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RESUMO 

 

           Na atualidade vivemos um cenário de perdas e de retrocessos no campo dos 

direitos que foram conquistados perante lutas e outorgados por Lei. Dentro deste 

contexto, se faz necessário a ampliação de conhecimentos pautados nos direitos e na 

cidadania no campo da educação. Sobretudo, nas classes populares onde encontramos os 

sujeitos da EJA, que sobrevivem perante   a negação dos seus direitos básicos. Portanto, 

analisando o contexto político, econômico e social do nosso país, se faz necessário uma 

educação de cunho popular que valorize os saberes populares e suas culturas, construindo 

novos saberes a partir de um olhar crítico, principalmente nas classes da EJA. Arroyo 

(2009 p, 19), coaduna com essa ideia quando fala da necessidade do reconhecimento da 

especificidade humana, social e cultural como tempo de direitos. Saindo da visão 

reducionista e de trajetórias vinculadas, apenas a carência de escolarização, mas também 

com a visão de garantir nossos direitos, enquanto cidadãos. Nesse contexto, o campo da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) deve ter como base a Educação Popular, que parte 

do princípio das lutas e da resistência na busca de uma sociedade mais humana e 

igualitária. Nesta perspectiva surgiu a seguinte questão: Que concepções os educandos da 

EJA fazem da função da Política nas suas vivencias e na sociedade?  Seguindo esta 

problemática, o estudo teve como objetivo identificar e analisar a interpretação dos 

educandos da EJA em relação à Política e sua relação com a sociedade e com os populares.  

A metodologia de cunho qualitativo, teve a contribuição da abordagem da Teoria das 

Representações Sociais (TRS), que apresenta a   possibilidade de desvelamento das 

práticas dos sujeitos nas suas interações sociais.  O campo de estudo se estabeleceu com 

discentes das classes da EJA. Estudantes dos Eixos III e IV da escola Anísio Teixeira, 

situada no Município de Camaçari-Bahia.   Como base teórica tivemos a contribuição de 
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Serge Moscovici (2007) que aborda a TRS- Teoria das Representações sociais; 

Arroyo(2009) que traz o recorte da EJA como campo de direito e de políticas pública; 

Faria (2008)   e Gonh (2011) que tratam dos Movimentos Sociais e das ações coletivas 

no campo da educação e da emancipação humana; Freire (2015)   que fala de uma 

pedagogia progressista, critica e transformadora. A delimitação deste estudo se inicia pela 

introdução, centralizando o problema, objetivos; definimos os procedimentos 

metodológicos da pesquisa, explanamos as temáticas, bases teóricas, analise dos 

resultados e finalizamos com as reflexões e considerações finais acerca da pesquisa 

realizada. Os procedimentos metodológicos compreendem a pesquisa baseada na 

abordagem qualitativa da pesquisa teve como referencial teórico -metodológico a Teoria 

das Representações Sociais na abordagem processual de Moscovici. (2009), que descreve 

o processo da gênese das representações na indissociabilidade entre sujeito e o grupo 

social. A abordagem da Teoria das Representações Sociais para o embasamento teórico 

da pesquisa se apresentou a partir da produção dos saberes no campo das relações sociais, 

ou seja, a representação de objetos sociais que simbolizam e interpretam as subjetividades 

de grupos sociais, no seu conhecimento do senso comum. E dessa forma, permite desvelar 

a forma de saber (modelo linguístico, comportamental ou material) e de conhecimento 

experiencial de práticas cotidianas que motiva o agir sobre o mundo.  No nosso caso, o 

entendimento do que é Política, no que concerne aos Direitos Humanos ou seja direitos 

civis e políticos, inclusive garantidos por Lei.  Bem como o entendimento sob as formas 

de atuação dos sujeitos no convívio social.  A técnica de coleta de dados adotada foi a 

aplicação de questionário semiestruturado aplicados a 50 educandos da EJA dos Eixos IV 

e V de uma Escola Municipal, situada no município de Camaçari, BA. Após aplicação do 

questionário a pesquisa teve seguimento com o tratamento dos dados e o estudo de 

abordagens teóricas que contribuíssem para a compreensão do resultado. Tal abordagem 

teórica só foi possível ser determinada após o tratamento dos dados, pois não havia uma 

hipótese formada sobre a questão mas apenas uma questão formulada para ser 

investigada. 

Verificou-se na análise dos dados dos questionários aplicados aos estudantes que 

as palavras ligadas a desigualdade foram as mais repetidas na evocação. Em seguida, as 

palavras que representam características da corrupção e da injustiça. Então, de acordo 

com a teoria RS, a representação social de política, que é o objeto social, aparece como 

um fenômeno social negativo.   Sendo associada a vivência de uma política partidária que 

envolve o contexto dos social nas vivências desses educandos e que também tem surgido 

constantemente nas mídias através de escândalos envolvendo corrupção. A este respeito, 

Arroyo (2009 p, 28) aponta traços que configuram o campo educativo da EJA como a 

Educação Popular de Paulo Freire que traz o caráter dialogal para a práxis pedagógica. 

Diálogos plenos de saberes e significados. Logo, a práxis pedagógicas na EJA deve 

primar pela conscientização dos direitos, inspirados em valores de luta em prol da 

igualdade.  Neste âmbito temos que ter uma docência alicerçada na produção de saberes 

e práticas emancipatórias, pautada na produção de saberes e de práticas emancipatórias e 

libertadoras.  Em relação à Política, 90% dos entrevistados enfatizaram um sentimento de 

indiferença e até de ojeriza, o que corrobora com a ideia de generalidade do conceito de 

ser politizado. Dessa forma, a ideologia dominante naturaliza uma não identificação e o 

desprezo da participação do espaço público pelo dominado, que se vê como incapaz. 

Fortalecendo assim, a propagação das desigualdades sociais. Neste âmbito, a educação 

deve primar pela ruptura da aceitação. Isto fica explicito, através da obra de Theodor W. 
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Adorno “Educação e emancipação” que diz que, a educação necessita de indivíduos 

emancipados que sejam contestadores e resistentes. Fato, quase que inexistente, pois, 

percebemos uma educação que reproduz conceitos passiveis e limitados ao que já está 

implantado na sociedade “elitizada”. A este respeito Freire (2015 p. 45) pontua que   [...] 

o discurso da impossibilidade de mudar o mundo é o discurso de quem, por diferentes 

razões aceitou a acomodação... A acomodação é a expressão da desistência da luta pela 

mudança. Assim, as lutas coletivas, a emancipação humana e política são instrumentos 

de luta e combate às desigualdades.  A educação na EJA deve explicitar tais temáticas 

pois, os espaços públicos são cenários pautados na coletividade dos iguais. Assim a EJA 

deve estar alicerçada na Educação Popular. Que segundo Faria (2008 p.38) contribui para 

que mulheres e homens se tornem mais humanizados para enfrentar a realidade injusta, 

desigual e perversa em que vivem, buscando enfrentar a desigualdade como obstáculo a 

ser superado. Pois, a EJA é um campo político de lutas e possibilidades. 

 Pois, existe a predominância dos nossos educandos, em relacionar a Política 

apenas pelo viés partidário negativo, demonstrando a descrença nos governantes e a 

postura de oprimido social.  Vendo a política como uma ação distanciada do indivíduo e 

da coletividade. Tal, postura fica evidenciada na relação opressor-oprimido destacada por 

Freire em sua obra “Pedagogia do Oprimido”. Freire (2016), destaca a necessidade de 

libertação do homem, metaforizando a relação dolorosa de um parto, que origina um 

“homem novo”, que passa a superar a contradição opressores-oprimidos, através da 

libertação de todos. É homem se libertando com o outro em conjunto, no coletivo. Essa 

percepção deve ser relacionada a práxis pedagógica da EJA, que não deve situar o sujeito 

como ser de clausura e de inércia. Mas, como sujeito de possibilidades e de direitos 

coletivos e individuais.  

Assim, fica explicita a necessidade da utilização de práticas pedagógicas pautadas 

na Educação Popular. Pensando assim, na formação humana e social dos indivíduos para 

que se percebam como seres coletivos que buscam através da participação ativa 

conquistar direitos e lutar contra os retrocessos. E como as ações políticas, desde seus 

primórdios no Brasil, sempre esteve voltada para os interesses de determinados grupos 

que se mantiveram no poder. A incorporação do que é política pela classe popular, na sua 

grande maioria, é vista como algo negativo e distante. Cabe a EJA, desconstruir a 

representação negativa da política entre os educandos e fomentar estratégias e táticas para 

possibilitar o empoderamento dos sujeitos, que devem estar   envolvidos em coletivos de 

resistência.  Pois, o homem que age negando “o ser político”, foge das suas 

responsabilidades políticas e não exerce a espontaneidade e a liberdade. Á medida que 

não participa das lutas e ações do coletivo. Concluiu-se que se faz necessário constantes 

diálogos, debates e atividades sobre o binômio da EJA e os Direitos Humanos, destacando 

que a Política, é um veículo de luta no combate às desigualdades sociais, desmistificando 

a ideia de individualismo e capitalismo que marca nossos educandos, nossos coletivos e 

nossa sociedade. Enfatizando assim, a   importância da educação no processo de 

emancipação do sujeito.  

Palavras-chave: EJA; Política; Educação Popular; Lutas coletivas. 
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