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RESUMO  

O tema deste trabalho inscreve-se na discussão da Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (Eaja) da Rede 

Municipal de Educação de Goiânia (RME). Tem como objetivo apresentar três pesquisas que traçam a relação 

entre a escola, os professores e os alunos do segundo segmento do ensino fundamental da Eaja da referida 

rede. Fazem referência à ‘Base Curricular Paritária’ por ser elemento de fundamental importância para as 

mudanças que a proposta para a Eaja da RME vem buscando pôr em andamento. A primeira pesquisa buscou 

entender como vêm se dando as relações entre a proposta de educação de jovens e adultos da RME e o Projeto 

Político-Pedagógico proposto pelas escolas dessa rede. A segunda pesquisa enfocou os desafios do trabalho 

docente na Eaja com o objetivo de apreender quais são os saberes que permeiam as práticas dos professores 

do segundo segmento da Eaja. A terceira pesquisa objetivou refletir sobre as possíveis contradições entre a 

escolarização formal e o mundo do trabalho e identificar a visão dos alunos. Essas investigações se inserem no 

âmbito da pesquisa qualitativa e foram desenvolvidas por meio da consulta bibliográfica que trata da temática 

em questão; da pesquisa documental e da pesquisa in loco. Entre os instrumentos utilizados destaca-se a 

entrevista com vários sujeitos, selecionados à luz dos objetivos e do problema de cada pesquisa. Constatam que 

existe uma especificidade na EJA e que é possível um atendimento que contemple as necessidades das classes 

subalternas, sinalizando na direção de uma educação específica, crítica e popular.  

 

PALAVRAS-CHAVE: educação de jovens e adultos, Rede Municipal de Educação, base curricular 

paritária. 

 

 

mailto:gomes.diza@gmail.com
mailto:smeraldasantos23@gmail.com
mailto:cbc2111@gmail.com


 

83 
 

 

INTRODUÇÃO  
O contexto atual da Educação de Jovens e Adultos no Brasil aponta que pela primeira vez em 

quinze anos, o índice de analfabetismo cresceu no Brasil. É o que mostra a Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (Pnad), realizada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). O índice de pessoas de 15 anos de idade ou mais que não sabem ler nem 

escrever subiu de 8,6% em 2011 para 8,7% em 2012. Isso significa que no período de um ano, 

o país 'ganhou' 300.000 analfabetos, totalizando 13,2 milhões de brasileiros e 30 milhões de 

analfabetos funcionais, conceito que define pessoas com menos de 4 anos de estudo. Só na 

região de Goiânia são quarenta e três mil analfabetos, segundo dados do IBGE, 2010. Segundo 

o Inepi, 35% dos analfabetos já frequentaram a escola, o que destaca que o mais preocupante 

é que, a despeito dos avanços conquistados, ainda observamos o baixo desempenho dos 

sistemas de ensino, caracterizado pelas baixas taxas de sucesso escolar, sobretudo nos 

primeiros anos de escolaridade. 

Ainda hoje não há uma proposta que contemple satisfatoriamente as especificidades 

educativas dos adolescentes, jovens e adultos excluídos da escola regular, pois essas 

experiências quase sempre tiveram como maior característica um caráter de descontinuidade 

marcado pelo descompromisso das “autoridades” que por elas deveriam responder. Seguindo 

essa mesma lógica, a LDB deixou de contemplar algo que é fundamental na EJA: a criação de 

condições para que o aluno possa frequentar a escola. Ao omitir tais condições, a legislação 

caiu na perspectiva neoliberal que aposta na ideia de que a oferta deveria responder à 

demanda, ou seja: há ofertas na mesma medida em que há alunos nas escolas.    

Regular a oferta pela demanda, sem estimular a presença dos alunos na escola, através de 

condições adequadas para um bom atendimento, é uma maneira eficiente de manutenção das 

relações sociais de exploração, segregação e exclusão. É fazer de conta que o direito de 

estudar está garantido a todos. De que maneira essa situação pode ser enfrentada?   

O município de Goiânia possui Ensino Noturno desde o final da década de 1960. Os alunos 

jovens e adultos eram por ele atendidos em classes de ensino supletivoii. A insatisfação dos 

professores da rede municipal com os resultados dos cursos supletivos levou esses professores 

a solicitarem o fim desse atendimento e a transformação das classes de ensino supletivo em 

classes de ensino regular noturno. Em 1992, se constitui a primeira equipe do ensino noturno, 

que desenvolve uma proposta para o ensino de jovens e adultos que buscava uma 

diferenciação em relação à proposta pedagógica desenvolvida para crianças e adolescentes.  

Em 1993 se inicia a “Experiência Pedagógica de 1ª a 4ª séries do Ensino Fundamental para 

Adolescentes, Jovens e Adultos - Projeto AJA”, que se expandiu pela SME com recursos do 

Tesouro Municipal. A origem histórica das ideias que nortearam a construção do Projeto AJA 

revela que ele se compromete com uma concepção de educação vinculada à proposta de 

alfabetização de adultos de Paulo Freire.  

Em 2000 é implantada a ‘Base Curricular Paritária’ em toda a EAJA da rede municipal de 

educação de Goiânia, sendo aprovada a nova “Proposta Político-Pedagógica para o Ensino 

Fundamental de Adolescentes, Jovens e Adultos”, pelo Conselho Municipal de Educação 
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(CME), em 08 de dezembro de 2000. Essa proposta finaliza a sua “Justificativa”, afirmando 

estar comprometida com a orientação de uma prática pedagógica para o Ensino Fundamental 

da RME de Goiânia, que levasse em conta “o cidadão que [se queria formar] e (...) [a educação 

que] a escola [pretendia] desenvolver para a formação desse (...) [cidadão], ou seja, um 

cidadão crítico, participativo e historicamente situado, enquanto agente de mudança da sua 

realidade social” (Goiânia, 2000: 9).  

Trabalhando a partir desta preocupação, a DEF-AJA, com a participação de 40 escolas, realiza 

uma pesquisa intervencionista intitulada “A construção de uma proposta democrático-popular 

de educação para adolescentes, jovens e adultos (EAJA) da rede municipal de educação de 

Goiânia, pelos sujeitos do processo educativo”. Essa pesquisa culminou com a aprovação, pelo 

CME, de uma proposta intitulada: “Proposta Político-Pedagógica para a Educação de 

Adolescentes, Jovens e Adultos, da Rede Municipal de Educação de Goiânia”, de 22 de junho 

de 2005 (Cf. Goiânia, 2005: 7-9).  

Para implementar a tarefa a DEF-AJA fundamenta-se em discussões e estudos realizados desde 

1992 e inicia a construção do projeto dessa pesquisa intervencionista como metodologia para 

a elaboração de uma proposta capaz de trazer encaminhamentos para as questões curriculares 

provenientes da adoção da “Base Curricular Paritária”. Mas, devido às suas peculiaridades, 

pode-se indagar: o que é ‘Base Curricular Paritária’?  

A definição foi elaborada pela própria equipe da DEF-AJA, incluída na ‘Proposta Político-

Pedagógica para a Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos, da Rede Municipal de 

Educação de Goiânia’. Para esboçar esse entendimento, denominado ‘Base Curricular 

Paritária’,  

todas as áreas do conhecimento [foram] contempladas com a mesma quantidade de horas-aula. 
Não existe relação de privilégio ou hierarquia entre os componentes curriculares sendo todas e 
cada uma delas entendidas como essenciais ao desenvolvimento cognitivo, motor, social, 
político, cultural e afetivo do/a educando/a (Goiânia, 2005: 6.)  

 

Estudos apontam a necessidade da continuidade dos programas de EJA para a garantia do bom 

letramento dos alunos. Essa garantia vem sendo comprometida com a falta de uma oferta 

adequada e suficiente, assim como pela descontinuidade entre os programas das diversas 

instâncias: municipal, estadual e federal. Para completar esse quadro, há que se considerar, 

também, que as escolas carregam traços muito fortes de uma educação formal circunscrita aos 

tempos e espaços escolares, tendo, como tarefa principal, dar acesso aos saberes acumulados, 

oficialmente reconhecidos como necessários e, portando, legitimados.  

Vivendo em uma sociedade marcada pelo desemprego e forçados pela necessidade de 

sobrevivência, os trabalhadores-alunos vão engrossando as massas do mercado de trabalho 

informal. Vendedores ambulantes, tendo o congestionamento do trânsito como seu melhor 

aliado, perdem o controle de seu tempo e a referência de um mundo formal. Se a sociedade 

não lhes dá nenhuma garantia, qual o sentido de um currículo escolar formalizado para a vida 

destes alunos? Que sentido estudar os saberes acumulados pela humanidade, diante da falta 

de perspectivas?     
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A experiência da Educação de Jovens e Adultos na RME aponta para uma atuação aproximada 

da realidade dos educandos, ao mesmo tempo em que oferta a condição de continuidade da 

formação escolar para além da alfabetização, alcançando todo o Ensino Fundamental. É um 

caminho construído a partir das experiências, das solicitações e das escutas de onde brota essa 

realidade, que, embasado numa perspectiva dialética do conhecimento sócio-interacionista e 

pautado nos princípios da Educação Popular possibilita ampliar o conhecimento do mercado 

de trabalho, com o entendimento dos mecanismos do mundo do trabalho.     

1. PESQUISA I: “A ‘ESCOLA MUNICIPAL FLOR DO CERRADO’: UMA 

EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS EM 

GOIÂNIA” 
Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa realizada durante o ano de 2005 que 

tomou como objeto de estudo a proposta da Rede Municipal de Educação (RME) de Goiânia 

para o trabalho com a Educação de Jovens e Adultos. Essa pesquisa traz como tema a 

experiência realizada pela ‘Escola Municipal Flor do Cerrado’ (‘EMFC’). Teve como objetivo 

entender como vêm se dando as relações existentes entre a proposta de educação de 

adolescentes, jovens e adultos da Rede Municipal de Educação de Goiânia e o Projeto Político-

Pedagógico proposto pelas escolas dessa rede, entendendo-se o Projeto Político-Pedagógico 

como expressão das concepções e das ações intencionadas pela comunidade escolar. O 

alcance desse objetivo foi buscado por meio de um estudo de caso: o da ‘Escola Municipal Flor 

do Cerrado’ (‘EMFC’)iii. 

Optou-se neste trabalho de pesquisa, pela investigação das relações existentes entre a 

proposta de EAJA da SME e o projeto político-pedagógico de educação proposto pela ‘EMFC’ a 

seus alunos adolescentes, jovens e adultos da 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries do turno noturno, entre 

2001 e 2005. Emergem daí duas questões centrais: 1) como se deu, entre 2001 e 2005, a 

educação de adolescentes, jovens e adultos na ‘Escola Municipal Flor do Cerrado’? 2) Será que 

a ‘Escola Municipal Flor do Cerrado’ tomou, de fato, como parâmetro o projeto da SME para 

elaborar o seu Projeto Político-Pedagógico (PPP)? Pode-se encontrar no pensamento 

gramsciano uma idéia que nos possibilita melhor entender o que foi afirmado sobre essa 

escola. Afirma o filósofo: 

O fato de que (...) a escola se tenha separado da vida determinou a crise da escola. Criticar os 
programas e a organização disciplinar da escola significa menos do que nada, se não se levam em 
conta [esta condição]. Assim, retorna-se à participação realmente ativa do aluno na escola, que 
só pode existir se a escola for ligada à vida (Gramsci, 2004: 45).  

 

A nova LDB, Lei nº 9.394/96, prevê, no seu Art. 12, inciso I, que “os estabelecimentos de 

ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de 

elaborar e executar sua proposta pedagógica”. Este preceito legal leva às escolas a tarefa de 

sistematizar o seu Projeto Político-Pedagógico (PPP) e refletir sobre sua intencionalidade 

educativa como uma de suas principais tarefas. O comentário da professora Aroeira faz 

perceber o esforço empreendido e as barreiras que ainda precisam ser transpostas para a 

efetivação do PPP idealizado.        
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Tudo é feito pelo grupo, pelo coletivo de professores, todas as questões pra serem aprovadas ou 
pra estarem definitivamente no PPP elas são discutidas com os três turnos. [Porém], na verdade, 
o PPP, ele tem mais a participação de professores e funcionários administrativos da escola do 
que de alunos, porque geralmente ele é elaborado e discutido no período que antecede o início 
do ano letivo...

iv
 

 

O projeto político-pedagógico deve ser um instrumento de luta, de enfrentamento das 

contradições inerentes à prática pedagógica escolar, explicitadas coletivamente. Nesta 

perspectiva, Veiga afirma: 

O ponto que nos interessa reforçar é que a escola não tem mais possibilidade de ser dirigida de 
cima para baixo e na ótica do poder centralizador que dita as normas e exerce o controle técnico 
burocrático. A luta da escola é para a descentralização em busca de sua autonomia e qualidade 
(2004: 15).  

 

Entende-se que a demonstração das intenções e do grau de compromisso da instituição 

escolar acontece por diversos meios, por isso este estudo de caso propôs uma investigação 

que teve como foco o PPP da ‘EMFC’ nos seus vínculos com a proposta da SME, ponderando 

as dificuldades, os obstáculos, a contextualização social e histórica e os avanços alcançados 

nessa experiência com a EAJA.  

O conceito de Educação Popular está ainda hoje marcadamente relacionado com a 

experiência educacional vivida no Brasil na década de 60. O contexto político vivido no país a 

partir da década de 60 reforçou ainda mais a importância daquela experiência educacional 

implementada por Paulo Freire.  

A adjetivação ‘popular’ deslocou-se do destinatário para o conteúdo político da educação, 
aparecendo como legitimamente digna de tal qualitativo apenas a educação ‘produzida pelas 
classes populares ou para as classes populares em função de seus interesses de classe’ e, de 
preferência, realizada através de um processo informal inserido e confundido com a vida 
cotidiana das camadas populares (Paiva, 1984, apud Machado, 1997: 13). 

 

A história da modalidade do ensino adulto explica a sua ampliação aos jovens e até 

adolescentes. Esta ampliação já está presente na política educacional brasileira desde 1950, 

pelo lançamento da Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos. Hoje já está 

incorporado às referências à categoria de ensino para o adulto, também o adolescente e o 

jovem. Isto se deve ao 

Avanço significativo das evasões e repetências nas séries iniciais da Primeira Fase do Ensino 
Fundamental, no diurno, bem como, o ingresso precoce no mercado de trabalho, o que têm 
contribuído para a chegada cada vez mais prematura destes ao Ensino Noturno (Machado, 1997: 
15). 

 

Foi na perspectiva, portanto, de uma educação construída com e para os seus sujeitos, que 

esse estudo trabalhou com essa categoria de educação. Assim, foi possível buscar uma 

compreensão sobre quem são estes adolescentes, jovens e adultos e qual é a educação que 

eles pensam ser a que lhes convém e porque lhes convém. Sobre quem são, também, os 
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profissionais da educação que trabalham com esses alunos. O aluno Ipê, quando perguntado 

sobre a participação dos alunos na construção do PPP da escola, afirmou:  

Os alunos são aqueles que batalha o dia inteiro, que sabe reclamar você entendeu? Eu acho que 
falta mais é oportunidade pra eles. Uma chance pra expor os seus problemas, dá oportunidade 
deles falarem também, eu acho que falta isso.

v
  

 

As tramas reveladas pelos sujeitos entrevistados desvendaram um pouco da realidade vivida 

pelos alunos da ‘EMFC’. Em que pese os descompassos, deve-se reconhecer que a ‘EMFC’ dá 

passos significativos em direção a mudanças, ou seja, algo estava sendo feito para o 

atendimento às necessidades dos alunos de EAJA que ela vem recebendo. Por meio, pois, dos 

intentos revelados a “Proposta Político-Pedagógica para a Educação de Adolescentes, Jovens e 

Adultos, da Rede Municipal de Educação de Goiânia” traz em si as diretrizes e leis que a 

orientam, mas, principalmente, a posição problematizadora presente no contexto que a ela 

deu origem, o que significa, por sua vez, um diferencial, que poderá contribuir para o avanço 

da educação de adolescentes, jovens e adultos da RME de Goiânia, bem como poderá, 

simultaneamente, contribuir para a discussão da necessidade do delineamento de um espaço 

maior e mais democrático para a EJA.   

2. PESQUISA 2: OS SABERES DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO 

DE ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS 
Este trabalho tem como objetivo apresentar parte dos resultados de uma pesquisa de campo 

desenvolvida com oito professores do segundo segmento da Eaja da RME de Goiânia, 2006. 

Intitulada: “Os saberes dos professores do ensino fundamental da Educação de Adolescentes, 

Jovens e Adultos” teve como objeto de estudo os saberes que permeiam as práticas dos 

professores do segundo segmento da Eaja. Essa pesquisa, do tipo qualitativa, foi desenvolvida 

em cinco escolas da RME. Nela indagou-se: há um saber específico dos professores que atuam 

na educação de jovens e adultos? Que saberes foram introduzidos a partir da Base Curricular 

Paritária?   

Os debates acerca da formação de professores têm contribuído com a idéia, quase 

generalizada, da necessidade de uma formação específica para atuar na Eja. Essa idéia tem sua 

origem em fins da década de 1950 e início dos anos de 1960, quando inicia-se no Brasil a 

experiência de alfabetização de adultos idealizada por Paulo Freire.  

Reconhecer as especificidades da formação dos professores e dos alunos adolescentes, jovens 

e adultos tem uma longa história e tem sido objeto de estudos de vários autores. Investigar 

essa especificidade na visão dos professores do segundo segmento de EJA tornou-se um 

desafio instigante, já que o trabalho nesse segmento conta com poucos estudos e muitos 

desafios. 

No âmbito da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia (SME), a preocupação com a 

formação dos profissionais dessa modalidade tem início com a organização de uma equipe do 

ensino noturno (1992) e surgiu em decorrência das inquietações de um grupo de profissionais 

da educação e não como parte de projeto político-pedagógico mais abrangente (Bites, 1992). A 

extensão da formação ao segundo segmento vai aparecer a partir da adoção do Projeto AJA 

(1993), este desencadeará o processo que levará à adoção da Base Curricular Paritária em 
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2000 (BCP). Por meio dela, foi instituída uma nova concepção de conhecimento que, por sua 

vez, e conseqüentemente, passou a exigir outra maneira de o professor lidar com o 

conhecimento a ser veiculado e apropriado pelos alunos da Eaja, na escola.  

As experiências acumuladas durante o processo de constituição da Eaja e outros fatores como 

as discussões relativas à EJA nos planos internacional, nacional e regional muito contribuíram 

para a ampliação das discussões na SME de Goiânia, o que resultaria no reconhecimento da 

EJA como modalidade específica.  

A Base Curricular Paritária tinha como grande desafio sua implementação, por implicar não só 

aumento de verbas na sua operacionalização, mas, sobretudo, a exigência de formar o 

professor para trabalhar o conhecimento de forma interdisciplinar (Gomes, 2006). A 

introdução da BCP exigia suporte teórico que contemplasse a formação integral, currículo 

interdisciplinar, trabalho coletivo. Percebeu-se que, ao trabalhar o conhecimento em uma 

concepção interdisciplinar, criavam-se, simultaneamente, possibilidades de romper com a 

abordagem curricular pré-estabelecida propondo ao educando uma compreensão do mundo 

menos fragmentada.  

Os sujeitos desta pesquisa, quando perguntados se a instituição da BCP provocara mudanças 

na organização do trabalho na escola, responderam afirmativamente e um se pronunciou: 

 Eu acho que sim. Houve valorização de todas as disciplinas (...) Eu acho que após a Base, houve 
possibilidades de maior socialização, integração (Professor 1, 2006: 7). 

 

O conhecimento fracionado que prioriza determinadas disciplinas em detrimento de outras, 

associado ao trabalho individualizado, dificulta a possibilidade de os professores enxergarem a 

totalidade do processo da formação humana. A Base  força os professores a trabalharem os 

conhecimentos de maneira integrada, concebendo o educando na sua totalidade, sem prejuízo 

para ele, e ao mesmo tempo atendendo-o na sua especificidade. Além de permitir que se 

experimentem iniciativas inovadoras.  

Deve-se destacar que os profissionais que trabalham com a Eaja dispõem em sua carga 

horária, de quatro horas semanais para dedicarem-se à sua formação, o que lhes garante 

momentos de estudos e com pequenos coletivos durante a semana, possibilitando-lhes 

discutir, planejar as atividades, projetos e aulas coletivamente, sem prejuízo para o aluno e ou 

professor. As mudanças ocorridas em suas aulas, após a instituição da Base Curricular Paritária 

foram percebidas assim: 

Eu considero que não teve prejuízos para o aluno porque ele vai ler escrever nas outras matérias. 
Até colaborou e reforçou a aplicação do que se estuda em português, em outros conteúdos. Eu 
achei que dividiu a responsabilidade da leitura e escrita com os outros professores, pois eles 
passaram a cobrar o que antes só eu cobrava (Professora 3, 2006: 16). 

Trouxe mudanças porque eu tive que selecionar o conteúdo. Eu não achei interessante porque 

tive diminuição da minha carga horária. Por outro lado, deu oportunidade do aluno se identificar 

com outras coisas. Existem eventos na escola que estimulam o aluno à produção artística, isso é 

muito importante, eles fazem cada obra espetacular (Professor 5, 2006: 6). 
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Há que se reconhecer que a instituição da BCP, como qualquer outra proposta, acarretou 

momentos de conflitos e tensões entre os profissionais, pois até então, “as cargas horárias 

hierarquizadas e desiguais legitimavam a hierarquia e a desigualdade nos modos de viver a 

docência” (Arroyo, 2000: 211). A Base humanizou um pouco mais o trabalho do professor em 

relação à carga horária, e, consequentemente, propôs na sua estruturação mudanças na 

relação professor-aluno, professor-conteúdo, professor-professor, professor-formação, enfim, 

possibilitou trabalhar as especificidades dos educandos promovendo a melhoria no processo 

educativo.  

A interdisciplinaridade tem sido um ponto de tensão na proposta da rede municipal, por 

tratar-se, ao mesmo tempo, de estabelecer rupturas com o instituído e de reelaborações de 

concepções, conceitos e práticas necessárias à compreensão teórica/prática da Proposta. Um 

dos entrevistados, quando interrogado a respeito da interdisciplinaridade, respondeu:  

    Há paridade de aulas para existir uma integração. A interdisciplinaridade deveria acontecer, 
mas nem sempre acontece, porque exige um planejamento direcionado, mais aprofundado, 
com o apoio da SME ajudando quem não tem experiência. Não temos esse apoio, nem por 
parte das coordenações da escola (coordenadora e diretora) (Professor 6, 2006: 6-7). 

 

A crítica do professor assenta-se na falta de suporte teórico da SME para a implementação da 

Proposta. Os limites apontados pelos professores são parte de um processo que exige diálogo 

permanente entre questões epistemológicas e metodológicas. É, pois, nesse contexto marcado 

por contradições, que foi buscada a configuração dos saberes dos docentes que fazem a Eaja. 

Nesse sentido, o trabalho coletivo, a interdisciplinaridade dos conhecimentos, a valorização de 

todas as disciplinas, a formação integral do educando, conhecer as necessidades dos 

educandos, aspectos introduzidos na RME a partir da Base Curricular Paritária, podem ser 

compreendidos como especificidades dos saberes dos professores de Eaja da SME de Goiânia. 

3. PESQUISA 3: O TRABALHADOR-ALUNO DA EAJA: DESAFIOS NO 

PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 
A presente pesquisa, aborda a formação propiciada aos alunos da SME de Goiânia, que 

estudam no período noturno e as possíveis interferências nas relações sociais desses sujeitos, 

sobretudo no trabalho destes(as) educando(as). 

A educação de jovens e adultos – EJA – tem apresentado um quadro de conflitos, pois os 

alunos retornam à escola depois de um longo período sem usufruir do seu direito à educação. 

O motivo que levou esse aluno a deixar a escola é geralmente o mesmo que exige o seu 

retorno – o trabalho. Esses jovens e adultos trabalhadores fazem parte de uma parcela da 

população marcada pela exclusão e pela marginalização. 

A Terceira Revolução Industrial, sob a égide da sociedade neoliberal, defende a tese de um 

Estado reduzido, uma política financeira afinada com o Fundo Monetário Internacional/FMI, 

organismo mundial do capital, processo de privatização acelerado e, sobretudo, a 

desconsideração dos direitos sociais dos trabalhadores. Este atual cenário marca o avanço 

tecnológico e vem impondo um novo contexto à organização do trabalho. Conforme afirma 

Antunes (1999: 205), a classe trabalhadora, na passagem do século XX para o XXI, “ é mais 

explorada, mais fragmentada, mais heterogênea, mais complexificada (...)”. 
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Observa-se um reforço nas relações desiguais de poder, com uma divisão nítida entre os 

detentores do saber, sobretudo o tecnológico, e os trabalhadores braçais. Nessa conjuntura, a 

formação necessária para que esse trabalhador consiga ocupação e permanência no mercado 

de trabalho passa pelo conhecimento intelectual, em detrimento do manual. 

Portanto, ao se pensar educação de jovens e adultos e o mundo do trabalho, deve-se 

considerar que, na atual conjuntura, as relações que se constituem entre a escolarização 

básica, podem possibilitar, ou não, a inserção, a permanência e também a mobilidade dos 

educandos(as) no mundo do trabalho.  

Nessa perspectiva, o problema investigado voltou-se para as seguintes interrogações: -Qual é a 

concepção de trabalho e de mundo do trabalho da proposta pedagógica para o ensino 

fundamental de adolescentes, jovens e adultos do período noturno do município de Goiânia? -

Qual a visão dos educandos(as) sobre o aprendido na escola e sua relação com sua esfera 

profissional?  

Considerando a importância da temática da educação de jovens e adultos no contexto das 

políticas públicas desenvolvidas no país, a pesquisa tem como principal objetivo compreender, 

analisar e interpretar a aprendizagem do aluno trabalhador da Eaja. 

Os objetivos específicos perseguidos identificaram as concepções de trabalho e de mundo do 

trabalho que orientavam a proposta pedagógica para a educação de jovens e adultos de 5ª a 

8ª série. Analisaram a visão dos alunos da educação de jovens e adultos das escolas municipais 

de Goiânia sobre o aprendizado na escola e sua relação com o atual mundo do trabalho. 

Na tentativa de alcançar esses objetivos, os estudos teóricos realizados na perspectiva 

marxista possibilitaram um aprofundamento de conceitos e categorias, dentre eles os de 

educação e trabalho.  

A educação é significativa na medida em que propõe uma análise crítica da realidade e da sua 

transformação. Na visão de Freire (1979), a consciência crítica exige dos sujeitos um 

compromisso com a transformação de sua realidade. Dessa forma, a educação se afirma como 

espaço de construção do conhecimento e de cultura, em que os homens são sujeitos desse 

processo. Conforme Gramsci (2004), os homens são sujeitos do seu tempo; produzem e 

também exercem atividade intelectual. Em sua opinião, não há separação entre o fazer e o 

pensar.  

Na visão de Frigotto (2001), os conceitos de competência, competitividade, habilidades, 

qualidade total e empregabilidade assumem importância no processo de educação e 

aparecem como imposição ideológica de sustentação dos valores do mercado e do capital, em 

detrimento aos valores humanos. Estes conceitos terminam por afirmar, na presente relação 

de trabalho, a fragmentação, a precarização e a intensificação da exploração do trabalhador. 

Reforça-se a visão individual de adquirir conhecimentos e condições adequadas tão-somente 

para inserção no mercado de trabalho.  

O caminho a perseguir nessa modalidade é o da continuidade, ou seja, para além da 

alfabetização ou da formação técnica específica. A defesa de uma educação permanente para 

todos os sujeitos significa a confirmação de um direito formalmente constituído e, entretanto, 
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concretizado apenas para uns poucos e, ainda, para atender à demanda da formação em 

função exclusiva do mercado.  

A discussão principal da EJA passa pela condução de reflexões, práticas e aprendizagens 

traduzidas a partir do direito humano a acesso e permanência na escolarização. Conforme 

Machado (2007), tem-se travado uma luta histórica para assegurar, nas políticas públicas, a 

oferta, no mínimo, da educação básica para jovens e adultos no país.  

Essa investigação empreendeu uma pesquisa do tipo qualitativa, os estudos qualitativos, com 

o olhar da perspectiva sócio histórica, contribuíram na valorização dos aspectos descritivos e 

as percepções pessoais, as quais focalizaram o particular como elemento constituinte na 

globalidade do contexto social.  

A pesquisa de campo foi iniciada em outubro de 2006, em três escolas escolhidas em bairros 

localizados em três regiões da grande Goiânia.  

Para a coleta de dados e informações, foram utilizados vários procedimentos metodológicos, 

mediante as seguintes técnicas: análise documental (leis, resoluções, pareceres, diretrizes e 

propostas pedagógicas referentes à Educação de Jovens e Adultos), questionários para compor 

o perfil dos sujeitos pesquisados, entrevistas com alunos, professores e outros profissionais da 

educação que compreendem o quadro do ensino noturno, bem como a realização de 

observações de campo. 

As entrevistas foram marcadas pela dimensão do social. Dessa forma, não se cumpriu a regra 

geral de perguntas e respostas fechadas, previamente preparadas, mas enfatizou-se uma 

produção de linguagem dialógica. Nas palavras de Paulo Freire (2004: 136), “o sujeito que se 

abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto a relação dialógica em que se confirma 

como inquietação e curiosidade, como inconclusão, em permanente movimento na história”. 

Foram aplicados 246 questionários nas três escolas, posteriormente, foram realizadas 63 

entrevistas semiestruturadas com os alunos e profissionais da educação pertencentes às 

escolas escolhidas. Após analisar o discurso dos alunos, percebeu-se a necessidade de ouvir 

professores e outros profissionais das escolas pesquisadas. 

Ressalta-se que as análises obtidas por meio da pesquisa de campo e os diversos conflitos e 

tensões apresentados pelos sujeitos da pesquisa, sobretudo os(as) trabalhadores(as)-

aluno(as),  revelou vários aspectos relevantes sobre a relação educação/trabalho, bem como 

as dificuldades em desenvolver, na prática, a integralidade da referida proposta pedagógica e 

sua inconsistência teórica em relação à aprendizagem destinada ao trabalhador(a)-aluno(a). 
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i - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).  

ii - O ensino supletivo, trazido pela Lei 5692/71, feita pelos militares, foi criado para dar continuidade à escolarização do adulto 
alfabetizado pelo Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral). Uma educação funcional, distinta da educação libertadora 
pontificada por Paulo Freire.    

iii - A identidade da escola investigada foi preservada. O nome a ela conferido é fictício, pois o que este estudo revela não está 
ligado apenas a esta escola, mas a um projeto maior onde ela se insere. 

iv - Entrevista - 3 de 24/11/2005.    

v - Entrevista - 08, de 13/12/2005.    


