
 

____________________________________________________________ 
ENCONTRO DE PRÉ-ABERTURA DO IV ALFAEEJA EM SALVADOR 

1 

 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: DA ESPECIFICIDADE DA 

EDUCAÇÃO À DIVERSIDADE DOS SUJEITOS 

 

Daniela de Jesus Lima 

Mestre em Educação (UFBA). Docente da Rede 

Municipal de Educação de Salvador, e-mail: daniela_ufba@hotmail.com 
 

 

EIXO TEMÁTICO: SUJEITOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

E DIVERSIDADES 

 

RESUMO 

O presente trabalho discute as especificidades e a diversidade que configuram a educação 

de jovens, adultos e idosos das camadas populares. Para tanto, parte da seguinte 

indagação: de que maneira o conhecimento crítico das condições objetivas de produção 

existencial pode contribuir para a transformação dos processos socioestruturais 

opressores aos quais os sujeitos da EJA estão submetidos? Sob este intento, analisa-se a 

função da educação como um processo de humanização, em seguida discute-se o homem 

enquanto ser de práxis e, por fim as especificidades e diversidade que configuram o 

processo educativo dos sujeitos da EJA. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica 

fundamentada nos estudos de Freire (1996), Arroyo (2005, 2006, 2011, 2012), Rummert 

(2008), Vázquez (2007). Conclui que educar jovens, adultos e idosos das camadas 

populares requer assumir o caráter político da educação em favor dos oprimidos a fim de 

que o processo educativo atenda as especificidades e a diversidade dos sujeitos que 

procuram atendimento nesta modalidade de ensino.  

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Diversidade; Humanização. 

 

INTRODUÇÃO  

 O atual contexto, configurado pela persistência de desigualdades e assimetrias 

sociais, étnico-raciais, de gênero, geracionais, do campo, das periferias urbanas e na 

forma de exercício do poder político, requer a compreensão da função social da educação 

como um processo de humanização. Esta perspectiva tem em vista contextualizar os 

processos educativos a partir dos aspectos que precarizam e vulnerabilizam os direitos 

humanos básicos, em especial o acesso à educação, dos diversos sujeitos: jovens, adultos 

e idosos dos segmentos populares.  
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De acordo com Paulo Freire (1996), a vocação para a humanização é uma marca 

da natureza humana e se expressa na própria busca do ser mais. Tal vocação revela que o 

homem é programado, jamais determinado, segundo a sua dinâmica do inacabamento e 

do vir-a-ser. Neste sentido, observa que a vocação para a humanização apresenta como 

fim último, a transcendência de uma natureza que se constrói a si mesma em um processo 

sempre aberto que busca transpor as barreiras que atrofiam o potencial configurador da 

vocação do ser mais do homem.  

No entanto, ao reconhecer o ser humano como ser inacabado, Freire o situa como 

ser de relações amplas e profundas, visto que estas “não se dão apenas com os outros, 

mas se dão no mundo, com o mundo e pelo mundo” (2007, p. 30). Tal concepção parte 

do pressuposto de que quando o homem passa a pensar e agir, integrando-se a seu 

contexto socioeconômico e cultural, torna-se um ser crítico, analítico e, 

consequentemente, atuante no âmbito social. Por conseguinte, advoga que essa busca 

deve ser feita com os seus semelhantes nas práticas de ação-reflexão, transcendendo as 

dimensões de tempo e espaço, para que deem sentido aos domínios histórico e cultural e, 

assim, configurem sua existência no mundo. 

Isto requer que os homens compartilhem, irrestritamente, com seus semelhantes, 

todos os bens que são produzidos, sejam eles materiais, políticos, simbólicos, culturais 

etc. Uma partilha que visa o desvelamento do caráter social, desumano e histórico das 

relações de opressão, persistentes nas desigualdades de todo tipo – social, étnica, racial, 

de gênero, do campo, das periferias urbanas – existentes no processo histórico-estrutural 

da sociedade capitalista que obstrui a vocação do homem de ser mais.  

Para Freire (2007), as diferentes formas de opressão e dominação neoliberais não 

retiram o direito e o dever, de homens e mulheres, de enfrentamento da luta política a 

favor da libertação de suas vidas desumanizadas, processo que denomina de emancipação 

humana.  

Frente às realidades históricas de desumanização de milhões de pessoas 

no mundo todo, a luta por humanização, funda-se antropologicamente 

e eticamente no processo de construção desse ser inconcluso, que busca 

recuperar sua humanidade ou superar as situações limites para realizar 

seu próprio ser mais. (STRECK; REDIN; ZITKOSKI, 2010, p. 211). 

Trata-se de uma perspectiva que está subjacente à lógica da “vocação de ser mais 

que não é privilégio de alguns eleitos, mas direito dos homens” (FREIRE, 2007, p. 93). 
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É neste cenário que a luta pela vida emerge como central ao processo educativo, por se 

constituir no direito mais radical da condição humana.  

A luta pela superação das situações-limite em que nos encontramos 

condicionados é a razão de ser de nossa existência e o impulso prático a 

partir do qual nos humanizamos por sermos capazes de construirmos 

novos sentidos e formas de viver no mundo. [...] enquanto seres dotados 

de capacidade ético-política para intervir no mundo e construir algo novo 

na história. Ou seja, somos seres inéditos viáveis, pois ainda não somos 

totalmente prontos, viemos nos fazendo na história e podemos sempre 

nos reinventar segundo a busca por humanidade. (STRECK; REDIN; 

ZITKOSKI, 2010, p. 211) 

De acordo com esta perspectiva, o homem é um ser de práxis, cuja vocação 

ontológica é operar e transformar o mundo. Por conseguinte, “é exatamente esta 

capacidade de atuar, operar, de transformar a realidade de acordo com finalidades 

propostas pelo homem, à qual está associada sua capacidade de refletir, que o faz um ser 

da práxis” (FREIRE, 2007, p. 8).  

No âmbito da Educação de Jovens e Adultos, onde os sujeitos estão imersos em 

processos socioestruturais de desumanização, entendida aqui na acepção freireana, como 

correspondendo a situações-limite que condicionam a vida destes sujeitos, compreender 

através do processo educativo como essa desumanização é produzida historicamente, 

renovando-se continuamente nos coletivos sociais, raciais, étnicos, culturais e 

historicamente marginalizados dos indivíduos é crucial para dimensionar a transformação 

da realidade adequando seus fins ao processo de humanização (VÁZQUEZ, 2007). 

Trata-se de uma concepção de educação que concebe os processos de formação 

nas escolas inseparáveis do conjunto de meios de socialização e sociabilidade em que se 

formam os educandos. Nesta perspectiva, o reconhecimento dos saberes construídos pelos 

sujeitos nos diversos espaços sociais como um elemento importante de seu processo 

formativo enquanto sujeitos da história. Cumpre ressaltar que olhar estes sujeitos, neste 

sentido, implica a superação da visão do direito à educação de jovens, adultos e idosos 

como uma nova oportunidade de acesso aos níveis não-cursados, no tempo concebido, 

em nossa tradição, como oportuno para a escolarização. Conforme discute Arroyo (2005, 

p. 25):  

Os jovens - adultos populares não são acidentados ocasionais que 

gratuitamente abandonaram a escola. Esses jovens e adultos repetem 
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histórias longas de negação de direitos. Histórias coletivas. As mesmas 

de seus pais, avós, de sua raça, gênero, etnia e classe social. Quando se 

perde essa identidade coletiva, racial, social, popular dessas trajetórias 

humanas e escolares, perde-se a identidade da EJA que passa a ser 

encarada como mera oferta individual de oportunidades pessoais 

perdidas.  

 

Tal perspectiva parte do pressuposto de que as trajetórias sociais e escolares 

truncadas não significam a paralisação dos tensos processos de sua formação, mental, 

ética, identitária, cultural, social e política. Em outras palavras, continuam produzindo 

saberes, conhecimentos e culturas. Com efeito, ao retornarem à escola, trazem esse legado 

de formação e de aprendizagem, demandando da escola uma postura crítica sobre suas 

práticas e sobre as concepções que orientam suas escolhas. Com efeito, ao ingressarem 

no sistema educacional, demanda-se uma educação que:  

[...] exige superar aspectos colonizadores, escravocratas, elitistas, 

representados pela superioridade de padrão físico, de mentalidade, de 

visão de mundo, a matriz cultural de raiz européia, branca, que tem 

favorecido pequeno grupo da sociedade, privilegiando-o tanto 

economicamente como nas possibilidades de influir nas decisões 

políticas sobre os rumos da sociedade. Exige, ainda, superar preconceitos 

e discriminação que reforçam as desigualdades que caracterizam a 

sociedade brasileira, reeducando as relações étnico-raciais, como prevê a 

atual legislação. (BRASIL, 2008, p. 15) 

 Para tanto, Arroyo (2005) aponta alguns aspectos na configuração de processos 

educativos para jovens e adultos das camadas populares. O primeiro consiste na 

centralidade da trajetória dos educandos nas concepções e propostas educativas, ou seja, 

captá-los como sujeitos da educação, da construção de saberes, conhecimentos, valores e 

cultura. O segundo aspecto refere-se ao diálogo dos saberes e significados trazidos pelos 

educandos como mecanismo para alargar e propiciar o acesso aos saberes, 

conhecimentos, significados e cultura acumulados pela sociedade. O terceiro aspecto 

volta-se para a reinvenção das teorias da educação e da aprendizagem uma vez que os 

jovens carregam trajetórias fragmentadas que se contrapõem à linearidade do pensar e do 

fazer pedagógico. O quarto aspecto aponta para uma educabilidade humana assentada no 

legado da educação popular que pensa a formação do povo atrelada aos ideais de 

emancipação-libertação, igualdade, justiça, cultura, ética, valores, ou seja, como processo 

de humanização. O quinto aspectos destaca a necessidade da renovação curricular e de 

renovação do pensar e fazer docente para abordar as situações limites que os educandos 
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vivenciam e levam à escola com novos conteúdos, métodos, tempos, relações humanas e 

pedagógicas. O sexto aspecto assinalado consiste na interpretação crítica das trajetórias 

escolares associadas às trajetórias sociais, econômicas, culturais e éticas às quais vêm 

sendo condenados os setores populares. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os sujeitos da educação de jovens, adultos e idosos são indivíduos em tempos e 

dimensões diversas: humanas, sociais, culturais e identitárias. Possuem trajetórias de vida 

marcadas pela persistência de desigualdades sociais, étnicas, raciais, de gênero, do campo 

e das periferias, devido ao processo excludente da sociedade em que vivem. Assim, 

demandam da escola um sistema educativo que atenda a suas especificidades e 

diversidade, a fim de que possam entender e transformar suas trajetórias históricas de 

negação de direitos sociais, objetivo a ser atingido somente quando a educação assumir 

um caráter político, conforme nos lembra Freire em seus vários escritos.  

Nesta linha de argumentação, entende-se que educar jovens, adultos e idosos das 

camadas populares consiste em compreender seus sujeitos na totalidade humana. Isto 

requer o (re) conhecimento crítico das condições de produção da existência. Para tanto, 

Marx (apud VÁZQUEZ, 2007) nos lembra da necessidade de desvelar o caráter social, 

humano e histórico das relações que os homens contraem em sociedade, a fim de que 

estes possam compreender como essa desumanização, que é produzida historicamente, se 

renova continuamente nestes coletivos socialmente marginalizados que frequentam a 

EJA. Dessa forma, com efeito, possam se entender como indivíduos, ainda que coletivos 

marginalizados, porém criadores do processo sociocultural e histórico. 
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