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1. INTRODUÇÃO

Os cursos técnicos integrados a modalidade Educação de Jovens e Adultos

(EJA)  ofertados  nos  Institutos  Federais  tem  como  finalidade  oferecer  além  da

educação básica o ensino  profissional a jovens e adultos  que não conseguiram

completar este ciclo em idade regular. Os estudantes da EJA já estão afastados da

escola há certo tempo, porém  trazem consigo saberes e conhecimentos adquiridos

através das suas experiências de vida  e  sua cultura,  e  é de suma importância

considerar a relevância  desta característica . Outro fator fundamental é entender

que a educação direcionada a esta modalidade deve se relacionar  com o contexto

social e econômico do seu público , e é por isso que neste trabalho será feito uma

pesquisa com estudantes do Curso Técnico Integrado a Modalidade EJA no Instituto

Federal de Goiás  Campus Goiânia Oeste, para que se torne possível compreender

qual  é  o   perfil  sócio-econômico  desses  indivíduos    e  como  ele  pode  ou  não

interferir  na  aprendizagem  desses  sujeitos.  Para  que,  partindo  dessa  análise,

possam ser repensadas práticas e situações políticas pedagógicas  que   atendam

as  reais necessidades destes alunos, e não apenas habilitá-los de forma metódica

para o mercado de trabalho, mas também  oferecer a eles uma educação crítica,

emancipadora e significativa, em fim uma educação pública de qualidade. 
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2. PROBLEMA DA PESQUISA

 Como a situação socioeconômica pode influenciar ou não na aprendizagem

dos alunos da EJA?

Analisando sob o contexto histórico que a EJA é uma modalidade de ensino

com características próprias, buscaremos compreender e analisar nesta pesquisa

como  o  perfil  sócio-econômico  dos  alunos  interfere  (ou  não)  na  aprendizagem

destes. Como desdobramento deste problema colocado, temos:

1. Qual a importância de conhecer o perfil socioeconômico dos estudantes

da EJA no Campus Goiânia Oeste?  

2. Como estes estudantes aprendem?

3.  Como as práticas educativas poderão ser adaptadas às condições reais

de vida dessas pessoas que estão afastadas a tanto tempo das escolas,

para que elas apreendam os conteúdos de uma maneira significativa?

4. Quais  os  benefícios  que  podem  ser  alcançados  em  níveis  de

aprendizagem ao se conhecer  a realidade social  e  econômica destes

sujeitos?

5. Qual a relevância dessa pesquisa para o estudo da modalidade EJA?
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4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo Geral

 Pesquisar o perfil  socioeconômico dos estudantesdo  curso técnico

integrado em enfermagem na modalidade de Educação de Jovens e

Adultosno  campus  Goiânia  Oeste  e  apontarcomo  ele  influência  o

nível de aprendizagem dos alunos. Partindo do resultado, analisar se

é  possível  adaptar  práticas  pedagógicas  específicas  a  essa

modalidade e que atendam a sua necessidade.

4.2 Objetivos Específicos

 Apontar benefícios que podem ser almejados se o IFG Goiânia Oeste

buscar conhecer a realidade econômica e cultural dosalunos da EJA.

 Entender  se  a  relação  de  ensino-aprendizagem  poderá  ser  mais

significativa  se  adaptada  ao  contexto  social  dos  estudantes  e  às

aprendizagens que eles trazem.

 Mostrar  a  relevância  de  respeitar  as  características  específicas

desses sujeitos e as aprendizagens por eles construídas, e assim

será  possível  desenvolver  um caminho  que  estimule  o  desejo  de

aprenderem  os  saberes  escolares,  e,  também  o  conhecimento  e

pensamento crítico e reflexivo.
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5. JUSTIFICATIVA

 A educação de Jovens e adultos é uma modalidadeda educação pouco discuti-

da, se comparado a outras, por isso o interesse em realizar essa pesquisa e ir

além, descobrir qual a importânciade conhecer a realidade socioeconômica dos

sujeitos da EJA, e partindo dela compreender e buscar práticas pedagógicas

que tragam benefícios e  resultados significativos  em relação ao aprendizado

deste público específico.

 A pesquisa visa contribuir para a formação de professores e para a educação,

porque abordará um tema relevante para a Educação de Jovens e Adultos: perfil

social e econômico desses sujeitos que fogem do perfil regular dos alunos da

educação básica. Por mais que o eixo principal  seja a aprendizagem, não é

possível discorrer do nosso tema sem relacioná-la diretamente com o contexto

social desses estudantes.

     Além de colaborar na formação de professores, a pesquisa fornecerá dados e

informações para a sociedade, já que a educação de jovens e adultos é uma

modalidade de ensino muitas vezes ignorada e vítima de preconceito pela socie-

dade, por muitos professores e até mesmo pelos próprios sujeitos EJA. Será fei-

to o possível para que este projeto venha colaborar de maneira proveitosa no

processo de formação acadêmica, cultural e social. 
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6. METODOLOGIA

O método que será utilizado nesta pesquisa será o qualitativo, realizado por

meio de questionário, entrevista e grupo focal (sugestão de texto) com estudante do

curso técnico integrado em enfermagem, na modalidade de Educação de Jovens e

Adultos,  do  Instituto  Federal  de  Goiás  Campus  Goiânia  Oeste.  LAKATOS  &

MARCONI (2001) definem método como um conjunto de atividades sistemáticas e

racionais que favorecem o alcance de objetivos, traçando o caminho a ser trilhado,

detectando possíveis  erros  e  auxiliando na tomada de decisões do pesquisador.

Assim,

“Por  meio  dos  métodos científicos  que  os  pesquisadores
lutam  para  a  solução  de  problemas,  para  dar  sentido  à
experiência  humana,  para  compreender  as  regularidades
dos fenômenos e para prever circunstâncias futuras. (POLIT
& HUNGLER, 1995).” 

Trilharemos  aqui  então  um  caminho  para  que  seja  possível  descobrir  a

importância de relacionar o perfil  social  dos alunos com sua aprendizagem, num

momento  tão  peculiar  que  é  à  volta  a  escola  depois  de  um  longo  período  de

afastamento, devido condições e fatores diversos.

7. REFERENCIAL TEÓRICO

A necessidade de oferecer educação para jovens e adultos que por algum

motivo se afastaram da escola em tempo regular é uma fator antigo na história do

Brasil, porém não superada já que sempre existiu e ainda existe todo um contexto

social e econômico envolvendo a EJA.  Atéa década de 90 a educação ofertada a

essepúblico era nomeada ensino supletivo. Os supletivos eram ofertadospor meio de
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programas  de  governo,  em  parceria  com  instituições  conveniadas  e  pelas

instituições  privadas.  Mas a  EJA como modalidade  só  éreconhecida no Parecer

11/2000pela  Resolução CNE/CEB 1/2000 (publicada no Diário Oficial da União de

19/7/2000,  Seção  1,  p.  18)  na  qual  estabelece  diretrizes  e  bases  destinadas  e

específicas a ela.

           O Parecer 11/2000 aborda que apesar do número crescente econsiderável de

crianças matriculadas nas escolas,  ainda há uma grande quantidade dejovens e

adultos que se afastaram da escola e que as

presentes condições sociais adversas e as sequelas de um passado ainda
mais  perverso  se  associam  a  inadequados  fatores  administrativos  de
planejamento  e  dimensões qualitativas  internas à  escolarização  e,  nesta
medida,  condicionam  o  sucesso  de  muitos  alunos  [...]  Expressão  desta
realidade  são  a  repetência,  a  reprovação  e  a  evasão,  mantendo-se  e
aprofundando-se a distorção idade/ano e retardando um acerto definitivo no
fluxo escolar [...] o quadro sócio-educacional seletivo continua a reproduzir
excluídos  dos  ensinos  fundamental  e  médio,  mantendo  adolescentes,
jovens e adultos sem escolaridade obrigatória completa. (Brasil, 2000 p.4)

            Por isso a importância da EJA ser planejada e discutida como uma

modalidade onde os alunos trazem características próprias e para quea partir delas

possam  serconstruídas  práticas  e  métodos  pedagógicos  direcionados  a  esse

público, que facilite o seu aprendizado e atenda suas necessidades educacionais.

Para que isto  seja possível  o  Parecer11/2000 aponta três princípios básicospara

atender a EJA que são as funções: reparadora, equalizadora e qualificadora.

 È preciso garantir o direito para que o jovem, o adulto e o idoso sejam reinseridos

na escolae reparar essa situação, que em um momento e por algum motivo não

permitiu  a  eles  que  dessem  continuidade  e  concluíssem  a  educação  básicaem

tempo considerado regular, reconstruindo assim a situação destes sujeitos perante a

sociedade  e  respeitando  suas  características  e  necessidades  específicas  e  o

princípio de igualdade em que

                                            [...] a educação, como fator de equalização social, será um instrumento de
correção da marginalidade na medida em que cumprir a função de ajustar,
de  adaptar  os  indivíduos  a  sociedade,  incutindo  neles  o  sentimento  de
aceitação dos demais e pelos demais. A educação será um instrumento de
correção da marginalidade na medida em que contribuir para a constituição
de  uma  sociedade  cujos  membros,  não  importam  as  diferenças  de
quaisquer  tipos,  se  aceitem  mutuamente  e  se  respeitem  na  sua
individualidade específica. (SAVIANI, 2012 p.8)
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     Percebendo assim a relevância da volta à escola, na qual estes indivíduos

possam  atualizar  os  seus  conhecimentos  e  saberesescolares  e,  atése

qualificarcomo técnico, no caso dos cursos técnicos integrados. 

O Decreto n° 5.840, de 13 de julho de 2006 institui e traz diretrizes nacionais

parao Programa Nacional  de Integração da Educação Profissionala Educação de

jovens e adultos,  em que essa integração poderá ser articulada tanto no ensino

fundamental  quanto  no ensino  médio,  ou  seja,  deverá  oferecer  formação  inicial,

continuada e profissional técnica de nível médio.  Estabelecendono Artigo 2 que as

instituições federais até o ano de 2007 deverão ofertar dez por cento do total de

vagas  do  ano  anterior  ao  curso  PROEJA.  Neste  contexto  se  compreende  que

estudos  vinculados  à  Educação  de  Jovens  e  Adultos  poderão  contribuir  para  a

afirmação e consolidação desta modalidade no Instituto Federal de Goiás.

Para  que  essa  consolidaçãoaconteça  com qualidade  é  relevante  conhecer  a

realidade dos alunos do Instituto Federal de Goiás, suas vivências e experiências

seu modo de vida e também sua situação econômica e a significação que estas têm

na  vida  escolar  desses  jovens  e  adultos.  É  importante  considerar  os  saberes

adquiridos por esses sujeitos através docontexto no qual foram inseridos ao longo

do tempo, e também antes de qualificá-los técnico e profissionalmente para inseri-lo

no mercado de trabalho buscar que eles compreendam que 

[...]  o operário precisa inventar,  a partir  do próprio trabalho, a sua
cidadania  que  não  se  constrói  apenas  sua  eficácia  técnica,  mas
também com sua luta política em favor da recriação da sociedade
injusta, a ceder o seu lugar à outra menos injusta e mais humana.
(Freire, 2013, p. 99-100)

        Mais importante que buscar a inserção destes jovens e adultos no mundo

profissional, é despertar neles o senso crítico e político e fazer que o trabalho para

eles seja mais do que uma fonte de renda, mas sim a sua  continuidade enquanto

humanidade.  Marx acredita que é através do trabalho e das transformações que o

homem faz na natureza no decorrer da história é que o humaniza que o diferencia

dos animais por isso o trabalho não deve ser algo mecânico, e o saber que leva a

ele ser meramente instrumental, mas sim um saber uma educação crítica, que o

qualifique tecnicamente, mas que também o leve a reflexão e a lutar pelos seus
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direitos, para assim obter melhores condições de vida (QUINTANEIRO et AL. 2003

p. 48-49). 

        É fato e são nítidas as inúmeras dificuldades para a solidificação de uma

educação emancipadora, pois ela, como acontece visa apenas fins mercadológicos

que  atendam  os  interesses  do  sistema  capitalista  no  qual  o  trabalhador  ficara

alienado, ou seja, uma educação reprodutivista, na qual vê o individuo apenas como

um  produto  uma  caixa  vazia  em  que se  depositam  informações  meramente

instrumentais. Essas dificuldades aumentam ainda mais quando se trata da EJA,

pois o lugar desigual em que eles se posicionam na sociedade é justificado pelo

principio liberal de igualdade, isto é todos são iguais perante a lei jurídica, porém

cabe a cada um através do seu talento e por mérito próprio conquistar uma boa

posição na vida social e econômica.

 Assim toda a responsabilidade do fracasso e da condição precária desses

indivíduos  recaem  sobre  eles  próprios,  desconsiderando  as  condições  e

adversidades enfrentadas por eles. Talvez seja por isso que há mais de um século

haja tanta dificuldade de oferecer a modalidade EJA no Brasil com qualidade, por

não considerar esses sujeitos como vítimas das desigualdades e mazelas sociais

por não pesquisar a sua realidade, o dia a dia, os saberes que trazem consigo e

partindo dessas informações, de pesquisas e de estudos, adquirir novos métodos

para assim desenvolver uma prática que os respeite como cidadãos que já trazem

uma bagagem de conhecimento conquistado pela experiência, e que os incentive a

aprender o que ainda não dominam o saber escolar. 

          Por isso o interesse em conhecer o perfil socioeconômico destes estudantes e

seus saberes para que assim seja possível  conhecer as maneiras como eles se

relacionam  com  a  aprendizagem.  E  nesse  sentido,  concretizar  um  processo

formativo que não se limite ao tecnicismo, mas que seja principalmente, reflexiva e

crítica.
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