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EIXO TEMÁTICO 7: POLÍTICAS PÚBLICAS A EJA NA PERSPECTIVA DO 

MUNDO DO TRABALHO  

 

 

RESUMO 

 

          Este artigo tem como objetivo principal analisar as principais motivações que 

fizeram com que jovens e adultos retornasse aos bancos escolares especificamente na 

educação de jovens e adultos (EJA). Neste entendimento partimos do seguinte 

questionamento: Quais as consequências provocadas pela falta e/ou ausência da 

escolaridade na vida de jovens e adultos das camadas populares? Sob esta ótica, trata-

se neste artigo o contexto histórico desta modalidade de educação que surge enquanto 

objetivo ofertar a educação para aqueles e aquelas que por motivos diversos não 

usufruíram deste importante direito que é a educação enquanto produto “sine qua non” 

no pleno desenvolvimento da sociedade atual. 

 

Contexto histórico da EJA 

           Nessa linha argumentativa, constata-se através da literatura utilizada que as 

políticas de educação destinadas aos jovens e adultos, aqui entendido na perspectiva da 

educação do campo sempre ficaram no segundo plano dos governos visto que o modelo 

de desenvolvimento pensado para sociedade moderna foram o do modelo urbano – 

industrial, ficando assim, a classe trabalhadora do campo alijados do direito a educação.  
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Metodologia aplicada  

  Para melhor compreender esta dinâmica de retorno de jovens e adultos á escola, 

realizamos uma pesquisa com abordagem essencialmente qualitativa, utilizando-se a 

metodologia da observação participante e da entrevista semiestruturada. As técnicas 

utilizadas partiram do entendimento de que elas muito podem contribuir na compreensão 

e na concretude do objeto de pesquisa que na maioria dos casos se configura de forma 

complexa. 

 

Estrutura do trabalho 

           De forma organizacional este artigo está divido em seções que dialogam entre sim, 

sendo elas: introdução, referencial teórico, lócus da pesquisa, caminhos metodológicos, 

apresentação/análise das informações e considerações finais. Na primeira seção 

contextualizamos a lócus de Barra da Ipueira como espaço da pesquisa de campo, 

destacando sua geografia enquanto espaço/território, suas formas de produção social e 

cultural.  

 

          Na segunda seção tratamos do referencial teórico onde realizamos um breve 

histórico da EJA como modalidade educacional legalmente instituída. Na terceira, 

tratamos do perfil dos jovens e adultos presentes nas turmas de educação de jovens e 

adultos, ressaltando assim, as principais características e motivações de retorno aos 

bancos escolares.  

 

Já na quarta seção trazemos os resultados e encontros e /ou desencontros 

presentes no retorno de desses jovens e adultos á EJA. E por último realizamos as 

considerações finais. 

 

Considerações Finais 

Após realização da referida pesquisa ela nos permite considerar que as principais 

motivações de jovens e adultos em retornar aos bancos escolares estão intrinsecamente 

ligadas ao cumprimento das exigências do mercado de trabalho (habilidades tecnológicas, 

comunicabilidade e eficiência) e de ascensão social e profissional. Assim, as informações 

obtidas nos apontam para compreensão de que a classe trabalhadora ainda ver na escolar 

como “lugar de aprender” capaz de lhe li dar as reais e necessárias condições para entrar 

no mercado de trabalho que a cada dia exige maior qualificação profissional. Ainda 

podemos considerar que as motivações apresentadas têm viés social e cultural quando na 

verdade esses sujeitos têm entre as suas razões a vontade de aprender para “ajudar” os 

filhos, a família e comunidade.  

          

         Nesse entendimento, a reinserção de jovens e adultos nos espaços escolares ganham 

sentido e significados quando estes busca muito mais que apenas aprender a ler e a 

escrever, mais, sobretudo o aprendizado de forma ampla e contextualizada capazes de dar 

reais condições para o pleno exercício da cidadania e para atender as demandas 

trabalhistas na qual estão inseridos. 

        Por concluir, acreditamos que pensar as políticas de educação de jovens e adultos e 

a sua reconfiguração enquanto direito conquistado na oferta de escolarização de mulheres 

e homens (jovens e adultos) seja o papel de todos educadores, universidades, movimentos 

sociais e pesquisadores sendo esses a quem indico a leitura e reflexão deste artigo. 
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