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EIXO TEMÁTICO: A EJA NA PERSPECTIVA DO MUNDO DO TRABALHO 

 

RESUMO 

O artigo traz uma análise da dimensão afetiva presente em narrativas de alunos da 

Educação Profissional integrada à Educação de Jovens e Adultos sobre as histórias de 

vida, motivações para o retorno escolar e o processo de aprendizagem. Realizado por 

meio de abordagem qualitativa, utilizando a narrativa como técnica de pesquisa, o estudo 

tem como objetivo identificar o papel da afetividade a partir das narrativas de alunos do 

Proeja em Cáceres - MT e em Salvador - BA no retorno à educação formal, assim como, 

no processo de aprendizagem. Para fundamentar a pesquisa, partimos das ideias de 

Vygotsky (1984, 2001), Wallon (1968, 1979), Cielo (1998), Leite (2008) e Morin (2000). 

Como resultados, observamos a dimensão afetiva como elemento fundante para 

motivação e superação dos desafios no caminho de retorno à educação formal, associada 

à formação para o mundo do trabalho, que se manifesta em sala de aula na relação 

professor-aluno como incentivo à permanência escolar. 

Palavras-chave: Dimensão afetiva; Sociointeracionismo; Teoria Conexionista; 

 

INTRODUÇÃO 

Em estudos anteriores realizados sobre motivação e expectativas de alunos do 

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

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos - Proeja no Instituto Federal de Mato 

Grosso, em Cáceres - MT (SILVA e PINHO, 2013) percebemos, a partir do diálogo com 

os sujeitos, a dimensão afetiva que norteou o estímulo para reingresso à escola dos alunos, 

bem como o processo de aprendizagem.  Naquele momento, a pesquisa não tinha o 

objetivo de discorrer sobre a temática, tratava-se apenas de identificar o perfil 

socioeducacional dos alunos, mas os registros das narrativas provocaram inquietações 

que permeiam o estudo em curso, ecoando na pergunta: Como a afetividade está presente 

nesse movimento de retorno à escola de jovens, adultos e idosos, com trajetórias escolares 

descontínuas? e como se manifesta no processo de aprendizagem?  
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Esses questionamentos e inquietações foram aguçados durante o mestrado em 

Educação de Jovens e Adultos na Universidade do Estado da Bahia ao encontrar no 

diálogo com o colega, também pesquisador implicado nas investigações sobre Proeja, 

indicativos de semelhante realidade, a partir das suas observações no cotidiano da 

docência em uma escola da rede pública em Salvador - BA. Assim, surge o propósito 

desse estudo de reunir as narrativas de sujeitos alunos do Proeja de Cáceres - MT e 

Salvador - BA com o objetivo de identificar o papel da afetividade no movimento de 

retorno à educação formal, bem como no processo de aprendizagem. 

Para fundamentar o trabalho, dialogamos com abordagens e concepções presentes 

no sociointeracionismo de Lev Vygotsky (1984, 2001) e na teoria de desenvolvimento 

humano de Henri Wallon (1968, 1979) com foco na aproximação entre as duas teorias no 

que se remete à perspectiva desenvolvimentista e a característica social da afetividade. 

Dialogamos com Cielo (1998) e Leite (2008) sobre a teoria conexionista baseada na 

neurociência e também com Morin (2000) sobre a centralidade da condição humana nos 

saberes para a educação. 

A partir das histórias de vida inscritas em meio à negação do direito à educação, 

os acontecimentos narrados, os afetos que percorrem as trajetórias do retorno escolar e os 

encontros e desencontros dos sujeitos da pesquisa, jovens, adultos e idosos com e na 

escola, desenvolvemos o trabalho, organizado por esta introdução, na qual apresentamos 

a problemática, os objetivos pretendidos e as bases teóricas que iluminam o estudo, 

seguido pelos caminhos metodológicos que percorremos e os resultados encontrados.  

 

CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

Para atender aos objetivos propostos, esse estudo centra-se na abordagem 

qualitativa das ciências sociais, por pesquisar como nos diz Minayo (2016, p.20) “o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que 

não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”.  

Como procedimento e estratégia metodológica optamos pela investigação 

narrativa, pela possibilidade de estudo que traz a tona memórias, episódios, biografias e 

histórias do sujeito em movimento de reflexão e transformação conforme aponta 

Wittizorecki et al (2006, p.23):   
A capacidade de narrar a si mesmo, além de envolver a capacidade de 

refletir sobre a experiência vivida, pode ajudar a entender e a organizar 

a realidade social e, dessa forma, oferecer melhores condições para que 

os sujeitos possam transformar a própria realidade. 

 

Segundo Souza (2014), o movimento biográfico que se desenvolve e consolida 

nas Ciências Humanas e Sociais abre espaços para socializações e partilhas de modos 

próprios de como os sujeitos vivem, se desenvolvem, enfrentam conflitos e aprendem. 

Para o autor, as narrativas construídas em processo de pesquisa centram-se nas trajetórias, 

percursos e experiências dos sujeitos e são marcadas por aspectos históricos e subjetivos 

com base nas reflexões e análises construídos por cada um sobre o ato de lembrar e narrar 

sobre si. “o sujeito produz um conhecimento sobre si, sobre os outros e o cotidiano, o 

qual revela-se através da subjetividade, da singularidade, das experiências e dos saberes” 

(Souza, 2007, p.16). 
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Tomando a narrativa como técnica de pesquisa de inspiração fenomenológica, 

como aponta Duarte (2002), o estudo reflete sobre a dimensão da afetividade no retorno 

à educação formal e na aprendizagem de jovens e adultos, a partir da experiência dos 

sujeitos e da dimensão existencial do viver.  
De uma certa maneira, o ato de contar e ouvir uma experiência envolve 

um estar-com-no-mundo, uma relação de intersubjetividades, que se dá 

num universo de valores, afetos, num passado que se articula com o 

presente e apoiado numa situação que reflete, revela, conserva e 

transcende o mundo em que esses personagens estão inseridos 

(DUARTE, 2002, p.4). 

 

O estudo teve como colaboradores dezessete sujeitos alunos da Educação 

Profissional integrada à Educação de Jovens e Adultos que participaram de entrevistas 

narrativas, conforme define Schutze (2011) para identificar o processo de diálogo em que 

o sujeito fica livre para falar espontaneamente sobre determinada temática apresentada 

pelo pesquisador. As narrativas foram realizadas durante estudos sobre motivação para o 

retorno escolar com treze alunos do curso de Aquicultura do Proeja do IFMT, Campus 

Cáceres (SILVA e PINHO, 2013) e com quatro alunos do Proeja do curso técnico em 

Hospedagem de uma escola pública, no bairro Itapuã, Salvador– BA.  O trabalho reuniu 

alunos de 20 aos 60 anos, sendo doze mulheres e cinco homens. 

 

RESULTADOS 

 

Em meio às histórias de luta e superação, homens e mulheres da Educação 

Profissional integrada à Educação de Jovens e Adultos apresentam como motivações para 

o retorno escolar, além de busca por futuro melhor para as famílias, trabalho, profissão, 

preenchimentos de vazios emocionais, libertação de condições históricas de dependência, 

necessidade de completar-se.  O sentido de voltar a estudar é traduzido em esperança, 

realizações, emoções, projetos de vidas.  

Como representação do retorno à escola, destacam-se ainda nas narrativas, o 

reconhecimento do valor do acesso ao conhecimento, da conquista de amigos e 

oportunidade de socialização oferecida pelo universo escolar, de se sentir parte do tempo, 

da sociedade. No contexto de realizações, voltar a estudar está associado ao fazer o que 

gosta, à relação com o lugar em que vive e com o espaço da escola.  

À luz da teoria de Vygotsky, percebe-se nas narrativas a importância do 

comportamento emocional na educação, e que o desenvolvimento, as relações e 

interações psicológicas dos indivíduos se dão na coletividade e na relação com o meio. 

Ficam evidentes que fatores de ordem externa (família, emprego) ou fatores internos 

(baixa estima, necessidade de aprender, estabelecer amizades) são importantes para que 

os sujeitos tracem suas trajetórias pela educação, tanto para parar ou para continuar a 

estudar. Nesse contexto, a emoção e a afetividade apresentam-se como elementos 

fundantes na tomada de decisão de retornar e permanecer na escola. 

O movimento de retorno aos estudos está marcado pelo incentivo dos professores 

para a permanência na escola e pela busca de realização de projetos de vida. Esse 

incentivo se manifesta nas narrativas na dimensão afetiva da relação do aluno com o 

docente, no jeito de falar, na atenção dada, na comunicação existente entre os sujeitos. Na 

mesma direção, as facilidades ou dificuldades de aprendizagem são permeadas por 
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elementos afetivos e emocionais, a partir de como se dá a relação aluno-professor e pela 

inseparabilidade entre cognição e afeto. 

Os argumentos dos alunos evidenciam que todo processo educacional deve ser 

centrado no universo dos sujeitos, considerando toda a complexidade da condição 

humana, na indissociabilidade registrada por Morin (2000) entre circuitos como 

cérebro/mente/cultura; razão/afeto/pulsão; e indivíduo/sociedade/espécie. Na mesma 

dimensão, a partir das reflexões sobre como aprendemos, as narrativas apresentam 

elementos que convergem com o paradigma conexionista baseado na neurociência de que 

o conhecimento se dá em rede de conexões neuroniais e é engramado no cérebro a partir 

da exposição e da interação do indivíduo com o meio, com o enfoque para a contribuição 

da emoção como estímulo e força para as conexões entre os neurônios, no processo de 

construção do conhecimento.  

Os resultados corroboram com o entendimento de Wallon (1979) sobre a emoção 

como a forma mais expressiva da afetividade e elemento de sobrevivência da espécie 

humana que, através da mediação social, estabelece um forte vínculo que permite a união 

do social com o biológico, trazendo aspectos que garante a interação entre a racionalidade 

e a cultura.   

Nessa concepção do ser humano organicamente social, a relevância da educação 

dialógica, defendida por Freire (2005), ganha forte sentido nas narrativas que apresentam 

a aprendizagem associada ao diálogo como comunicação que funda a co-laboração e 

evidenciam a característica social da afetividade nesse processo de retorno e permanência 

da escola e na aprendizagem dos sujeitos jovens, adultos e idosos. 
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