriam do território do município do Rio de Janeiro. 
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 De forma geral, em todos os territórios os percentuais de alunos que mais frequentavam 

espaços fora da sua área eram do sexo masculino, 71% na Zona Norte e 72% nas demais zonas.  

Apesar do percentual de alunos do sexo masculino ser um pouco abaixo na Zona Norte em 

relação às demais áreas, para o sexo feminino esses percentuais se inverteram estando a Zona 

Norte com 69% e as demais zonas 66%. 

 

Gráfico 29 – Frequência dos alunos da EJA no ensino médio a outras áreas da cidade 

fora do seu local moradia e estudo na Zona Norte e demais áreas da cidade, por sexo, em 

2013. 

 
Fonte: Banco de dados da pesquisa “Escola, Trabalho e território” (2014) 

 

 Em relação aos grupos etários, fica constatado que os alunos com idade entre 25 e 29 

anos foram aqueles que apresentaram os maiores percentuais de frequência fora do seu local de 

moradia: 73% tanto para Zona Norte quanto para as demais zonas da cidade.  O grupo de alunos 

entre 18 e 24 anos somaram 67% na Zona Norte e 71% nas demais zonas. O grupo com idade 

acima de 30 anos, 71% e 65%, respectivamente. 

 

Gráfico 30 – Frequência dos alunos da EJA no ensino médio a outras áreas da cidade 

fora do seu local moradia e estudo, por grupo de idade, em 2013. 

 
*Nota: o grupo de idade de menos de 18 anos representou 1,2% da amostra. 

Fonte: Banco de dados da pesquisa “Escola, Trabalho e território” (2014) 
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 Quanto à relação entre frequentar áreas fora do seu lugar de moradia e estudo e a cor 

dos alunos, observa-se que, no comparativo entre brancos, pretos e pardos, os brancos 

representaram os maiores percentuais de alunos, com 72% na Zona Norte e 72% nas demais 

áreas.  Os alunos que se declararam pretos e pardos apresentaram maiores percentuais na Zona 

Norte, com 68% de pretos e 71% de pardos, enquanto nas demais zonas esses valores 

representaram 64% e 66%. 

 Em relação aos alunos que se declararam amarelos e indígenas, os valores se invertem 

sendo 80% de alunos amarelos e 79% de indígenas que declararam sair com certa regularidade 

do seu lugar de moradia, nas demais zonas da cidade.  Na Zona Norte, esses percentuais foram 

mais baixos, representando 46% e 57% dos respondentes. 

 

Gráfico 31 – Frequência dos alunos da EJA no ensino médio a outras áreas da cidade 

fora do seu local moradia e estudo, na Zona Norte e demais áreas da cidade, por tipo de 

cor, em 2013. 

 
Fonte: Banco de dados da pesquisa “Escola, Trabalho e território” (2014) 

 

 Em relação às rendas salariais dos alunos, fica constatado que quanto maior a renda, 

maior foi a frequência desses alunos a lugares fora do seu espaço de moradia e estudo.  Os 

percentuais para a Zona Norte e demais áreas da cidade foi de 76% e 81% para os alunos com 

renda acima de 5 salário mínimo; 78% e 67% para aqueles com renda entre 2 e 5 salários e 63% 

e 66% com renda de até 2 salários, respectivamente. 

 Esses dados revelaram que a Zona Norte apresentou percentuais abaixo que as demais 

áreas da cidade para a maioria dos grupos de idade, exceto para os alunos que declaram ter 

renda entre dois e cinco salários, cuja diferença representou cerca de 10 pontos percentuais a 

mais entre as áreas. 
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Gráfico 32 – Frequência dos alunos da EJA no ensino médio a outras áreas da cidade 

fora do seu local moradia e estudo, na Zona Norte e demais áreas da cidade, por faixa de 

renda domiciliar, em 2013. 

 
Fonte: Banco de dados da pesquisa “Escola, Trabalho e território” (2014) 

 

 Ao verificar os percentuais entre alunos que declararam ser ou não moradores de 

comunidades, os dados evidenciaram que aqueles que se declararam não moradores tinham 

maiores percentuais de frequência a espaços fora do seu lugar de moradia e estudo que os que 

se declararam moradores. 

 Na Zona Norte, os alunos moradores de comunidade que afirmaram frequentar lugares 

fora do seu local, foi de 68%, enquanto os que afirmaram não morar foi de 81%.  Esses 

percentuais foram maiores que nas demais áreas da cidade onde os números apontaram para 

65% para os moradores de comunidade e 74% para os não moradores. 

 

Gráfico 33 – Frequência dos alunos da EJA no ensino médio a outras áreas da cidade 

fora do seu local moradia e estudo na Zona Norte e demais áreas da cidade, por 

residente ou não de comunidade, em 2013. 

 

 
Fonte: Banco de dados da pesquisa “Escola, Trabalho e território” (2014) 
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aqueles que estavam vinculados aos grupos de identidade associados a jovens, mulheres, 

negros, homossexuais, pessoas com deficiência etc. (86%), a escola (72%) e ao trabalho (71%).  

Em menores proporções estavam a vizinhança (68%), a família (66%), a igreja (64%) e os 

amigos de redes sociais (50%).  Nas demais áreas da cidade, despontaram os amigos 

pertencentes aos grupos de identidade (77%), a igreja (76%) e a escola (73%).  Vizinhança, 

trabalho, família e redes sociais representaram respectivamente 69%, 66%, 65% e 58%. 

 

Gráfico 34 – Frequência dos alunos da EJA no ensino médio a outras áreas da cidade 

fora do seu local moradia e estudo, na Zona Norte e demais áreas da cidade, por tipo dos 

seus melhores amigos, em 2013. 

 

Fonte: Banco de dados da pesquisa “Escola, Trabalho e território” (2014) 

 

 Analisando propriamente as relações com o território de acordo com a mobilidade e as 

características dos alunos, é possível observar que a amostra estudada revelou alunos que 

frequentam, sobretudo às vezes (51%), áreas fora do seu lugar de moradia e estudo.  Revelou 

também que existem variações ao comparar a Zona Norte com as demais áreas da cidade. 

 Ao observar algumas variáveis, fica evidente nas médias municipais que o sexo 

masculino foi o grupo de alunos que mais frequentava áreas fora do seu local de moradia e 

estudo (72%); que a faixa etária que mais se destacou foi a de mais de 25 anos de idade (73%), 

assim como aqueles de cor branca (72%).  Com relação à renda, sobressaíram aqueles que 

possuíam renda salarial domiciliar acima dos cinco salários mínimos (78%), da mesma forma 

que se declararam não moradores de comunidades (78%), trabalhadores (71%) e que tinha como 

melhores amigos aqueles relacionados a grupos de identidade (81%). 

 A Zona Norte da cidade, além de seguir as médias municipais apresentou diferenças 

percentuais para algumas variáveis, que a destacaram em relação às demais áreas em estudo.  
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Por exemplo, essa área apresentou maiores proporções de mulheres, com 2 pontos percentuais 

acima; de alunos com idade acima dos 30 anos, com 6 pontos; de pretos e pardos, com 3 e 5 

pontos; com renda entre dois e cinco salários mínimos, com 11 pontos; não moradores de 

comunidades, com 8 pontos; que somente estudavam, com 4 pontos; e que tinham como 

melhores amigos pessoas relacionadas a grupos de identidade, escola e trabalho (9 pontos 

acima), como aqueles que frequentavam áreas fora do seu lugar de moradia e estudo. 

 Os dados apresentados confirmam a existência de desigualdades sócio-espaciais intra-

urbana na cidade do Rio de Janeiro.  Revelam também que esta desigualdade, sobretudo 

associada a idade, cor, renda e situação de moradia, impacta na forma como os alunos dominam 

o território, apresentando diferentes formas controle social.  Essas constatações dialogam e 

corroboram com as proposições defendidas por Haesbaert (2004), especialmente quando o 

autor afirma que o controle social do espaço pode variar conforme a sociedade ou cultura, o 

grupo e, muitas vezes, com o próprio indivíduo. 

 Ao considerar os dados apresentados fica constatado que o grupo de alunos 

representados nessa amostra, revelaram tendências ou regularidades de natureza, de sexo (mais 

homem), geracional (jovens acima de 25 anos), econômica (maior renda), da cor de pele 

(Brancos), de situação domiciliar (não moradores de comunidade), para aqueles que tem mais 

frequência a outras áreas fora do seu lugar de moradia e estudo.  Por outro lado, essa constatação 

indica um perfil discente que se revela diferente, de acordo com a intensidade em que domina, 

controlam ou se incluem a cidade. 

 No ponto de vista das espacialidades os mesmos dados revelaram que esse perfil pode 

variar dentro o território.  A Zona Norte do município, mesmo com pequenas nuances, 

apresentou variações em relação as outras áreas da cidade, especialmente nas variáveis cor 

(negros e pardos saíam mais), renda (2 a 5 salários possuíam maior frequência), local de 

moradia (não moradores de comunidades saíam mais) e nas relações interpessoais (quem estava 

integrado a grupos de pares ou de iguais saíam mais). 

 Uma possível justificativa para essa constatação pode estar relacionada ao processo de 

ocupação muito centralizado na rede de transportes existente, pois, como apresentado no 

capitulo 2 e nesse capítulo, a Zona Norte organizou-se seguindo os eixos das linhas férreas e 

bondes que a serviam.  Atualmente, acresce a essa região as principais vias de acesso ás 

rodovias interestaduais da cidade como a Avenida Brasil e a Linha Vermelha, assim como a 

presença da linha 2 do metrô, terminal de BRT, aeroporto e terminal de barcas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao longo desta dissertação algumas questões foram discutidas, a fim de contribuir com 

as reflexões referentes à temática da Educação de Jovens e Adultos (EJA) focando na 

observação das características dos alunos matriculados no ensino médio da rede estadual no 

município do Rio de Janeiro e suas possíveis distinções dentro do território. 

 Para isso, foi utilizado o banco de dados da pesquisa “Escola, Trabalho e território: 

elementos para a compreensão dos modos de transição para a vida adulta de jovens em 

‘defasagem escolar’ no Rio de Janeiro”, assentado nas respostas dos discentes ao questionário 

autoaplicável, distribuídos em 14 escolas do município. 

 Assim, ao questionar sobre como se caracterizava essa população de alunos presentes 

nas diversas configurações territoriais existentes no município, esta pesquisa trouxe como 

hipótese a ser testada o pressuposto de que os mesmos apresentam regularidades de natureza, 

geracional, socioeconômica, de sexo, da cor de pele, de situação domiciliar e de local de 

nascimento, que podem variar de acordo com o território. 

 Com base nessa hipótese, esse trabalho teve como objetivo aprofundar o conhecimento 

sobre características dessa população, considerando como variável de análise o território.  Para 

isso buscou-se elucidar alguns questionamentos que versavam sobre as configurações e as 

mudanças educacionais na EJA do ensino médio enquanto política pública.  Fundamentado no 

conceito sobre território, procurou-se compreender como se configura o município do Rio de 

Janeiro e como sua população se espacializa dentro dos seus limites. 

 Aprofundando ainda mais o caráter da espacialização, buscou-se investigar variações e 

regularidades presentes nos alunos matriculados na EJA do município.  Por último, 

aproximando a escala geográfica, buscou-se compreender com que frequência os alunos da 

Zona Norte dominam das demais áreas da cidade, considerando sua mobilidade pela cidade. 

 Na relação entre o tema e o objeto de estudo, o trabalho possibilitou a compreensão de 

que o ensino médio e a EJA no ensino médio vêm adquirindo considerável relevância no cenário 

educacional brasileiro, sobretudo a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 que 

assegurou os direitos sociais aos brasileiros ao reconhecê-los como um direito de todos os 

cidadãos, inclusive àqueles que não tiveram a oportunidade de realizar sua escolaridade. 

 Até então, a EJA e seu público eram tratados com indiferença por políticas públicas cujo 

objetivo maior era o caráter alfabetizador dos cidadãos, sem promover a articulação ou 

promover a continuidade dos estudos nas etapas seguintes de escolarização. 



99 

 A função social do ensino médio foi reconfigurada ganhando maior relevância.  Antes, 

de caráter dual, essa etapa da educação era vista como das elites e dos setores emergentes da 

classe média e durante muito tempo foi considerada como um percurso educacional de transição 

para o ensino superior.  Para as classes populares, visava meramente a preparação para o 

mercado de trabalho como formação técnica. 

 As mudanças decorrentes da efetivação da Lei nº 5.692/71 que reformou a Lei nº 

4024/61, reestruturando a organização da educação básica e no ensino médio (2º grau), 

instituindo as funções formativa e profissionalizante e a forma como foi implementada, não 

resultaram na quebra da dualidade, pois a função profissionalizante provocou a perda de 

identidade que o 2º grau passara a ter, seja a propedêutica para o ensino superior, seja a de 

terminalidade profissional, sobretudo no ensino público. 

 Situação reconfigurada com a Lei nº 9394/96 que estabeleceu novas concepções de EJA 

e de ensino médio garantindo o avanço do atendimento da escolarização de jovens e adultos, 

para além do simples acesso à escola, mas também na produção do conhecimento no mundo da 

cultura e do trabalho, por jovens e adultos que se constroem como sujeitos na prática social. 

 Ao longo dos seus 21 anos de existência, a atual LDB sofreu muitas alterações, mas 

ficou inalterado o ideário de formação da classe popular, voltada para o mercado de trabalho.  

Para a EJA observa-se uma articulação à educação profissional, desconsiderando o 

desenvolvimento individual e a promoção da cidadania, outras duas condições essenciais 

destacadas pelo art. 205 da Constituição Federal que vão além da preparação da mão-de-obra 

para o mercado de trabalho. 

 Não diferente, o que se observa na ação do atual governo é que, sob a alegação de 

melhorar a educação no país, reconstrói a dualidade propondo uma reforma na estrutura do 

sistema atual do ensino médio, em que ao flexibilizar a grade curricular, permite ao estudante 

a “escolha” de seguir os estudos no nível superior ou entrar no mundo do trabalho. 

 Acresce a isso que a Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017 ao versar sobre a reforma 

do ensino médio, permite que recursos do FUNDEB possam ser utilizados pelo setor privado 

para realização de parcerias, inclusive na oferta de ensino a distância, além de possibilitar a 

mudança de orientação curricular, a partir de parâmetros mercadológicos.  Essas ações 

evidenciam uma clara posição do Estado em desresponsabiliza-se das suas obrigatoriedades 

constitucionais. 

 Ao considerar a “segregação” existente dentro dos ambientes escolares, assim como as 

condições precárias da oferta do ensino médio do país, a reforma desta modalidade de ensino 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.415-2017?OpenDocument
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poderá, além de resgatar a dualidade, tão combatida ao longo dos anos, promover ainda mais a 

exclusão e a precarização do ensino. 

 Além disso, estas ações poderão representar uma ameaça à democratização do ensino 

público, aprofundando ainda mais as desigualdades educacionais e sociais e cercearão os 

estudantes, sobretudo os da escola pública, do direito a uma formação plena, de qualidade, como 

requer e estabelece a Constituição Federal, sobretudo aos alunos das classes populares, 

impactando diretamente na EJA no ensino médio. 

 No contexto das políticas públicas voltadas para EJA, em especial a do ensino médio, 

observa-se que as ações do governo brasileiro, sobretudo no âmbito federal, tem revisto o 

currículo na perspectiva de articulação entre a EJA a Educação Profissional, com destaque para: 

o Programa Nacional de Integração da Educação Básica Profissional com a Educação na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), criado em 2005; o Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM), em 2009; e o Programa Nacional e Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), em 2011. 

 Essas mudanças fizeram com que as escolas públicas recebessem um novo contingente 

de estudantes, não raro, jovens, filhos das classes trabalhadoras com características 

diferenciadas, cujas demandas não são atendidas pelo ensino médio no Brasil, tal como 

determina a Constituição Federal, a fim de combater a desigualdade social existente na 

sociedade brasileira com relação ao direito à educação.  Dados da “Síntese dos indicadores 

sociais” (IBGE, 2016), por exemplo, mostra que 8% da população com 15 anos ou mais são 

analfabetos e 15% da população de jovens entre 15 e 17 anos ainda não frequentavam o ensino 

médio. 

 A rede pública estadual é a dependência administrativa com o maior número de alunos 

matriculados na EJA no ensino médio.  Outra tendência na EJA é que nesta modalidade os 

alunos dos anos iniciais do ensino fundamental tinham perfil etário superior aos que 

frequentavam os anos finais e o ensino médio, o que indica a presença de discentes egressos do 

ensino regular nos anos finais do ensino fundamental e, em especial, os do ensino médio.  

Sugere também que a EJA no ensino médio está recebendo alunos que possuem um histórico 

de retenção e evasão que buscam meios para conclusão da sua escolaridade. 

 Nesse sentido, o que se constata dentro das ações de políticas públicas no âmbito da 

educação, em especial a EJA do ensino médio, é uma nova identidade para esta modalidade, 

limitando-se a ser mais uma ferramenta de aceleração de escolaridade e acesso à certificação, 

assim como os projetos instituídos nos ensinos regulares.  Aspecto esse que se reproduz em 

outras unidades da nação. 
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 No estado do Rio de Janeiro, observa-se que a EJA do ensino médio segue as tendências 

do contexto nacional, pois essa modalidade de educação recebe ações pontuais no âmbito das 

políticas públicas, não sendo tratada como uma política de estado, mas de governos que não a 

reconhecem como estratégica para o desenvolvimento socioeconômico de um território.  O mais 

recente está associado ao programa Nova EJA implementado na maioria das escolas estaduais 

com ensino noturno e que tem como pano de fundo o interesse do governo em melhoria os 

indicadores da educação do país, visto que os alunos das classes de EJA não são contabilizados 

e avaliados nos índices. 

 Se por um lado é perceptível algum avanço, especialmente nos ditames legais e no 

acesso das classes populares na EJA no ensino médio, há por outro a necessidade de maior 

articulação entre essas políticas públicas, ainda incipientes, pontuais e efetivadas de acordo com 

os interesses políticos de uma demanda de governo, sendo poucas institucionalizadas como 

políticas de Estado.  Essas constatações permiti-nos deduzir que as ações do poder público 

favorecem mais à desconstrução da autonomia dessa modalidade, do que a manutenção das 

conquistas, cuidadosamente efetivadas em lei ao longo da história recente. 

 Outras considerações são possibilitadas ao relacionar a configuração do município do 

Rio de Janeiro ao modo como estão espacializadas a população e a EJA no ensino médio, 

considerando como ponto de reflexão o território.  O que fica constatado é que esse conceito é 

polissémico e dele se apropriam diversas áreas do saber. Para a Geografia, esse conceito tende 

recair sobre a materialidade do território ou do espaço geográfico em suas múltiplas dimensões. 

 Como unidade administrativa, o município do Rio de Janeiro apresenta aspectos 

populacionais, políticos e econômicos que o caracteriza como um dos mais importantes 

municípios do país e o mais importante do estado, pois além de ser a capital do estado, possui 

a 2ª maior população e Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil.  Essa proeminência dá a ele um 

papel de centralidade e o status de Metrópole Nacional e uma região de influência, denominada 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

 Essa posição de destaque, assim como a configuração de seu território remontam ao 

período colonial, tanto ao exercer a função portuária, quanto ao longo dessa formação territorial, 

no qual o município passou por diversas legislações urbanísticas.  

 Com base nos dados do Censo do IBGE (2010) foram constatadas diferentes 

espacialidades entre as áreas de planejamento, no ponto de vista socioeconômico.  No bojo 

dessas diferenças a Zona Sul da cidade destoa das demais áreas da cidade, especialmente na 

presença de mulheres (56%); brancos (74%), mais velhos (23%) e com maior renda (33%) 

(IPP/2010). 
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 Essas diferenças revelam por outro lado desigualdades espaciais no campo da educação. 

Como exemplo, constata-se que a metropolitana IV (Zona Oeste) era a área da cidade que, 

proporcionalmente, tinha mais alunos matriculados na EJA no ensino médio, com cerca de 93% 

de alunos e presentes no turno noturno (72%).  Por outro lado, nas metropolitanas III (Zona 

Norte) e VI (Centro e Zona Sul) havia um maior percentual de alunos matriculados no turno 

integral ou semipresencial (62% e 58%) e com proporções menores de alunos frequentando a 

EJA do ensino médio (66% e 78%). 

 Essas constatações dialogam com trabalhos produzidos por Abreu (1987), Geiger (2002) 

e Ribeiro (2015), pois evidenciam que todo esse processo de inclusão e exclusão na formação 

do espaço urbano do município do Rio de Janeiro vem ocorrendo desde muito. Um processo 

caracterizado por uma estratificação espacial em um formato linear descontinuo, no qual o 

Estado vem atuando geralmente articulado à classe dominante, na garantia do interesse e da 

rentabilidade de seus investimentos.  Formato esse semelhante às demais áreas metropolitanas 

brasileiras, onde a divisão do poder político e das consequentes formas de distribuição de renda 

do país altamente concentradoras, são visíveis nas perspectivas regional, intrametropolitano e 

intra-urbano. Um modelo duplo e complementar de estruturação no qual coexistem os aspectos 

formal (oficial) e informal, não raro apontado como ilegal. 

 A análise dessas diferenças pode ocorrer de duas formas.  Uma na ótica da microescala, 

observando-se a proximidade territorial e a distância social entre as classes sociais, 

evidenciadas pela presença das favelas nas áreas de concentração do poder econômico e 

político.  A outra a partir da macroescala, cujo referencial é concentração das camadas 

populares nas sucessivas periferias formadas a partir do núcleo da cidade do Rio de Janeiro. 

 Ao identificar a diversidade dos sujeitos presentes na cidade do Rio de Janeiro foi 

necessário aprofundar o campo de visão e buscar em cada território do município o perfil dos 

alunos em defasagem escolar matriculados na EJA do ensino médio e as possíveis variações de 

acordo com o território, presentes no banco de dados “escola, trabalho e território”. 

 A busca revelou que os alunos da EJA do ensino médio, situados na cidade do Rio de 

Janeiro, presentes no referido banco de dados possuíam representações que os caracterizavam 

dentro de um perfil específico.  Na análise das 27 variáveis observadas, 24 traziam as 

características de mais de 55% (quase 2/3) da amostra, compondo um perfil de alunos que em 

sua maioria eram mulheres, entre 18 e 24 anos, negras, naturais do estado e moradoras de 

comunidades no município do Rio de Janeiro.  Eram solteiras, sem filhos, com mães cuja 

escolaridade não ultrapassou os últimos anos do ensino fundamental. 
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 São trabalhadores, remunerados, com trabalho fixo, carteira de trabalho assinada e que 

ao longo de sua trajetória escolar tiveram que conciliar seus estudos com as atividades laborais.  

Suas trajetórias escolares revelaram percalços, ingressando na escola ainda criança (antes dos 

6 anos), formaram-se ensino fundamental cursando o ensino regular com pelo menos duas 

reprovações, pois ingressaram no ensino médio com mais de 18 anos. 

 Sua escola está relativamente perto da sua moradia (em torno de 30 min), assim como 

de salas de cinema.  De forma frequente saíam de seu local de moradia e estudo indo para outros 

lugares, entretanto não participam de nenhum grupo social e seus melhores amigos estão 

relacionados à família, à escola ou à igreja. 

 Essa representação macro do perfil, especialmente nas variáveis sexo e cor dos alunos, 

corrobora os dados revelados por outras pesquisas sobre o perfil dos alunados, como a 

apresentada pela SEEDUC (2014).  Essa pesquisa revelou que, no estado do Rio de Janeiro, os 

alunos da EJA matriculados na rede estadual estavam representados em 50% da amostra por 

mulheres de cor preta ou parda (negra).  A variável cor chamou a atenção devido às cores preta 

e parda serem as de maior representatividade tanto nas escalas estadual e municipal, quanto na 

intramunicipal, não mostrando variações espaciais significativas (menos de 5 pontos) entre as 

Zonas Norte, Oeste e Centro/Sul. 

 Além da cor, as variáveis município de moradia, renda familiar, trabalho remunerado, 

idade que começou a estudar, tipo de formação, tempo até a escola, tipo de locomoção até a 

escola (a pé), frequência a outros lugares fora do seu local de moradia e participação em grupos 

sociais também não variaram pelas regiões em estudo, apresentando uma diferença menor que 

10 pontos percentuais entre as áreas de maior e menor percentual.  

 Quanto à espacialização das 17 variáveis restantes pelas áreas das Zonas Oeste, Norte e 

Centro/Sul da cidade, fica constatado que a Zona Norte, recorte desta pesquisa, destacou-se em 

relação as três, apresentando em sua amostra um coletivo com mais 60% de mulheres, 

moradoras de comunidade, filhas de mães com o ensino fundamental. 

 Na comparação com a Zona Oeste, a Zona Norte apresentou contrapontos significativos 

que indicavam espacializações distintas dentro das tendências apresentadas pela amostra.  Com 

diferenças percentuais superiores a 10%, a Zona Norte caracterizou-se em relação a Zona Oeste 

por apresentar um conjunto de alunos na maioria: mulheres, com idade acima dos 25 anos, 

moradores de comunidades, casados, com filhos, filhos de mães com o ensino fundamental, 

com maioria trabalho fixo e carteira de trabalho assinada, ingressaram na escola depois dos 6 

anos, concluiu o ensino fundamental depois dos 15 anos e iniciou o ensino médio com mais de 

18 anos. 
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 Por fim, ao analisar as possíveis relações do território (destacando as noções de domínio 

e apropriação do território) de acordo com as características dos alunos, foi possível observar 

que a amostra estudada revelou alunos que em sua mobilidade pelo espaço municipal 

frequentam de forma regular áreas fora do seu lugar de moradia e estudo. 

 Pelas variáveis estudadas, ficou evidenciado que o grupo de alunos que mais 

frequentavam áreas fora do seu local de moradia, presente em mais de 70% da amostra, 

caracterizavam-se representativamente por ser homens, com mais de 25 anos de idade, de cor 

branca, com renda superior a 5 salários mínimos, não moradores de comunidades e que tinha 

como melhores amigos grupos de pares ou iguais.  

 A Zona Norte da cidade, além de seguir as tendências da amostra, apresentou diferenças 

percentuais que variaram entre 4 e 11 pontos percentuais revelando que nesta região os jovens 

de 18 a 24 anos, os adultos com mais de 30 anos, pardos e pretos, com renda entre dois e cinco 

salários mínimos, não moradores de comunidades e com grupos de amigos apresentaram uma 

frequência maior a outros espaços fora local de moradia e estudo que nas demais zonas do 

município. 

 Com base nas tendências e diferenças apresentadas para cada área, podemos afirmar que 

dependendo do olhar empregado, ou seja, a grandeza da escala geográfica ou o valor dos perfis 

percentuais, as características dos perfis revelam diversidades.  Diversidades essas que se 

comprovaram nas distinções entre as Zonas Norte e Oeste.  Ao revelar que a gênese dessa 

diferença está associada a indicadores como sexo, cor, idade e renda e situação domiciliar, 

podemos inferir que dentro do território municipal coexistem desigualdades sócio-espaciais 

intra-urbanas que estão associadas a idade e o tipo de formação escolar, a estrutura familiar, 

condições trabalhistas e a mobilidade pela cidade.   Essas constatações indicam a forma como 

um cidadão ou grupo de cidadãos dominam e se apropriam do território, assim como as 

diferentes formas de controle social.   

 Essas constatações dialogam e corroboram com as proposições defendidas por 

Haesbaert (2004) ao afirmar que o controle social do espaço pode variar conforme a sociedade 

ou cultura, o grupo e, muitas vezes, com o próprio indivíduo. 

 Ao resgatar as perspectivas teóricas, as concepções do conceito de território, assim 

como a hipótese desta dissertação, pode-se concluir que, os alunos da EJA da rede estadual, 

matriculados no ensino médio da cidade do Rio de Janeiro, apresentaram regularidades que 

podem variar de acordo com o território habitado.  Nesse sentido, o território pode ser 

considerado uma variável de análise, ainda que variações existam com pequenas nuances, como 
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no caso da Zona Norte que assumiu contornos próprios em relação as demais zonas na questão 

do domínio e apropriação do território.  

 Conclui-se também, em uma perspectiva relacional, que as práticas cotidianas das 

pessoas são práticas espacializadas que se fazem presentes nesta pesquisa dentro do município 

do Rio de Janeiro.  Essas espacialidades indicaram diversidades que se revelaram a partir da 

desigualdade sociais, que em última instância ecoaram dentro dos bancos escolares, a partir das 

diferentes constituições dos perfis dos alunos, no que tange suas características 

socioeconômicos, suas relações entre trabalho e estudo educacionais, trajetória escolar, 

característica das escolas e suas atividades cotidianas.  

 Essa constatação possibilita contribuir para possíveis ações do poder público no 

atendimento desses sujeitos que, entretanto, não são observadas pelas políticas que são 

desenvolvidas.  O não olhar para esse fenômeno, dificulta a construção coletiva do 

conhecimento, a escolarização dos alunos envolvidos e, por consequência, o crescimento 

econômico social emancipatório do município. 

 Com a pretensão de não finalizar esta discussão, as questões aqui abordadas suscitam 

questionamentos que não puderam ser examinados neste estudo e que carecem maior atenção 

em investigações futuras, a saber:  como se configuram as propostas curriculares e didáticos 

pedagógicas voltadas e as características dos alunos matriculados na EJA do ensino médio da 

rede estadual?  O que representa os ensinos regular e semipresencial (ou a distância) no âmbito 

das políticas públicas para EJA?  Como a rede estadual articula a EJA do ensino médio e a 

educação profissional?  As variações dos perfis discentes poderiam ser mais expressivas 

comparando outras escalas geográficas, como municípios (mais macro), bairros ou regiões 

administrativas (mais micro)?  Existem variações no perfil dos alunos matriculados no ensino 

presencial e semipresencial?  Quais outras variáveis podem contribuir para a compreensão da 

diversidade do público da EJA? 

 Ciente das limitações das questões apresentadas, espero que esta dissertação diretamente 

possa contribuir com a ampliação das discussões no campo da Educação de Jovens e Adultos, 

principalmente possibilitando um maior aprofundamento sobre o debate que emerge com a 

análise sobre o território. 
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AREA DE 

PLANEJAMENTO 

REGIÃO 

ADMINISTRATIVA 
BAIRROS 

A.P 3 

AP 3.1 – Ramos 
X – Ramos 

Manguinhos 

Bonsucesso 

Ramos 

Olaria 

XXX – Complexo da Maré Maré 

AP 3.2 – Méier 
XIII – Méier 

Jacaré 

São Francisco Xavier 

Rocha 

Riachuelo 

Sampaio 

Engenho Novo 

Lins de Vasconcelos 

Méier 

Todos os Santos 

Cachambi 

Engenho de Dentro 

Água Santa 

Encantado 

Piedade 

Abolição 

Pilares 

XXVIII – Jacarezinho Jacarezinho 

AP 3.3 – 

Madureira 

XV – Madureira 

Campinho 

Quintino Bocaiúva 

Cavalcanti 

Engenheiro Leal 

Cascadura 

Madureira 

Vaz Lobo 

Turiaçú 

Rocha Miranda 

Honório Gurgel 

Oswaldo Cruz 

Bento Ribeiro 

Marechal Hermes 

XIV – Irajá 

Vila Cosmos 

Vicente de Carvalho 

Vila da Penha 

Vista Alegre 

Irajá 

Colégio 

AP 3.4 – 

Inhaúma 

XII – Inhaúma 

Higienópolis 

Maria da Graça 

Del Castilho 

Inhaúma 

Engenho da Rainha 

Tomás Coelho 

XXIX – Complexo do Alemão Complexo do Alemão 

AP 3.5 – Penha XI – Penha 

Penha 

Penha Circular 

Brás de Pina 
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XXXI – Vigário Geral 

Cordovil 

Parada de Lucas 

Vigário Geral 

Jardim América 

AP 3.6 – Pavuna 

XXII – Anchieta 

Guadalupe 

Anchieta 

Parque Anchieta 

Ricardo de Albuquerque 

XXV – Pavuna 

Coelho Neto 

Acari 

Barros Filho 

Costa Barros 

Pavuna 

Parque Colúmbia 

AP 3.7 – Ilha do 

Governador 
XX – Ilha do Governador 

Ribeira 

Zumbi 

Cacuia 

Pitangueiras 

Praia da Bandeira 

Cocotá 

Bancários 

Freguesia 

Jardim Guanabara 

Jardim Carioca 

Tauá 

Moneró 

Portuguesa 

Galeão 

Cidade Universitária 

Fonte:  Lei complementar nº 111 de 01 de fevereiro de 2011, Anexo V (pp.173-175) 
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Quadro 1: Tendências e diferenças percentuais entre os perfis dos alunos das áreas territoriais 

da Zona Norte, Oeste e Centro-Sul do município do Rio de Janeiro. 

Variáveis 
Tendências 

Municipais 
% 

Variações percentuais entre as áreas 

territoriais 

Mais % Menos % Δ 

1 Sexo Mulheres 57 Norte 63 Oeste 51 12 

2 Idade Entre 18 e 24 anos 56 Oeste 63 Centro/Sul 47 16 

3 Cor Pretos e pardos 65 Norte 68 Oeste 63 5 

4 Estado de 

Nascimento 
Rio de Janeiro 84 Oeste 91 Centro/Sul 66 25 

5 Município de 

moradia 
Rio de Janeiro 99 Oeste 

10

0 
Norte 96 4 

6 Bairro de moradia Estudam no bairro 88 Oeste 99 Norte 81 18 

7 Morador de 

comunidade 
Morador 58 Norte 83 Oeste 36 47 

8 Estado civil Solteiro 60 Oeste 64 Norte 53 11 

9 Ter filhos Não tem 55 Oeste 64 Norte 45 19 

10 Religião Evangélica 46 Oeste 49 Centro/Sul 37 12 

11 Escolaridade da 

mãe 
Fundamental 66 Norte 74 Oeste 56 18 

12 Renda familiar Até dois salários 68 Norte 71 Oeste 62 9 

13 Concomitância 

entre Trabalho e 

estudo 

Concomitou 82 Centro/Sul 88 Oeste 77 11 

14 Idade que começou 

a trabalhar  
Acima de 15 anos 54 Norte 55 Centro/Sul 44 11 

15 Relação trabalhista Trabalho fixo 55 Centro/Sul 68 Oeste 50 18 

16 Remuneração  Possuíam 83 Centro/Sul 86 Oeste 81 5 

17 Carteira de 

trabalho 
possuíam 57 Centro/sul 76 Oeste 46 30 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%CE%94
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18 Idade que começou 

a estudar 
Até 6 anos 68 Oeste 72 Norte 62 10 

19 Idade de conclusão 

do ensino 

fundamental 

Acima de 15 anos 75 Centro/Sul 85 Oeste 68 17 

20 

Tipo de formação 

Regular  56 Oeste 58 Norte 53 5 

EJA 35 Centro/Sul 40 Oeste 33 7 

21 Idade que começou 

o ensino médio 
Acima de 18 anos 62 Centro/Sul 75 Oeste 50 25 

22 Tempo até a escola Até 30 min 75 Norte 79 Centro/Sul 70 9 

23 

Tipo de locomoção 

A pé 44 Oeste e Nor 46 Centro/Sul 37 9 

Ônibus 44 Centro/Sul 57 Oeste 37 20 

24 Espaços de lazer: 

próximo ao local 
Cinema 69 Centro/Sul 84 Norte 62 22 

nunca frequentado Teatro 39 Centro/Sul 64 Oeste 26 38 

25 Frequência a outras 

áreas fora do local 

de moradia  

Frequentemente ou 

às vezes 
69 Centro/Sul 74 Oeste 68 6 

26 Melhores amigos Familiares 34 Centro/Sul 41 Oeste 27 14 

27 Participação em 

algum grupo 
Nenhum 65 Centro/Sul 66 Norte 63 3 
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Quadro 2: Tendências e diferenças percentuais entre perfil dos alunos da Zona Norte e Oeste 

da cidade do Rio de Janeiro. 

Variáveis 
Tendências 

Municipais 
% 

Diferença percentual entre as áreas 

territoriais 

Mais % Menos % Δ 

1 Sexo Mulheres 57 Norte 63 Oeste 51 12 

2 Idade Entre 18 e 24 anos 56 Oeste 63 Norte 49 14 

3 Cor Pretos e pardos 65 Norte 68 Oeste 63 5 

4 Estado de 

Nascimento 
Rio de Janeiro 84 

Oeste 91 Norte 83 8 

5 Município de 

moradia 
Rio de Janeiro 99 

Oeste 100 Norte 96 4 

6 Bairro de moradia Estudam no bairro 88 Oeste 99 Norte 81 18 

7 Morador de 

comunidade 
Morador 58 

Norte 83 Oeste 36 47 

8 Estado civil Solteiro 60 Oeste 64 Norte 53 11 

9 Ter filhos Não tem 55 Oeste 64 Norte 45 19 

10 Religião Evangélica 46 Oeste 49 Norte 48 1 

11 Escolaridade da 

mãe 
Fundamental 66 

Norte 74 Oeste 56 18 

12 Renda familiar Até dois salários 68 Norte 71 Oeste 62 9 

13 Concomitância 

entre Trabalho e 

estudo 

Concomitou 82 

Norte 85 Oeste 77 8 

14 Idade que 

começou a 

trabalhar  

Acima de 15 anos 54 

Norte 55 Oeste 53 2 

15 Relação 

trabalhista 
Trabalho fixo 55 

Norte 60 Oeste 50 10 

16 Remuneração  Possuíam 83 Norte 83 Oeste 81 2 

17 Carteira de 

trabalho 
possuíam 57 

Norte 60 Oeste 46 14 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%CE%94
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18 Idade que 

começou a 

estudar 

Até 6 anos 68 

Oeste 72 Norte 62 10 

19 Idade de 

conclusão do 

ensino 

fundamental 

Acima de 15 anos 75 

Norte 80 Oeste 68 12 

20 
Tipo de formação 

Regular  56 Oeste 58 Norte 53 5 

EJA 35 Norte 40 Oeste 33 7 

21 Idade que 

começou o ensino 

médio 

Acima de 18 anos 62 

Norte 69 Oeste 50 19 

22 Tempo até a 

escola 
Até 30 min 75 

Norte 79 Oeste 72 7 

23 
Tipo de 

locomoção 

A pé 44 Norte 46 Oeste 46 0 

Ônibus 44 Norte 45 Oeste 37 8 

24 Espaços de lazer: 

próximo ao local 
Cinema 69 

Oeste 68 Norte 62 6 

nunca 

frequentado 
Teatro 39 

Norte 41 Oeste 26 15 

25 Frequência a 

outras áreas fora 

do local de 

moradia  

Frequentemente ou 

às vezes 
69 

Norte 70 Oeste 68 2 

26 Melhores amigos Familiares 34 Norte 39 Oeste 27 12 

27 Participação em 

algum grupo 
Nenhum 65 

Norte 65 Norte 63 2 
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Quadro 3: Percentual de alunos que frequentemente ou às vezes frequentam outras áreas da 

cidade fora do seu local de moradia e estudo  

 

Obs:  As linhas em negrito correspondem aos maiores percentuais e as linhas sombreadas as 

maiores diferenças percentuais entre as áreas de estudo. 

Variáveis Sub variáveis 

Valores percentuais 

Norte Demais zonas Δ 

1 
Sexo 

Homem 71 73 2 

Mulher 68 66 2 

2 
Idade 

18 a 24 anos 67 71 4 

25 a 29 anos 74 73 1 

Mais que 30 anos 71 65 6 

3 
Cor 

Branco 72 72 0 

Preto  68 63 5 

Pardo 72 67 6 

4 
Renda 

Até 2 salários 63 66 3 

De 2 a 5 salários 78 67 11 

Mais que 5 salários  76 81 5 

5 

Moradores de 

comunidades 

Sim 68 65 3 

Não 81 73 8 

6 
Melhores amigos 

Grupos que frequento 86 77 9 

Trabalho 71 67 4 

Família 66 65 1 

Escola 72 73 1 

Vizinhança 68 69 1 

Igreja 64 77 13 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%CE%94

