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Resumo 
 
 
 

Silva, Jaqueline Luzia da; Bonamino, Alicia Maria Catalano de. 
Permanência e desempenho na EJA: um estudo sobre eficácia escolar 
no Programa de Educação de Jovens e Adultos do município do Rio de 
Janeiro. Rio de Jane iro, 2010. 282p. Tese de Doutora do – Depa rtamento de 
Educação, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

 
 

Essa pesquisa tem como objetivo compreender as características de escolas 

de Educação de Jovens e Adultos que podem ser consideradas eficazes, ou seja, 

têm a capacidade de incidir positivamente, através do uso de seus recursos 

materiais e de suas políticas e práticas pedagógicas e de gestão, no processo de 

alfabetização e na redução dos índices de evasão dos alunos. O estudo focalizou 

três escolas da rede municipal do Rio de Janeiro que integram o PEJA (Programa 

de Educação de Jovens e Adultos), com turmas correspondentes à alfabetização e 

primeiro segmento do Ensino Fundamental. Os dados foram coletados por meio 

de entrevistas com dirigentes, professoras e educandos, além de observação em 

sala de aula durante um ano letivo. Como pano de fundo da análise dos dados, 

comentam-se estudos recentes no campo da EJA no Brasil, além da produção 

internacional e nacional sobre escolas eficazes. Faz-se também uma 

contextualização do PEJA na política pública de EJA do município do Rio de 

Janeiro e no país. As três escolas com PEJA estudadas foram selecionadas por se 

destacar, pela associação de altos índices de aprovação com baixos índices de 

evasão na etapa do Programa correspondente à alfabetização. A abordagem 

escolhida foi a verificação das características comuns entre elas, à luz das 

características indicadas na literatura sobre escolas eficazes. A pesquisa 

pretendeu, a partir dos dados colhidos, encontrar elementos que contribuam para 

compreender o curso pedagógico do trabalho desenvolvido. As evidências 

produzidas pelo estudo sugerem que as escolas que alcançam resultados positivos 

e a permanência dos alunos e alunas da EJA apresentam diferentes combinações 

das seguintes características: infraestrutura adequada às aulas noturnas para jovens 

e adultos, com recursos pedagógicos diversos e disponíveis; metas e objetivos 

claros e voltados para aprendizagens significativas; professores que participam 

das ações de formação continuada; apoio pedagógico de qualidade para os 
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professores; uma supervisão pedagógica que garante o cumprimento das funções 

docentes; um clima acadêmico favorável à aprendizagem; conteúdos curriculares 

que fazem sentido para os alunos; um corpo docente que troca entre si práticas de 

sala de aula e saberes pedagógicos, apoiado pela coordenação pedagógica; 

professores que têm expectativas positivas quanto à aprendizagem de seus alunos, 

com vistas à superação das dificuldades encontradas e avaliações freqüentes do 

progresso dos alunos. 

 
 
 
 
Palavras-chave  
 

Educação de Jovens e Adultos; Eficácia Escolar; Programa de Educação de 
Jovens e Adultos do município do Rio de Janeiro (PEJA). 
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Résumé 
 
 
 
 

Silva, Jaqueline Luzia da; Bonamino, Alicia Maria Catalano de. (Directeur 
de thèse). Permanence et résultats scolaires de l’EJA: une étude sur 

l’efficacité scolaire dans le cadre du Programme d’éducation de jeunes 
e t adultes à la munic ipalité de Rio de Jane iro. Rio de Janeiro, 2010. 282p. 
Thèse de Doctorat – Departamento de Educação, Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro. 

 
 

Cette recherche a pour objectif de saisir les caractéristiques des écoles 

d’éducation des jeunes et adultes qu’on estime efficaces, c'est-à-dire, les écoles 

qui à travers l’utilisation de leurs ressources matérielles, de leurs politiques, de 

leurs pratiques pédagogiques et gestionnaires, ont la capacité de provoquer un 

impact positif sur les processus d’alphabétisation et sur la réduction des indices 

d’évasion des élèves. L’étude a focalisé trois écoles qui intègrent  le PEJA 

(Programme d’éducation de jeunes et adultes), ayant des classes qui 

correspondent aux classes d’alphabétisation et celles du premier segment de 

l’enseignement fondamental. Les données ont été recueillies au moyen 

d’entretiens avec des dirigeants, professeurs et élèves, outre l’observation en salle 

de classe pendant une année scolaire. Servant d’arrière-plan à l’analyse des 

données, on a commenté des études récentes concernant l’EJA au Brésil, aussi 

bien que la production internationale et nationale au sujet des écoles efficaces. On 

a cherché également à encadrer le PEJA dans le contexte de la politique publique 

de l’EJA dans la municipalité de Rio de Janeiro et dans le pays. Les trois écoles 

étudiées - PEJA - ont été sélectionnées en raison de leurs hauts niveaux de réussite 

et du bas indice d’évasion scolaire dans l’étape du Programme correspondant à 

l’alphabétisation. L’approche choisie a été celle de la vérification des 

caractéristiques communes à ces trois écoles, à la lumière des caractéristiques 

indiquées dans la littérature spécialisée sur l’efficacité scolaire. À partir des 

données analysées, la recherche a voulu trouver des éléments qui contribuent à la 

compréhension du parcours pédagogique du travail développé. Les évidences 

produites par l’étude suggèrent que les écoles qui ont réussi des résultats positifs 

et la permanence des élèves – garçons et filles – de l’EJA présentent de différentes 

combinaisons des caractéristiques suivantes: infrastructure adéquate aux classes 
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nocturnes pour des jeunes et adultes aux ressources pédagogiques diverses et 

disponibles; directives et objectifs clairs orientés vers des apprentissages 

significatifs; professeurs qui participent à des actions de formation continuée; 

support pédagogique de qualité pour les professeurs; une supervision pédagogique 

qui assure l’accomplissement des fonctions du corps enseignant; une ambiance 

académique favorable à l’apprentissage; des contenus du cursus qui soient 

accessibles aux élèves; un corps enseignant qui échange des pratiques de salle de 

classe et des savoirs pédagogiques, et qui soit soutenu par une coordination 

pédagogique; des enseignants qui aient des expectatives positives quant à 

l’apprentissage de leurs élèves, visant à les aider à surmonter les difficultés 

trouvées et à évaluer fréquemment leur progrès.  

 
 
 
 
 
Mots-clés  
 

Éducation de jeunes et adultes ; Efficacité scolaire; Programme de 
l’Éducation de jeunes et adultes à la Municipalité de Rio de Janeiro (PEJA). 
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Sou professor a favor da decência contra o 

despudor, a favor da liberdade contra o 

autoritarismo, da autoridade contra a 

licenciosidade, da democracia contra a ditadura de 

direita ou de esquerda. Sou professor a favor da luta 

constante contra qualquer forma de discriminação, 

contra a dominação econômica dos indivíduos ou 

das classes sociais. Sou professor contra a ordem 

capitalista vigente que inventou esta aberração: a 

miséria na fartura. Sou professor a favor da 

esperança que me anima apesar de tudo. Sou 

professor contra o desengano que me consome e 

imobiliza. Sou professor a favor da boniteza de 

minha própria prática, boniteza que dela some se 

não cuido do saber que devo ensinar, se não brigo 

por este saber, se não luto pelas condições materiais 

necessárias sem as quais meu corpo, descuidado, 

corre o risco de se amofinar e de já não ser o 

testemunho que deve ser do lutador pertinaz, que 
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