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RESUMO 

         O texto em referência é um recorte do projeto de pesquisa de mestrado que tem como 

título “A Educação de Jovens e Adultos: Sentimento que constrói aprendizagens e permanência 

na busca da valorização da vida”e a proposta inicial é analisar os sentidos que levam os alunos 

jovens e adultos a retornarem à escola. E quais sentimentos perpassam e levam estes educandos 

a desistirem da escola? Como estes jovens e adultos compreendem o processo de aprendizagem 

para a sua vida? Ao longo de um conjunto de experiências profissionais de docência na rede 

pública municipal, bem como através de atividade de coordenação pedagógica em turmas de 

EJA, busca-se nesta proposta analisar e conceituar  Jovem e Adulto sobre sua proposta e 

particularidades, viabilizando a aproximação entre educação, trabalho e sujeito. Passando por 

breve discussão sobre os temas é possível perceber que a EJA somente será reconfigurada se o 

direito à educação ultrapassar a oferta de uma segunda oportunidade de escolarização, ou na 

medida em que esses milhões de jovens adultos forem vistos para além dessas carências. Um 

novo olhar deverá ser construído, que os reconheça como jovens e adultos em tempos e 

percursos específicos. Percursos sociais onde se revelam os limites e possibilidades de ser 

reconhecidos como sujeitos dos direitos humanos. Vistos nessa pluralidade de direitos, 

destacam-se ainda mais as possibilidades e limites da garantir seu direito à educação. Não 

podemos tratar esse direito em segundo plano e isolar tortuosos percursos de suas específicas 

formas de se realizar como seres humanos. 

Por conseguinte, durante a carreira acadêmica, é possível se deparar amiúde com 

discussões e reflexões que permitem investigar e questionar que a Educação de Jovens e adultos 

deve adquirir novas dimensões à medida que o olhar sobre os educando se alarga.   Essa postura 

supõe ver a juventude e a vida adulta como tempos de direitos à educação. 

Esta modalidade de ensino é também um resgate dos direitos violados, é um resgate da 

cidadania, é um resgate de talentos. Reconhecer a função dessa modalidade de ensino é reforçar 

que o direito à educação deve ser assegurado. 

Percebe-se que numa tentativa de evitar o fracasso escolar, faz-se necessário enxergar 

esse aluno em todas as suas dimensões: cognitivas, emocionais, socioculturais, políticas, dentre 
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outras; e o professor é peça fundamental nesse processo interativo de construção do 

conhecimento. 

Tais indagações inquietam professor da EJA como profissional, como cidadão e 

atualmente como pesquisador reflexivo de um processo de aprendizagem pautado no processo 

de construção de dimensões cognitivas desses educandos, que devem ser atendidas, assim como 

a afetiva, que é vital para que estes alunos permaneçam na escola. É relevante também, respeitar 

os saberes que esses sujeitos já trazem pelas muitas experiências que já vivenciaram. Sendo 

assim, certamente esses sujeitos alcançarão uma auto estima elevada que possibilitará sua 

emancipação e autonomia. 

 

       Por decorrência destes aspectos é que aqui se conceitua a ideia de Educação de Jovens e 

Adultos - EJA – compreendendo-a enquanto uma modalidade de ensino, amparada por lei, e 

que visa educar jovens acima de 15 anos e adultos que não conseguiram por algum motivo no 

transcorrer de suas vidas completarem seus estudos no período apropriado. A EJA é também 

um resgate dos direitos violados, é um resgate da cidadania, é um resgate de talentos. 

Reconhecer a função dessa modalidade de ensino é reforçar que o direito à educação deve ser 

assegurado. 

 

      Partindo dessa concepção, os sujeitos da EJA voltam para a escola cheios de sonhos e de 

esperanças em construírem um futuro digno para si e para sua família, através do conhecimento; 

outros voltam cheios de feridas interiores, causadas por insucessos escolares e pessoais, 

palavras negativas internalizadas, falta de apoio emocional e material por parte do meio que os 

cerca, deixando que o desânimo impere em suas vidas. Esses motivos, entre outros, fazem com 

que o aluno adulto se sinta um ser inferior diante do mundo, incapaz de aprender e de construir 

sua própria história, bem como de contribuir com melhorias para a história da humanidade. 

Problemas de aprendizagem são consequências de variados conflitos e um dos maiores é a baixa 

auto estima, decorrente da falta de amor: amor da família, dos amigos (dentro e fora da escola, 

incluindo os profissionais da educação). Daí a preocupação em usar a afetividade como uma 

estratégia para alcançar resultados especiais positivos em relação à aprendizagem Andrológica. 

           Foucalt no final de sua vida salientou que o grande problema que o ser humano possui e 

a maior interrogação que ele se faz é: o que fazer com o tempo que eu possuo? Podemos ousar 

responder, porém antes refletir, que o maior problema que vivemos no século XXI, ou até 

mesmo durante toda nossa existência seria o seguinte: O problema não é a desmotivação que 

assola o homem contemporâneo, acredito, porém, ser, o uso que fazemos ou não da motivação 

que temos. 

           A EJA adquire novas dimensões se o olhar sobre os educando se alarga.   Essa postura 

supõe ver a juventude e a vida adulta como tempos de direitos à educação. 

Acreditamos que, a auto - estima é um dos fatores de ordem interna que motivam o 

adulto para a aprendizagem, juntamente com satisfação e qualidade de vida, quem tem boa auto 

- estima gosta e confia em si mesmo e sente capaz de enfrentar a vida com mais confiança e 

otimismo bem como mais criativo em tudo o que faz e sente prazer diante de suas realizações. 

 



 
 

REFERENCIAL 

 

           A EJA somente será reconfigurada se o direito à educação ultrapassar a oferta de uma 

segunda oportunidade de escolarização, ou na medida em que esses milhões de jovens adultos 

forem vistos para além dessas carências. Um novo olhar deverá ser construído, que os reconheça 

como jovens e adultos em tempos e percursos específicos. Percursos sociais onde se revelam 

os limites e possibilidades de ser reconhecidos como sujeitos dos direitos humanos. Vistos 

nessa pluralidade de direitos, destacam-se ainda mais as possibilidades e limites da garantir seu 

direito a educação. Não podemos tratar esse direito em segundo plano e isolar tortuosos 

percursos de suas específicas formas de se realizar como seres humanos. 

 A EJA adquire novas dimensões se o olhar sobre os educando se alarga.   Essa postura 

supõe ver a juventude e a vida adulta como tempos de direitos à educação.  

 È pertinente ressaltar Antunes (2003), quando declara que 

 

Se aceitarmos e valorizarmos nossos alunos, se os considerarmos 

capazes de desenvolver competências e habilidades necessárias para 

lidar com os seus estudos e se o julgarmos suficientemente importante 

para reservarmos tempo para ouvi-los, contribuiremos para que 

desenvolvam padrões consistentes e realistas, sintam-se encorajados a 

não se intimidar com o fracasso e aprendam a agir de forma 

independente e responsável (ANTUNES, 2003, p. 23-24). 

 

Acreditando que a conquista dos objetivos propostos no presente texto depende de uma 

prática educativa que tenha como eixo a formação de um cidadão autônomo e participativo. 

Essa prática pressupõe que os alunos da EJA sejam sujeitos do seu processo de aprendizagem 

e que construam significados para o que aprendem, por meio de múltiplas e complexas 

interações com os objetos de conhecimento, tendo para tanto, o educador como mediador. A 

intervenção dos jovens entre si é outro aspecto essencial nesse processo. O jovem e o adulto 

que não tiver acesso à educação vive em situações quase que imagináveis. Certamente, a 

necessidade de se fazer alguma coisa para mudar a situação. Portanto, a escola, juntamente com 

os professores, deve desenvolver habilidades e competências nas mais diferentes instâncias 

intelectuais para que o educador possa inferir sentido, compreender e interferir no ato de educar. 

Apropriar-se dessa competência não constitui fato banal. 

 Freire (2010, apud Gohn, 2010, p. 58-59) afirma que a educação sozinha não emancipa 

ninguém, mas sem ela não há emancipação. A emancipação deve ter por meta sujeitos auto 

determinado, livres objetivamente de qualquer tipo de constrangimentos ou mazelas que 

aprisionam os indivíduos “[...] é preciso saber refletir sobre essa realidade, perceber-se como 

sujeitos históricos que podem se posicionar, emitir opiniões, fazer escolhas, construir rumos 

para suas vidas”. 

Nesse processo, o intuito não é só de encher adultos de informação, mas também de 

emoções, desejos, realizações, para que o sujeito se torne responsável pelos seus atos e assim, 

possa atingir suas metas através de seus própriosconhecimentos e esforços, e que possa buscar 

tudo aquilo que ele sonhou, pois é somente através da busca do conhecimento que o sujeito faz 

as coisas acontecerem e assim, podem ver seus sonhos realizados.  



 
 

 

METODOLOGIA 

 

            Esse projeto apresenta alguns elementos de reflexão e estudos bibliográficos quanto ao 

significado de sujeito da Educação de Jovens e Adultos e sugere uma investigação na formação 

deste educando na realidade contemporânea. Analisando e conceituando o Jovem e Adulto 

sobre sua proposta e particularidades, viabilizando a aproximação entre educação, trabalho e 

sujeito passando por breve discussão sobre os temas. Refletindo a proposta metodológica 

utilizada em turmas pertencentes a essa modalidade, ou seja, volta-se para o conjunto dos 

processos de aprendizagens formais e informais, através das quais, as pessoas desse grupo de 

ensino, desenvolvem suas capacidades, orientam seus conhecimentos e enriquecem suas 

potencialidades, a fim de melhorar, interferir e transformar a realidade social na qual estão 

inseridos. 

          Considerando que a pesquisa é qualitativa, uma vez que trabalho com significados, 

motivos, desejos, valores, atitudes, aspectos que não podem ser calculado. É importante 

evidenciar o contexto que está é a fenomenologia baseia-se em um método que busca entender 

a vivência dos alunos adultos no mundo em que vivem, além de compreender como esses 

educandos percebem o mundo a sua volta. 

         O projeto possibilitará a observação de diferentes aspectos do aluno de EJA, detectando 

por meio de entrevista e com o convívio dos alunos as variadas modificações em suas vidas 

com a retomada a sala de aula e aos seus estudos. E até que ponto houve mudanças em suas 

vidas. 

         É a partir das histórias de vida que possivelmente farei um dialogo direto entre o 

pesquisador e o pesquisado. Evidenciando a participação direta dos sujeitos com o tema 

pesquisado. 

         Na busca então, para uma permanência eficaz e produtiva desses alunos em sala de aula. 

Valendo ressaltar,  a finalidade de contribuir para repensar a prática do professor da EJA, 

possibilitando o mesmo a refletir sobre seu determinante papel como formador de cidadãos 

críticos e conscientes do seu papel na sociedade. Despertar nas pessoas a real importância do 

ensino de EJA para o resgate da dignidade humana e inclusão social, privada por uma educação 

injusta e cheia de preconceitos sociais. Analisando assim, a importância da auto estima do aluno 

considerando que a falta desta pode trazer consigo dificuldades de aprendizagem e de ajuste 

social.  

 

RESULTADOS E CONCLUSÕES 

            A EJA somente será reconfigurada se o direito à educação ultrapassar a oferta de uma 

segunda oportunidade de escolarização, ou na medida em que esses milhões de jovens adultos 

forem vistos para além dessas carências. Um novo olhar deverá ser construído, que os reconheça 

como jovens e adultos em tempos e percursos específicos. Percursos sociais onde se revelam 

os limites e possibilidades de ser reconhecidos como sujeitos dos direitos humanos. Vistos 

nessa pluralidade de direitos, destacam-se ainda mais as possibilidades e limites da garantir seu 



 
 

direito à educação. Não podemos tratar esse direito em segundo plano e isolar tortuosos 

percursos de suas específicas formas de se realizar como seres humanos. 

 A EJA adquire novas dimensões se o olhar sobre os educandos se alarga.   Essa postura 

supõe ver a juventude e a vida adulta como tempos de direitos à educação.  

            Acreditando que a conquista dos objetivos propostos no presente texto depende de uma 

prática educativa que tenha como eixo a formação de um cidadão autônomo e participativo. 

Essa prática pressupõe que os alunos da EJA sejam sujeitos do seu processo de aprendizagem 

e que construam significados para o que aprendem, por meio de múltiplas e complexas 

interações com os objetos de conhecimento, tendo para tanto, o educador como mediador. A 

intervenção dos jovens entre si é outro aspecto essencial nesse processo. O jovem e o adulto 

que não tiver acesso à educação vive em situações quase que imagináveis. Certamente, a 

necessidade de se fazer alguma coisa para mudar a situação. Portanto, a escola, juntamente com 

os professores, deve desenvolver habilidades e competências nas mais diferentes instâncias 

intelectuais para que o educador possa inferir sentido, compreender e interferir no ato de educar. 

Apropriar-se dessa competência não constitui fato banal. 

Paulo Freire (FREIRE, 2010 apud GOHN, 2010, pp.58-59) afirma que a educação 

sozinha não emancipa ninguém, mas se ela não há emancipação. A emancipação deve ter por 

meta sujeitos auto determinado, livres objetivamente de qualquer tipo de constrangimentos ou 

mazelas que aprisionam os indivíduos[...]é preciso saber refletir sobre essa realidade, perceber-

se como sujeitos históricos que podem se posicionar, emitir opiniões, fazer escolhas, construir 

rumos para suas vidas. 

Nesse processo, o intuito não é só de encher adultos de informação, mas também de 

emoções, desejos, realizações, para que o sujeito se torne responsável pelos seus atos e assim, 

possa atingir suas metas através de seus próprios conhecimentos e esforços, e que possa buscar 

tudo aquilo que ele sonhou, pois é somente através da busca do conhecimento que o sujeito faz 

as coisas acontecerem e assim, podem ver seus sonhos realizados.  

 

PALAVRAS CHAVES: SUJEITO DA EJA, CAMPO DE DIREITO, AUTO ESTIMA, 

APRENDIZAGEM 

 

 

REFERÊNCIAS 
ALMEIDA, Laurinda Ramalho de. Afetividade, Aprendizagem e Educação de Jovens e 

Adultos. 1 ed. São Paulo: Edições Loyola, 2012. 

ANTUNES, Celso. Relações interpessoais e auto estima: sala de aula como um espaço de 

crescimento integral. Fascículo 16. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003.  

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 49.ed.Rio de Janeiro: Editora: Paz e Terra, 2005 

GOHN, Maria da Glória. Educação não formal e o educador social. Atuação no 

desenvolvimento de projetos sociais. São Paulo: Editora: Cortez,2010. –(Coleções questões da 

nossa época; v.1). 

LIBÂNEO, José Carlos. Didática. 24. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

________. Didática: velhos e novos temas. Goiânia: Edição do Autor, 2002. 134p. 



 
 

MARTINS, Vivian Christine. A didática no processo de alfabetização de jovens e adultos: 

uma leitura do cotidiano a partir da geografia e de textos literários. (Dissertação de mestrado) 

FFLCH da USP, 2006. 

OLIVEIRA, Martha Kohl de. Jovens e adultos como sujeitos de conhecimento e aprendizagem. 

In: Revista Brasileira de Educação. nº 12; Edição set./out./nov./dez.; 1999. 

 

 

 


