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SUJEITOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E DIVERSIDADES 

 

 

RESUMO 

 

O presente estudo busca refletir sobre os desafios do percurso formativo dos sujeitos da 

educação de jovens e adultos, junto à uma escola pública estadual, do município de 

Bagé, estado do Rio Grande do Sul, Brasil. A pesquisa investigou a integração dos 

saberes científicos e da experiência, em um espaço/tempo dialógico, crítico e 

emancipatório entre docentes, discentes e comunidade educativa. Entendemos que o 

espaço/tempo fornativo na EJA
1
 constitui-se na tensão entre as diversas vivências e 

aprendizagens construídas ao longo da vida dos sujeitos, provocadoras de uma proposta 

de aprendizagem e educação libertadora,  onde a interação dialógica é princípio basilar 

de compromisso ético com a humanidade e com a emancipação dos sujeitos. A 

investigação teve a abordagem qualitativa, o instrumento para coleta de dados foi 

questionário, com perguntas abertas, realizado com oito participantes, sendo alunos, 

professores e equipe gestora da EJA. Para a leitura, análise e interpretação de dados 

usamos os princípios da análise de conteúdo proposta por Bardin (2009). O aporte 

teórico inclui as contribuições de Teixeira (1997, 1999, 1956, 2009), Freire (2008, 

2013), Ribeiro (1978), (Fernandes (2008), entre outros. A pesquisa revelou que os 

alunos entrevistados são unânimes na crença que a educação é um direito, destacando os 

motivos que os levaram a estudar nesta modalidade de ensino. Quanto ao ambiente de 

aprendizagem, consideram adequado e estimulador, propiciando a construção de 

aprendizagens que valorizam seus conhecimentos prévios. Os professores acreditam na 

necessidade de planejamento e práticas pedagógicas mediadas pela valorização das 

vivências, tecnologias e incentivo à pesquisa, fortalecendo a relação dos saberes 
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científicos e da experiência, basilares em uma formação cidadã. A equipe gestora, 

revela que  gerir uma escola de EJA é um grande desafio, constituindo-se em forma de  

resistência diante da fragilidade de oportunidades oferecidas aos jovens e adultos pobres 

deste país. É unânime entre os docentes, discentes e equipe gestora, a necessidade de 

uma educação de jovens e adultos, planejada e fortalecida a partir de políticas públicas 

que assumam  as reais situações limites enfrentadas pelos seus sujeitos,  na  garantia  de 

uma educação como  direto de todos e não privilégio de alguns.  

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos; Percurso formativo; Saberes 

Científicos e da Experiência;  

 

INTRODUÇÃO 

 

A história da educação de jovens e adultos no Brasil, reflete uma proposta 

educativa gerada na luta pela superação das desigualdades educacionais e sociais em 

nosso País.A pesquisa pretende  refletir sobre os desafios do percurso formativo dos 

sujeitos da educação de jovens e adultos, junto à uma escola pública estadual, do 

município de Bagé, estado do Rio Grande do Sul, Brasil. A pesquisa investigou, como é 

desenvolvida a integração dos saberes científicos e da experiência, em um espaço/tempo 

dialógico, crítico e emancipatório entre docentes, discentes e comunidade educativa? 

Entendemos que o espaço/tempo fornativo na EJA
2
 constitui-se na tensão entre as 

diversas vivências e aprendizagens construídas ao longo da vida dos sujeitos, 

provocadoras de uma proposta de aprendizagem e educação libertadora, onde a 

interação dialógica é princípio basilar de compromisso ético com a humanidade e com a 

emancipação dos sujeitos. 

   
 

 

REFERRENCIAL TEÓRICO 

 

 

A exclusão social gerada pela desestrutura educacional da EJA, revela a falta de 

compromisso ético, político e planejamento administrativo e econômico que 

mantenham uma educação sólida assegurando aos jovens e adultos sua manutenção 

diante de situações de vulnerabilidade sociais, geradoras da evasão e repetência escolar. 

 

Na visão de Anísio Teixeira (2009, p. 111): 

 
Sabemos que somos um país de distâncias físicas, sabemos que temos uma 

geografia que nos espanta e nos separa em suas imensas distâncias. Mas, o 

Brasil não é apenas um país de distâncias materiais, o Brasil é um país de 

distâncias sociais e de distâncias mentais, de distâncias culturais, de 

distâncias econômicas e de distâncias raciais.  

 

 

Um País que tem em sua raiz colonizadora a hierarquização e elitização do 

saber, tem na educação de uma forma geral e na modalidade de jovens e adultos, uma 

dívida histórica e a oportunidade de resistência, luta e superação de um povo oprimido e 
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marginalizado. Uma proposta de educação libertadora, pode vir a ser um caminho 

possível de formação cidadã e conscientização, aqueles a quem as situações sistêmicas 

desafiam a manutenção da dignidade, esperança e humanização. Anísio Teixeira, 

confirma esta reflexão ao dizer: 

 
A escola pública é o instrumento da integração e da coesão da “grande 

sociedade”, e se deve fazer o meio de transformá-la na “grande comunidade”. 

O Estado democrático não é, apenas, o Estado que a promove e difunde, mas 

o Estado que dela depende como condição sine qua non do seu próprio 

funcionamento e de sua perpetuação. (TEIXEIRA, 2009 p. 53) 

 

O percurso formativo dos jovens e adultos da EJA, constitui-se em um processo 

complexo de aprendizagens e experiências de vida que devem ser incorporados às 

propostas pedagógicas desta modalidade de ensino. As aprendizagens construídas neste 

espaço/tempo de humanização devem fundamentar-se no  dialógo,  desenvolvimento do 

senso crítico e conscientização dos sujeitos resultando na emancipação dos docentes, 

discentes e comunidade educativa. A escola assim, mediatiza a integração e partilha  

dos saberes  científicos e saberes da experiência fortalecendo uma proposta pedagógica 

e política de opção pela valorização das diferentes realidades e promoção humana.  

Assim se queremos e sonhamos com um mundo melhor e com iguais 

oportunidades para todos, reconhecemos que a educação de jovens e adultos deve ser 

garantida e estimulada por políticas públicas que mantenham sua efetivação e 

continuidade. Esta mesma idéia que entende a educação como possibilitadora da 

transformação social é apresentada por Paulo Freire que acredita na educação como um 

ato político. Nesta direção, Freire diz: 

 
É neste sentido também que, tanto no caso do processo educativo quanto no 

do ato político, uma das questões fundamentais seja a clareza em torno de a 

favor de quem e do quê, portanto contra quem e contra o quê, fazemos a 

educação e de a favor de quem e do quê, portanto contra quem e contra o quê, 

desenvolvemos a atividade política. Quanto mais ganhamos esta clareza 

através da prática, tanto mais percebemos a impossibilidade de separar o 

inseparável: a educação da política. (FREIRE,1987, p. 27. Grifos do autor)  
 

Acreditar na educação como ato político propõe a possibilidade da criação de 

um novo mundo permeado pela concretude da produção dos sentidos. Freire trabalha 

com a concretude da produção do sentido e do sentir amorosidade/amor como uma 

potencialidade e uma capacidade humana que remete a uma condição de finalidade 

existencial ético-cultural no mundo e com o mundo. “Uma amorosidade partilhada que 

proporcione dignidade coletiva e utópicas esperanças em que a vida é referência para 

viver com justiça neste mundo”. (FERNANDES, 2008, p. 37) 

 

METODOLOGIA: 

 

A investigação teve a abordagem qualitativa, o instrumento para coleta de dados 

foi questionário, com perguntas abertas, realizado com oito participantes, sendo alunos, 

professores e equipe gestora da EJA. Para a leitura, análise e interpretação de dados 

usamos os princípios da análise de conteúdo proposta por Bardin (2009). O aporte 

teórico inclui as contribuições de Teixeira (1997, 1999, 1956, 2009), Freire (2008, 

2013), Ribeiro (1978), (Fernandes (2008), entre outros. 

 

CONCLUSÃO: 
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A pesquisa revelou que os alunos entrevistados são unânimes na crença que a 

educação é um direito e destacam uma diversidade de motivos que os levou a estudar 

nesta modalidade de ensino. Quanto ao ambiente de aprendizagem, consideram 

adequado e estimulador, propiciando a construção de aprendizagens que valorizam os 

conhecimentos prévios dos alunos. Em relação aos professores que trabalham nesta 

modalidade, acreditam na necessidade de planejamento e práticas pedagógicas mediadas 

pela valorização das vivências, das tecnologias e incentivo à pesquisa, fortalecendo a 

relação dos saberes científicos e da experiência, basilares em uma formação cidadã. A 

equipe gestora, revela que ser gestor de uma escola de EJA é um grande desafio,  

constituindo-se em uma possibilidade de resistência diante da fragilidade de 

oportunidades oferecidas aos jovens e adultos pobres deste país. Destacam que esta 

modalidade de educação encontra-se tensionada com relação as questões conjunturais 

de vulnerabilidade social que enfrentam os jovens e adultos trabalhadores, que no 

decorrer do curso são desafiados no enfrentamento contra a evasão e repetência escolar.  

É unânime entre os docentes, discentes e equipe gestora, a necessidade da EJA, ser 

planejada e fortalecida a partir de políticas públicas que assumam e enfrentem as  reais 

situações e limites enfrentadas pelos seus sujeitos,  para que possam usufruir deste 

espaço educativo público que lhes pertence, com dignidade e justiça, fortalecendo   uma 

proposta ético política que garanta a educação como um direto de todos e não um 

privilégio de alguns. 
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