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EIXO TEMÁTICO: PESQUISA EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

RESUMO 

Santarém do Pará localizado ao norte do Brasil, na Mesorregião do Baixo Amazonas é 

uma cidade com vocação turística por natureza, então é natural que exista a necessidade 

de se formar mão de obra para o trabalho com o Turismo. Baseado nisso, o IFPA 

Campus Santarém oferta a primeira turma de Hospedagem- EJA em Hospedagem, 

juntando a possibilidade de fomento de trabalhadores para o mercado turístico 

santareno, e a formação de pessoas que não puderam aprender no tempo devido. 

A Educação de Jovens e Adultos - EJA é uma forma de ensino prevista pela Lei nº 

9394/96, Artigos 37 e 38, mas enfrenta muitos problemas enquanto proposta de ensino. 

Os obstáculos são inúmeros como preconceitos e críticas que surgem, tirando a 

credibilidade da modalidade no sentido de que não é suficiente para transformar a vida 

dos alunos. Viana, Rampazzo e Miranda (2011) que afirmam que  ao longo do tempo, 

nota-se que a identidade do aluno da EJA tem mudado dentro da proposta apresentada 

nos estudos da contextualização histórica da EJA. Atualmente, já se encontram 

educando adolescentes com discrepância série-idade e regularização do fluxo escolar 

nas dependências do ensino da EJA. Sobre isso, Oliveira (1999) afirma que o aluno 

adulto da modalidade EJA não é o estudante universitário, o profissional qualificado que 

frequenta cursos de formação continuada ou de especialização, ou a pessoa adulta 

interessada em aperfeiçoar seus conhecimentos em áreas como artes, línguas 

estrangeiras ou música. Assim como também o jovem, que não é aquele com uma 

história de escolaridade regular, o vestibulando ou o aluno de cursos extracurriculares 

em busca de enriquecimento pessoal, assim como também não é o adolescente no 
sentido naturalizado de pertinência a uma etapa temporal / psicológica da  vida. A partir 

disso, surgem as seguintes questões: Como é a realidade da vida desses alunos? Como 

enxergam seu futuro educacional? Qual suas motivações? Para Dias et al. (2005) é 

importante observar que os  sujeitos pertencentes à EJA têm outras particularidades que 

vão além da condição de  integrante das camadas populares, de não criança e  baixa 

escolaridade. Desse modo, o estudo desses indivíduos é de suma importância, pois sua 

trajetória de vida traduz-se em uma questão múltipla e complexa. Partindo desses 

argumentos, justifica-se a importância da pesquisa, pois ao se conhecer a realidade do 

aluno da EJA, o educador estará mais apto a compreendê-lo em sua  realidade de vida, 
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adaptando o modo de ensinar às particularidades do público em questão, onde preencher 

as necessidades educacionais desses alunos, objetivando a qualidade do aprendizado, 

capacitando-o também  para serem inseridos de forma plena na sociedade. A presente 

pesquisa objetiva a traçar o perfil socioeconômico dos alunos do curso Técnico em 

Hospedagem, modalidade EJA, do IFPA-Campus Santarém, identificando suas 

motivações e expectativas com relação aos estudos. Tendo como objetivos específicos: 

I) Traçar o perfil  socioeconômico  dos alunos da turma; II) Identificar  aspectos 

referentes ao cotidiano escolar dos pesquisados e suas motivações; III) Perceber as 

expectativas dos alunos no que tange a continuidade dos estudos. Assim a metodologia 

adotada é de natureza exploratória, com abordagem qualitativa-quantitativa, utilizando 

como coleta de dados as entrevistas pessoais, questionários e procedimentos de 

amostragem, pesquisa bibliográfica, e dados documentais. A população estudada é 

composta pelos alunos da turma do Curso Técnico Integrado em Hospedagem – 

Modalidade EJA, do IFPA - Campus Santarém, que somam ao todo, 38 indivíduos. Pelo 

fato de não estarem presentes 7 alunos durantes as entrevistas , a amostra dessa pesquisa 

tem 31 alunos de ambos os sexos, na coleta de dados foram utilizadas entrevistas 

presenciais, com perguntas abertas e fechadas divididas em dois grupos: I- Perfil 

Socioeconômico, com 14 perguntas, e II- Informações relativas à educação, contendo 07 

perguntas, utilizando o modelo baseado em Abreu (2008) e Bastiani (2011), realizadas 

em três ocasiões durante o mês de abril/2017. O dados foram tabulados utilizando a 

ferramenta do Excell. Para a análise e demonstração dos resultados acerca dos dados 

obtidos pelos questionários, optou-se por apresentá-los em duas partes, após a 

conversão em percentuais. Na primeira, intitulada de Parte I estão os dados relativos ao 

Perfil socioeconômico alunos de Técnico em Hospedagem – EJA –Campus Santarém. 

Sendo a maioria do sexo feminino (71%), da cidade de Santarém (77,6%), solteiros 

(61,3%), entre 18 a 25 anos ( 45,2%), a maioria (45,2%) afirmou possuir  de 1 a 2 

filhos, desempregados (77, 5%). Dos que trabalham (22,5%) as profissões são as mais 

diversas como costureira, empregada doméstica, ajudante de mercadinho, taxista, 

diarista, conferente de supermercado e auxiliar de enfermagem. Dos entrevistados 

(29%) nunca trabalharam, a maioria (54,8%) afirma atingir apenas um salario mínimo 

mensal, moram em um domicílio que possui 5 cômodos (49%), com até 3 pessoas na 

sua casa (24%). A maioria (41,9%) afirmou morar em casa própria, e em relação ao 

fornecimento de redes de esgoto e água em suas residências , a maioria respondeu que 

não possui (87%), e também a maioria (96,8%) afirma ter acesso ao recurso, 

respectivamente. Na Parte 2 estão os resultados referentes às Informações educacionais 

da turma de Técnico em Hospedagem – EJA – Campus Santarém. Quando questionados 

sobre o tempo que ficou fora do ambiente escolar (35,6%) afirmaram ser menos de um 

ano, seguido de alunos com mais de 5 anos sem frequentar um ambiente educacional 

(32,2%). A maioria ( 29,1%) optou por não  responder o motivo por que pararam de 

estudar, seguido por (22,5%) que alegaram ser por motivo de trabalho.  Quase que a 

maioria (80,7%) consideram sua capacidade de aprender de regular  a boa, gostam mais 

de aulas expositivas e recursos multimídias como recurso didático (41,1%). Todos 

(100%) se sentem motivados a estudar, e (90,4%) possuem o apoio familiar para 

estudar. E quanto as aspirações acadêmicas a maioria (60,8%) pretende fazer faculdade 

ou pós-graduação no futuro. Os resultados nos mostra uma realidade onde a grande 

maioria encontra-se altamente motivada a estudar, com grandes expectativas de 

crescimento e continuidade nos estudos, e altamente capazes de aprender, porém que 

pararam de estudar por motivos diversos ou principalmente pela necessidade de 

trabalhar e ajudar no sustento familiar. Segundo Vogel e Mello (1991) citado por Souza 

e Alberto (2008 p. 714), para a criança e o adolescente das classes populares, 
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determinados privilégios desfrutados no seio familiar são perdidos à medida que esses 

sujeitos crescem e passam a ter condições de fazer certas tarefas. Esse fato vem ratificar 

a cultura do trabalhador, segundo a qual, para os filhos das classes populares, trabalhar, 

mesmo em idade precoce, é uma forma de ocupar o tempo e aprender um ofício. Nesse 

sentido, o trabalho é entendido não só como uma necessidade, mas também como uma 

virtude. A maioria vive em situações economicamente e socialmente desfavorecidas, e 

com baixa renda. Segundo dados do INEP (2006-2008), 15.193 jovens deixaram o 

ensino médio da rede pública no período diurno e 41.879 no período noturno, estas 

informações remetem a considerar novamente o fator trabalho como interferente direto 

na evasão escolar, uma vez que o público noturno dos colégios de ensino médio 

corresponde prioritariamente a jovens trabalhadores (BRASIL, 2008). 
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