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RESUMO 
 
 

Este estudo se configura como um trabalho de conclusão do curso de Pedagogia do 
Departamento de Educação, do Centro de Educação, Comunicação e Artes da 
Universidade Estadual de Londrina. Tem por objetivo conhecer as possíveis relações 
que existem entre o processo de escolarização e a atividade de trabalho para 
estudantes do Ensino Médio no contexto da Educação de Jovens e Adultos, a fim de 
problematizar em que termos a vida do trabalho interfere no desenvolvimento 
escolar destes sujeitos. A pesquisa se efetivou em dois momentos: o primeiro é a 
pesquisa bibliográfica que apresenta análise de conjuntura referente à história do 
trabalho, bem como a história da EJA, no sentido de entender as implicações entre 
estes segmentos. Para tanto utilizamos o referencial teórico da Pedagogia da 
Libertação de Paulo Freire, pois este educador defende que a existência humana, 
justamente por ser “humana”, não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco nutrir-
se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras com que os homens 
transformam o mundo. A pesquisa de campo está fundamenta na abordagem 
qualitativa (SEVERINO, 2007) e no método dialético (MARCONI; LAKATOS, 2006 
apud ZWEIEREWICZ, 2009) foi direcionada para investigar os elementos 
conflitantes entre as atividades de trabalho e educação escolar no contexto da EJA. 
Para tanto escolhemos como lócus de investigação as turmas de Ensino Médio da 
Escola do SESC do Centro de Londrina no ano de 2010. Os dados foram coletados 
a partir de análise de documentos, questionários e registros em diário de campo. Os 
resultados desta pesquisa apontam para o fato de que muitos educandos que 
procuram a formação na EJA estudaram quando ainda eram crianças, porém os 
motivos que levaram à desistência estão relacionados à necessidade de 
deslocamento, a demandas familiares (dentre eles gravidez e casamento precoce), 
porém o que predomina é a necessidade de trabalhar para garantir sua 
sobrevivência, ajudar financeiramente a família. A contradição consiste no fato de 
que a mesma sociedade que excluiu educandos da EJA faz com que estes retornem 
em busca de conhecimentos e aprendizagens que lhes garanta a permanência ou 
entrada no mercado de trabalho. 
 
Palavras-chave: Educação de jovens e adultos. Trabalho. Escolarização. Ensino 
médio. 
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ABSTRACT 
 
 

This study is configured as a work of completing the Faculty of Education Department 
of Education, Center for Education, Communication and Arts of the State University 
of Londrina. Aims to understand the possible relationships that exist between the 
process of schooling and work activities for high school students in the context of 
Youth and Adults in order to problematize the terms in which work life interferes with 
the development of school subjects. The research was accomplished in two stages. 
The first is the literature that presents analysis of the situation regarding work history 
and the history of adult education in order to understand the implications of these 
segments. For this we use the theoretical framework of Liberation Pedagogy of Paulo 
Freire, educator because it argues that human existence, precisely because it is 
"human" can not be mute, silent, nor to be nourished by false words, but true words 
with which men transform the world. The field survey is based on the qualitative 
approach (SEVERINO, 2007) and the Dialectical Method (MARCONI, LAKATOS, 
2006 apud ZWEIEREWICZ) was directed to investigate the conflicting elements 
between work activities and schooling in the context of adult education. For this 
research we chose as a place of high school classes at the School of SESC Centre 
Londrina in 2010. Data were collected from document analysis, questionnaires and 
records in a field diary. The results of this research point to the fact that many 
students who seek training in adult education as children studied, but the reasons are 
related to the abandonment of the need to travel, the family demands (among them 
pregnancy and early marriage), but what prevails is the need to work to ensure their 
survival, help the family financially. The contradiction lies in the fact that the same 
society that excluded students of adult education makes them come back in search 
of knowledge and learning that ensures they stay in or enter the job market. 
 
Key words: Youth and Adult Education. Work. Schooling. School. 
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1 INTRODUÇÃO  

 
A auto-suficiência é incompatível com o diálogo. Os homens que não têm 
humildade ou a perdem, não podem aproximar-se do povo. Não podem ser 
seus companheiros de pronúncia do mundo. Se alguém não é capaz de 
sentir-se e saber-se tão homem quanto os outros, é que lhe falta ainda 
muito que caminhar, para chegar ao lugar de encontro com eles. Neste 
lugar de encontro, não há ignorantes absolutos: há homens que, em 
comunhão, buscam saber mais. (FREIRE, 1982). 

 

A Educação de Jovens e Adultos se faz presente no Brasil já no 

período colonial de 1501 a 1530, no entanto ganhou ênfase no período voltado a 

industrialização de 1930 a 1956, pois era necessário capacitar os trabalhadores. Sua 

obrigatoriedade foi reconhecida com a constituição brasileira de 1988, mesmo sendo 

pesquisada e questionada por vários estudiosos dentre eles Paulo Freire, que 

sempre defendeu a formação qualificada pautada no diálogo e prática reflexiva, pois 

acreditavam que através de situações revolucionárias poderíamos mudar a política 

destinada as classes populares no nosso país. 

A lei homologada em 1988 perdurou por pouco tempo devido ao 

principio do regime neoliberalista, que ao cortar gastos desqualificou a EJA, 

ressaltando que os cidadãos alfabetizados na idade adulta não contribuíram para o 

desenvolvimento econômico brasileiro. 

As mudanças favoráveis a EJA se deram depois da primeira 

Conferência Mundial de Educação Para Todos na Tailândia ano de 1990, que 

assegurou como dever de todos os países o oferecimento de uma educação de 

qualidade e igualitária a toda população independente da faixa etária. No Brasil com 

a criação da LDB 9394/96 foi regulamentado que EJA deveria ser ofertada de forma 

gratuita pelo Estado. 

A partir da criação da LDBEN 9394/96 a EJA passou a ser ofertada 

pelo Estado tanto no Ensino Fundamental quanto no Médio, obedecendo aos 

mesmos princípios de formação da Educação Básica na sua oferta chamada regular. 

Sendo assim, os educandos que procuram a formação na idade adulta, voltam aos 

bancos escolares em busca do que lhes foi tirado pela sociedade capitalista 

excludente, em busca de conhecimentos que garantam a entrada e permanência no 

campo de trabalho e consequentemente uma vida melhor. 

Nesta perspectiva, a ideia de pesquisar esta temática tem origem na 

angústia que percorreu e ainda percorre nosso processo de formação e atuação 
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como pedagogo e diz respeito à percepção do descaso da sociedade, não menos do 

estado e das universidades, quanto à escolarização de jovens e adultos. Mais 

especificamente o que nos incomoda são a contradição da imposição social 

colocada às pessoas das classes pobres e em especial as pessoas que procuram a 

EJA: a realidade destes estudantes é contraditória porque precisam conciliar várias 

atividades ao mesmo tempo, como cuidar da família, trabalhar, estudar e sobreviver. 

Em geral, o mesmo motivo que impede estas pessoas de estudar é aquele que os 

leva à escola depois de adultos, ou seja, a atividade de trabalho.  

A educação a ser ofertada a estas pessoas deveria ser pautada na 

condição do próprio educando, considerado como sujeito ativo do seu processo de 

escolarização. Consideramos como ensino de qualidade a atividade educativa que 

trabalhe de acordo com as necessidades das pessoas que precisam e procuram a 

escola depois de adultos, homens e mulheres portadores de cultura e sabedoria, 

ainda que sejam “iletrados”. Tal educação consiste no que Paulo Freire chama de 

educação progressista e libertadora, pois voltada ao desenvolvimento social e 

intelectual do educando no sentido de transformá-los em cidadãos críticos, 

responsáveis por mudanças sociais e também individuais.  

Os educadores, na sua maioria possuem formação necessária para 

atuarem na EJA, pois estão em constante busca do saber, sempre pesquisando 

metodologias e procedimentos novos que podem nortear seu trabalho dentro das 

salas de aula. Porém nem sempre conseguem desenvolver uma prática pedagógica 

transformadora por diferentes motivos, entre eles a estrutura rígida de uma 

sociedade com base capitalista. Para desenvolver uma educação de qualidade no 

contexto da EJA faz-se necessário a libertação do regime opressor e a esperança no 

ser humano como ser inacabado e sujeito da história.  

A sociedade de base capitalista consegue oprimir os jovens 

analfabetos, especialmente aqueles que precisam trabalhar para sobreviver desde 

cedo. Por não terem conhecimento para desempenhar algumas funções sociais 

estão “condenados” a permanecer na classe oprimida acreditando que suas 

profissões os desqualificam em relação a sua rentabilidade financeira. 

Contraditoriamente, a mesma sociedade que expulsa da escola aqueles que 

precisam trabalhar quando criança, os obriga a retornarem em busca de 

aprendizados e ferramentas para atuarem no mercado de trabalho. 
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Uma educação libertadora, conforme defendeu Freire é aquela que 

considera tanto a formação científica para o mercado de trabalho, quanto à 

formação dos estudantes para o exercício crítico da cidadania. É a educação que 

forma o ser humano aberto a novas indagações e conhecimentos, que não visa 

apenas formação para o trabalho, mas que considera o desenvolvimento do 

individuo como um todo, enquanto ser capaz de lutar por seus ideais. Para isso 

acontecer tanto educandos quanto educadores devem trabalhar pautados no 

diálogo. 

Percebemos que apesar de todas as modificações no âmbito 

educacional, de todas as leis declararem a formação de jovens e adultos como 

responsabilidade do estado e que eles têm o direito a um ensino de qualidade que 

os tornem cidadãos responsáveis, críticos e reflexivos, o que vemos na realidade de 

algumas salas de aula de EJA é diferente.  

Passou-se algum tempo que Freire escreveu seus principais livros 

que discutem melhorias para a educação, no entanto, percebemos que não 

conseguimos modificar nosso jeito de trabalhar de maneira que possamos enfrentar 

os desafios vivenciados pelo estudante que precisa trabalhar.  

Mesmo as leis estando a nosso favor no desempenho de um 

trabalho de qualidade, ainda vemos nossos educandos como seres abstratos e não 

como seres concretos, inseridos em um contexto que implica na condição de serem 

trabalhadores. É preciso considerar como princípio que rege sua formação a 

conscientização da sua própria situação. No entanto, como educadores, ao 

organizarmos os conhecimentos escolares que precisam ser ensinados, os 

consideramos incapazes de entender a história que norteia seu processo de 

desenvolvimento. 

Neste sentido, a problemática que se coloca nesta pesquisa consiste 

em questionar em que termos a vida do trabalho interfere no desenvolvimento 

escolar destes sujeitos. Portanto o objetivo consiste em conhecer as contradições 

que existem entre o processo de escolarização e a atividade de trabalho para 

estudantes do Ensino Médio no contexto da Educação de Jovens e adultos.  

Cabe ao educador considerar o processo de educação como aquele 

que deve contribuir para o crescimento cognitivo, social, cultural e profissional do 

estudante. Neste sentido, é imprescindível que os estudantes adultos ao procurarem 

a EJA tenham garantidos os conhecimentos e saberes necessários à compreensão 
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dos problemas que norteiam a sociedade da qual, tanto os estudantes, quanto o 

educador, são parte.  

Tal processo pressupõe questionar: por que tais estudantes não 

frequentaram a escola quando ainda eram crianças? Para aqueles que conseguiram 

entrar na escola, por que tiveram que sair? Por que retornaram à escola? Quais as 

modificações sociais no decorrer deste processo? Qual a concepção dos estudantes 

e dos educadores sobre a condição de vida destes estudantes? 

Questionamos ainda, em que termos estes estudantes têm 

consciência de que o educador é um mediador na sala de aula e que a busca de 

uma educação de qualidade consiste no processo de reconhecimento, tanto de 

estudantes, quanto dos educadores, da sua condição de seres humanos 

inacabados, em situação de interação, ambos trabalhadores.   

A pesquisa bibliográfica apresenta análise de conjuntura referente à 

história do trabalho, bem como a história da EJA, no sentido de entender as 

implicações entre estes segmentos. Para tanto utilizamos o referencial teórico da 

Pedagogia da Libertação de Paulo Freire (1970) a fim de identificar quais as 

contribuições desta abordagem para a organização da prática pedagógica com 

estudantes trabalhadores. Especialmente por que ele trata em diferentes obras 

sobre a educação como processo pautado no diálogo, que considera o ser humano 

como um ser inacabado, por isso mesmo apto a mudanças.  

A pesquisa de campo está fundamenta na Abordagem Qualitativa 

(SEVERINO1, 2007) e foi direcionada para investigar os elementos conflitantes entre 

as atividades de trabalho e educação escolar. Segundo Minayo2 (apud 

                                                
1Professor titular, aposentado, de Filosofia da Educação na Faculdade de Educação da USP, ora 
atuando como docente colaborador. Licenciou-se em Filosofia na Universidade Católica de Louvain, 
Bélgica, em 1964. Na PUCSP, apresentou seu doutorado, defendendo tese sobre o personalismo de 
Emmamuel Mounier, em 1972. Prestou concurso de Livre Docência em Filosofia da Educação, na 
Universidade de São Paulo, em 2000. Em 2003, prestou concurso de titularidade. Atualmente integra 
o corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Uninove, Universidade Nove de 
Julho, de São Paulo. Dentre suas publicações, destacam-se Metodologia do trabalho científico 
(Cortez, 1975; 21. ed., 2000); Educação, ideologia e contra-ideologia. (EPU, 1986); Métodos de 
estudo para o 2o. Grau (Cortez, 1987; 5. ed., 1996); A filosofia no Brasil (ANPOF, 1990); Filosofia 
(Cortez, 1992; 5. ed., 1999); Filosofia da Educação (FTD, 1995; 2. ed., 1998); A filosofia 
contemporânea no Brasil: conhecimento, política e educação (Vozes, 1999), Educação, sujeito e 
história (Olho d Água, 2002) e vários artigos sobre temas de filosofia da educação. Seus estudos e 
pesquisas atuais situam-se no âmbito da filosofia e da filosofia da educação, com destaque para as 
questões relacionadas com a epistemologia da educação e para as temáticas concernentes à 
educação brasileira e ao pensamento filosófico e sua expressão na cultura brasileira. 
2 Possui graduação em Sociologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1978), graduação 
em Ciências Sociais - State University of New York (1979), mestrado em Antropologia Social pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (1985) e doutorado em Saúde Pública pela Fundação 
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ZWIEREWICZ3, 2009) a pesquisa qualitativa responde a questões muito 

particulares, pois trabalha com o universo de significados, motivos e aspirações, 

crenças, valores e atitudes. Isto tudo corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis. Zwierewicz (2009) afirma ainda que a abordagem 

qualitativa é fundamental para a compreensão de particularidades, possibilitando a 

exteriorização da subjetividade, sem a necessidade de assegurar a homogeneidade 

dos resultados.  

Neste sentido os dados desta pesquisa foram analisados na 

perspectiva do Método Dialético, pois segundo Zwierewicz (2009) este método 

busca elementos conflitantes entre dois ou mais fatos para explicar uma nova 

situação decorrente desse conflito: “[...] penetra o mundo dos fenômenos através de 

sua ação recíproca, da contradição inerente ao fenômeno e da mudança dialética 

que ocorre na natureza e na sociedade.” (MARCONI4; LAKATOS5, 2006 apud 

ZWIEREWICZ, 2009, p.87) 

Escolhemos como lócus de investigação as turmas de Ensino Médio 

da Escola do SESC do Centro de Londrina no ano de 2010. Os dados foram 
                                                                                                                                                   
Oswaldo Cruz (1989). Desde 1997 é editora científica da revista Ciência & Saúde Coletiva da 
Associação Brasileira de Saúde Coletiva e pesquisadora titular da Fundação Oswaldo Cruz. Tem 
experiência na área de Saúde Pública, com ênfase em Saúde Coletiva, atuando como professora, 
pesquisadora e orientadora principalmente nos seguintes temas: metodologia de pesquisa social, 
metodologia da pesquisa social em saúde pública, violência e saúde, causas externas, violência, 
saúde coletiva e saúde e sociedade. Já orientou 62 teses e dissertações, publicou 128 artigos 
científicos, 100 capítulos de livros e 39 livros sendo 7 individualmente e 32 como organizadora e em 
colaboração. É membro do conselho editorial de 12 revistas científicas, sendo 4 estrangeiras. 
3 Possui graduação em Pedagogia pela Universidade do Estado de Santa Catarina (1990) e Mestrado 
em Educação pela Universidade do Contestado (2002). Atualmente é doutoranda do Programa de 
Doutorado em Educação da Universidade de Jaén - UJA (Espanha) e doutoranda do Programa de 
Doutorado em Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC (Brasil). É Pró-reitora de 
Ensino de Graduação do Centro Universitário Barriga Verde - Unibave e professora titular da 
disciplina de Metodologia Científica. Também é Secretária Técnica da Revista Electrónica de 
Investigación y Docência (REID), Coordenadora Nacional da Red Internacional e-Culturas e 
Consultora da Escola Criativa. Tem experiência na área de Educação, atuando principalmente nos 
seguintes temas: entornos virtuais de aprendizagem, educação intercultural e educação emocional. 
4Doutora pela UNESP Franca, pós-graduada pela Escola de Sociologia e Política, graduada em 
história pela UNESP Franca, graduada em Pedagogia pelas Faculdades Claretianas de Batatais, 
graduada e Estudos Sociais pela Faculdade de Pedagogia de Ituverava, graduada em Educação 
Artística pela Faculdade de Música M. Julião, graduada em canto orfeônico pela Faculdade de Música 
M. Julião, graduada em Piano pela Faculdade de Música M. Julião. Professora de Antropologia da 
UNESP de Franca por 16 anos, professora de Sociologia pela Faculdade de Batatais por 10 anos, 
professora de Antropologia pela Faculdade de Filosofia Ituverava por 3 anos, professora de Música e 
História da Escola de 1° e 2° graus do Estado por 18 anos.  
5Socióloga da administração, graduada em Administração e Jornalismo, pós-graduada em Ciências 
Sociais e doutora em Ciências, doutora em Filosofia (metodologia cientifica) e livre-docente em 
Sociologia pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Foi professora de Sociologia e 
Metodologia Científica em cursos de graduação e pós-graduação. 
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coletados a partir de questionários que foram aplicados como atividade didática do 

professor de sociologia, com o intuito de conhecer as características dos estudantes 

e a constituição das turmas, bem como identificar as diferentes formas de 

participação social destes estudantes. Os questionários foram cedidos pelo 

professor e a análise dos mesmos para fins desta pesquisa primou pelos dados 

pessoais, à atividade de escolarização e à atividade de trabalho. 
A escrita desta pesquisa está organizada em três capítulos conforme 

segue: 

O Capítulo I - Conjuntura Sócio Histórica da Relação entre 
Educação e Trabalho tem por objetivo analisar a conjuntura de constituição da 

relação entre educação e trabalho, e para tanto caracteriza a história do processo 

educacional brasileiro, a fim de entender a importância das modalidades de ensino 

com ênfase na formação de jovens e adultos em diferentes contextos. Nosso 

principal objetivo é conhecer a importância da atividade de trabalho na constituição 

sócio histórica da EJA. 

No Capítulo II – Abordagem da Pedagogia da Libertação: um 
olhar sobre o estudante trabalhador tem por objetivo analisar as contribuições da 

Abordagem da Pedagogia da Libertação para o enfrentamento dos desafios 

referentes à relação entre a escolarização e o trabalho vivenciados no contexto da 

EJA. Para tanto consideramos que a pedagogia libertadora, ainda que objetive uma 

formação escolar voltada para o trabalho, considera também e principalmente o 

educando como um ser histórico e social capaz de reescrever sua própria história. 

No Capítulo III – Escolarização e Trabalho no Contexto do 
Ensino Médio da EJA, a partir dos dados coletados analisamos em que termos a 

vida do trabalho interfere no desenvolvimento escolar destes sujeitos. Portanto o 

objetivo consiste em conhecer as contradições que existem entre o processo de 

escolarização e a atividade de trabalho para estudantes do Ensino Médio no 

contexto da Educação de Jovens e Adultos.  

Os resultados desta pesquisa apontam para o fato de que os 

educandos que procuram formação na EJA estudaram quando crianças, porém os 

motivos que contribuíram para a evasão escolar estão relacionados à necessidade 

de deslocamento, muitas famílias em busca de emprego e qualidade de vida 

mudavam muito, do campo para a cidade, entre cidades e até mesmo estado. 
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Outro fator apontado pelos estudantes é a condição das mulheres 

que se casaram ou engravidaram muito novas e por isso tiveram que abandonar os 

estudos para cuidar da família. Retornam hoje com o objetivo de se formarem e 

conseguirem trabalho compatível com a sua condição, especialmente para garantir 

melhor qualidade de vida para sua família. Estas estudantes encontram muita 

dificuldade em conciliar estudos, trabalho e seus papéis de mãe e esposa. 

Portanto nesta pesquisa o principal motivo da evasão escolar é a 

necessidade dos estudantes da EJA de trabalharem ainda quando eram crianças e 

adolescentes especialmente para ajudar financeiramente a família, garantindo assim 

sua sobrevivência frente à sociedade capitalista que servia e serve como regime de 

opressão dos desprovidos financeiramente. Contraditoriamente esta mesma 

sociedade que fizera com que estes educandos evadissem das salas de aula em 

busca de trabalho, faz com que estas pessoas voltem a estudar, pois exige 

qualificação profissional e certificação que “garantem que estes indivíduos estão 

aptos para a atuarem ou manterem-se no mercado de trabalho”. Contudo a visão 

dos nossos educandos tem mudado em alguns aspectos, pois estes se veem como 

sujeitos capazes de escrever e reescrever sua própria história. 

O processo de pesquisa possibilitou pensar em melhorias para a 

EJA, por isso nossa pretensão é continuar pesquisando e trabalhando dentro desta 

área com o compromisso de garantir aos educandos o conhecimento sobre seus 

direitos. Neste sentido, esta pesquisa torna-se relevante para o campo educacional, 

pois possibilita constatar a importância deste tipo de formação, possibilita sobretudo 

lutar contra o descaso tanto dos órgãos governamentais quanto das instituições 

educacionais com a educação dos adolescentes, jovens, adultos e idosos que não 

puderam estudar quando ainda eram crianças, principalmente porque precisavam 

trabalhar. 
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2 CAPÍTULO I – CONJUNTURA SÓCIO HISTÓRICA DA RELAÇÃO ENTRE 

EDUCAÇÃO E TRABALHO 

 
A educação, sempre certa teoria do conhecimento posta em prática, é 
naturalmente política, tem que ver com pureza, jamais com o puritanismo e 
é em si uma experiência de boniteza. (FREIRE, 2000). 

 

A educação é um processo histórico que acontece em todo lugar e a 

todo o momento, parte de conjunto de conhecimentos colocados em prática frente à 

natureza e à sociedade. Mesmo quando não institucionalizada exerce caráter 

político, pois defende as ideologias e necessidades da sociedade na qual está 

inserida. 

As atividades de trabalho e de educação estão entrelaçadas numa 

trama que é inerente à própria condição de vida do ser humano. Tanto a educação, 

quanto o trabalho acontecem de diferentes formas e em diferentes contextos sócio 

históricos, pois se dão a partir da socialização entre os indivíduos e da necessidade 

de sobrevivência do próprio ser humano.  

Para muitos estudantes, e principalmente para os estudantes da 

EJA, a educação escolar é garantia de conseguir trabalhar, de permanecer no 

trabalho, ou mesmo de conseguir um trabalho melhor.  

Neste sentido este primeiro capítulo tem por objetivo analisar a 

conjuntura de constituição da relação entre educação e trabalho, e para tanto 

caracteriza a história do processo educacional brasileiro, a fim de entender a 

importância das modalidades de ensino com ênfase na formação de jovens e 

adultos em diferentes contextos. Nosso principal objetivo é conhecer a importância 

da atividade de trabalho na constituição sócio histórica da EJA. 

 

2.1 SOBRE EDUCAÇÃO 

 

Conforme afirma Brandão6 (1981, p. 09), a educação é um processo 

histórico presente na formação do ser humano desde seu nascimento. Está 

                                                
6 Possui graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1965), 
mestrado em antropologia pela Universidade de Brasília (1974) e doutorado em Ciências Sociais pela 
Universidade de São Paulo (1980). Atualmente é professor colaborador do Programa de Pós-
Graduação em Antropologia da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e professor visitante 
sênior da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Tem experiência na área de antropologia, com 
ênfase em antropologia rural, atuando principalmente nos seguintes temas: cultura, educação 
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relacionada ao modelo de vida de cada sociedade, podendo ser exercida de forma 

livre ou em instituições próprias: 

 
Não há uma forma única nem um único modelo de educação; a escola não 
é o único lugar onde ela acontece e talvez nem seja o melhor; o ensino 
escolar não é a única prática e o professor profissional não é seu único 
praticante. (BRANDÃO, 1981, p. 09). 

 

Somos educados desde o nosso nascimento e a educação que 

recebemos ao longo da nossa vida nos direciona a diferentes atividades de trabalho, 

sejam elas escolhidas ou impostas.  

Aqui o autor considera como educação, costumes, tradições e 

respeito ao outro e estas coisas aprendemos dentro das comunidades, com nossos 

familiares e também na escola. No entanto não é uma aprendizagem restrita a esta 

última, pois é um processo que vai muito além das salas de aula e acontecem a 

partir da socialização entre indivíduos, sociedades, culturas, crédulos e etnias 

diferentes. 

 
A educação é como outras, uma fração do modo de vida dos grupos sociais 
que criam e recriam, entre tantas outras invenções de sua cultura, em sua 
sociedade, formas de educação que produzem e praticam para que elas 
reproduzam entre todos os que ensinam-e-aprendem, o saber que 
atravessa as palavras da tribo, os códigos sociais de conduta, às regras do 
trabalho, os segredos da arte ou da religião, do artesanato ou da tecnologia 
que qualquer povo precisa para reinventar, todos os dias, a vida em grupo e 
de cada um de seus sujeitos, através de trocas sem fim com a natureza e 
entre os homens, trocas que existem dentro do mundo social onde a própria 
educação habita, e ajuda a explicar, às vezes a ocultar, às vezes a inculcar 
de geração em geração, a necessidade e existência da ordem. (BRANDÃO, 
1981, p.10). 

 

A educação enquanto processo histórico não é nem deve ser 

estática, mesmo que busque transmitir a cultura de gerações a gerações. Ela está 

sempre em transformação e acompanha as modificações sociais e políticas do 

contexto no qual está inserida, por isso se caracteriza como um sistema de troca que 

se estabelece entre homens, sociedade e natureza, conforme afirma Brandão (1981, 

p.12): 
A educação existe no imaginário das pessoas e na ideologia dos grupos 
sociais e ali, sempre espera, [...] que sua missão é transformar sujeitos e 

                                                                                                                                                   
popular, campo religioso, religião e educação. Coordena atualmente dois projetos de pesquisa nos 
sertões do Norte de Minas. É Comendador do Mérito Científico pelo MCT, Doutor Honoris Causa pela 
Universidade Federal de Goiás, Professor Emérito da Universidade Federal de Uberlândia. É autor ou 
coordenador de cerca de sessenta livros nas áreas de antropologia, educação e literatura. 
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mundos em alguma coisa melhor, de acordo com as imagens que se tem de 
uns e outros. 

 

É comum pensarmos que a educação seja a base para a mudança 

social e este pensamento de certa forma é legítimo, pois a educação sozinha pode 

não mudar um país, mas o modo de agir e pensar das pessoas são transformados 

pelos diferentes tipos de educação com os quais entram em contato.  

A educação abrange âmbitos que vão além das salas de aulas e 

segundo Simson7 (2001, p. 09), dentro de sua amplitude a educação abrange vários 

tipos de educações com especificidades diferentes conforme explica: 

 
Por educação formal entende-se o tipo de educação organizada com uma 
determinada seqüência e é proporcionada pelas escolas, enquanto que a 
designação educação informal abrange todas as possibilidades educativas 
no decurso da vida do individuo, constituindo um processo permanente e 
não organizado. Por último, a educação não formal, embora obedeça 
também uma estrutura e uma organização (distintas, porém, das escolas) e 
possa levar a uma certificação (mesmo que não seja esta a finalidade), 
diverge ainda da educação formal no que respeita a não fixação de tempos 
e locais e a flexibilidade na adaptação dos conteúdos de aprendizagem a 
cada grupo concreto. 

 

A educação formal é oferecida pelo estado na instituição escolar e 

trabalha conhecimentos e saberes (conteúdos) de forma sistematizada, buscando 

alcançar as necessidades sociais, conforme declaram as leis educacionais do país.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 

9.394/96) é responsável pela organização do Sistema Educacional Brasileiro, por 

isso determina a estrutura da Educação Básica no país. O texto da referida lei 

destaca no artigo 21, capítulo I, que o sistema escolar brasileiro é formado por níveis 

(Educação Básica e Ensino Superior) e modalidades de ensino (Educação Indígena, 

Educação Especial, Educação à Distância, Educação de Jovens e Adultos, Ensino 

Religioso e Educação Profissionalizante). A Educação Básica, enquanto processo 

de escolarização mínima e necessária para o exercício da cidadania e qualificação 

para o trabalho, é formada pela Educação Infantil (não obrigatória), Ensino 

Fundamental e Ensino Médio. 

                                                
7 Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo (1965), mestrado em 
Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo (1984), doutorado em Ciência Social (Antropologia 
Social) pela Universidade de São Paulo (1990) e pós-doutorado pela Universidade de Tübigen - 
Geographisches Institut (1993). Atualmente é Professor Doutor da Universidade Estadual de 
Campinas. Tem experiência na área de Antropologia, com ênfase em Antropologia Visual. Atuando 
principalmente nos seguintes temas: Carnaval. 21/04/10 
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O texto da lei no artigo 22 caracteriza o Ensino Médio como etapa 

final da Educação Básica, responsável pela formação para a cidadania, para a 

continuidade dos estudos em nível superior e também para o mercado de trabalho: 

 
Isso significa que o ensino médio passa a integrar a etapa do processo 
educacional que a nação considera básica para o exercício da cidadania, 
base para o acesso às atividades produtivas, para o prosseguimento nos 
níveis mais elevados e complexos de educação e para o desenvolvimento 
pessoal, referido a sua interação com a sociedade e com a sua plena 
inserção nela, ou seja, que tem por finalidade desenvolver o educando, 
assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 
cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e estudos 
posteriores. (BRASIL, 1996, p.10). 

 

A questão que se coloca aqui é justamente a distância entre o texto 

da lei e a realidade da maioria da população brasileira que precisa de escola e 

principalmente precisa trabalhar para sobreviver. Estas pessoas oriundas das 

classes baixas, desde cedo, ainda na idade de fazer o Ensino Fundamental já 

precisam trabalhar, por isso a contradição que implica em como conciliar estas duas 

atividades, no caso estudar e trabalhar, dada a forma como a sociedade e a escola 

estão organizadas? 

 

2.2 SOBRE TRABALHO 

 

O trabalho é fundamental para o desenvolvimento do ser humano, 

pois desde os primórdios da sociedade este já apresentava capacidade e 

necessidade de se educar e trabalhar, por isso, tanto o trabalho quanto a educação 

são necessários a sua sobrevivência e existência. O homem é o único ser humano 

capaz de trabalhar e pensar ao mesmo tempo, por isso mesmo se distingue dos 

animais conforme afirma Marx8 & Engels9 (1974 apud SAVIANI, 2007, p.19): 

 
Podemos distinguir o homem dos animais pela consciência, pela religião ou 
por qualquer coisa que queira. Porém, o homem se diferencia propriamente 

                                                
8 Idealizador de uma sociedade com distribuição de renda justa e equilibrada. O economista, cientista 
social e revolucionário socialista, nasceu em 05/05/1818, cursou Filosofia, Direito e História nas 
Universidades de Bonn e de Berlim; dentre suas obras se destaca “O Capital”. Faleceu no ano de 
1883 na Inglaterra deixando fiéis seguidores de seus ideais. 
9 Filósofo alemão, junto com Marx criou o marxismo (Socialismo cientifico), suas obras publicadas 
foram: “A situação das classes trabalhadoras na Inglaterra” (1845), “O Manifesto Comunista” (1848) 
junto com Marx, Ant –During (1878), “A origem da família, da propriedade privada e do estado” 
(1884), “Ludwing Feuerbach e o fim da filosofia alemã” (1888), “Do socialismo utópico ao científico” 
(1890). 
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dos animais a partir do momento em que começa a produzir seus meios de 
vida, o homem produz indiretamente sua própria vida material. 

 

O trabalho surge a partir da necessidade do homem se adaptar a 

natureza, sendo obrigado a modificá-la segundo as suas necessidades e produzindo 

assim meios de sobrevivência que garantissem qualidade de vida. 

Desta forma é possível observar a importância que o trabalho tem 

para o homem. É possível também observar que trabalho e educação estão 

entrelaçados na dinâmica da vida humana, pois o homem educa-se e educa 

enquanto explora a natureza e interage com a sociedade. Neste sentido, a educação 

é uma mediação necessária para o desenvolvimento das atividades de trabalho. 

O trabalho é considerado um processo histórico e como tal passa 

por modificações que geralmente acontecem de acordo com as necessidades 

sociais, políticas e econômicas do contexto do qual se desenvolve. A formação 

voltada para o campo de trabalho traz consigo as ideologias propostas pelos grupos 

dominantes e a necessidade da sociedade conforme afirma Libâneo10 (1991, p. 19). 

 
Desde o início da história da humanidade os indivíduos e grupos travam 
relações recíprocas diante da necessidade de trabalharem conjuntamente 
para garantir sua sobrevivência. Essas relações vão passando por 
transformações, criando novas necessidades, novas formas de organização 
do trabalho [...] de modo a existir, uma distribuição das atividades entre os 
indivíduos. 

 

Os homens sempre trabalharam em conjunto, mas com o decorrer 

dos tempos foram modificando esse tipo de trabalho, primeiramente as sociedades 

trabalhavam em família e mantinham a base de troca. Este modelo se perpetuou por 

bastante tempo, mudando quando surgiu a divisão das propriedades o que por 

                                                
10 Graduado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1966), mestrado em 
Filosofia da Educação (1984) e doutorado em Filosofia e História da Educação pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (1990). Pós-doutorado pela Universidade de Valladolid, Espanha 
(2005). Professor Titular aposentado da Universidade Federal de Goiás. Atualmente é Professor 
Titular da Universidade Católica de Goiás, atuando no Programa de Pós-Graduação em Educação, 
na Linha de Pesquisa Teorias da Educação e Processos Pedagógicos. Coordena o Grupo de 
Pesquisa do CNPq: Teorias e Processos Educacionais. É membro do Conselho Editorial das 
seguintes revistas: Olhar de Professor (UEPG), Revista de Estudos Universitários (Sorocaba), 
Educativa (UCG), Espaço Pedagógico (UPF), Interface-Comunicação, Saúde e Educação (UNESP 
Botucatu), parecerista da Revista Brasileira de Educação e Revista Brasileira de Estudos 
Pedagógicos. Membro do Conselho Editorial da Editora Unijui. Pesquisa e escreve sobre os seguintes 
temas: teoria da educação, didática, formação de professores, ensino e aprendizagem, organização e 
gestão da escola. Atualmente desenvolve pesquisas dentro da teoria histórico-cultural, com ênfase na 
aprendizagem, ensino e organização da escola. É membro do GT Didática da ANPED - Associação 
Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação. 



22 
 

consequência contribuiu para a divisão em classes dentro das sociedades. Foi 

também neste período que surgiram as escolas e o processo de escolarização era 

explorado de acordo com a classe social a que pertencia cada cidadão, conforme 

afirma Saviani11 (2007, p. 155): 
Ora, essa divisão dos homens em classe irá provocar uma divisão 
também na educação. Introduz-se assim, uma cisão na unidade da 
educação, antes identificada plenamente como o próprio processo ao 
trabalho. A partir do escravismo antigo passaremos a ter duas 
modalidades distintas e separadas de educação: uma para classe 
proprietária e outra para a classe dos escravos e serviçais. A 
primeira, centrada nas atividades intelectuais, na arte da palavra e 
nos exercícios físicos de caráter lúdico ou militar. E a segunda, 
assimilada no próprio processo de trabalho. 
 

O surgimento da escola e a divisão das propriedades foram os 

responsáveis pela divisão tanto do trabalho como da educação. Desde esse período 

as classes menos favorecidas já eram oprimidas pela elite dominante e a 

escolarização era voltada para o campo de trabalho. Este modelo de escolarização 

continuou vigente na sociedade feudal, mudando com o surgimento da sociedade 

capitalista, conforme afirma Saviani (2007, p. 158):  

 
[...] por isso esse tipo de sociedade de mercado. Nela o eixo do processo 
produtivo desloca-se do campo para a cidade e da agricultura para a 
indústria, que converte o saber de potência intelectual em potência material.  
 

O processo educacional modificou-se muito a partir do êxodo rural e 

do surgimento de maquinários dentro das indústrias. A formação que norteava a 

fabricação estaria pautada na alfabetização, pois era necessário que o trabalhador 

que migrava do campo para as cidades soubessem ler o essencial para operar as 

máquinas. Foi a partir da revolução industrial, que ocorreu a revolução educacional 

em vários países, passando assim a existir escolas de formação geral e técnica. A 

                                                
11 Doutor em Filosofia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e 
livre-docente em História da Educação pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), é 
professor emérito da Faculdade de Educação da UNICAMP e coordenador geral do Grupo de 
Estudos e Pesquisas “História, Sociedade e Educação no Brasil” (HISTEDBR). Publicou grande 
número de livros, capítulos de livros e artigos em revistas nacionais e internacionais. Entre eles 
destacam-se: Educação: do senso comum à consciência filosófica (Campinas: Autores Associados, 
1980 – 17. ed., 2006); Escola e democracia (Campinas: Autores Associados, 1983 – 38. ed., 2006); 
Pedagogia histórico-crítica. (Campinas: Autores Associados, 1991 – 9. ed., 2005); A nova lei da 
educação: trajetórias, limites e perspectivas (Campinas, Autores Associados, 1997 – 10. ed., 2006); 
Da nova LDB ao novo Plano Nacional de Educação: por outra política educacional (Campinas: 
Autores Associados, 1997 – 5. ed., 2004).  
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partir deste contexto, o Ensino Secundário (chamado hoje de Ensino Médio) ficou 

atrelado às exigências da atividade de trabalho: 

 
Se no Ensino Fundamental a relação é implícita e indireta, no Ensino Médio 
a relação entre educação e trabalho, entre conhecimento e atividade prática 
deverá ser tratada de maneira explícita e direta. O saber tem uma 
autonomia relativa em relação ao processo de trabalho do qual se origina. O 
papel fundamental da escola de nível médio será, então, o de recuperar 
essa relação entre conhecimento e a prática do trabalho (SAVIANI, 2007, p. 
160). 
 

Princípios educacionais da sociedade atual não deixam de atender à 

demanda do mercado de trabalho, porém a formação geral de sentido amplo e 

igualitário é obrigatória a todas as classes sociais, independente do trabalho ou 

profissão escolhida. A sociedade capitalista precisa de cidadãos ativos e autônomos 

que busquem sempre entrelaçar seu conhecimento com o papel que desempenham 

no seu emprego. 

 
A concepção anteriormente formulada implica a progressiva generalização 
do ensino médio como formação necessária para todos, 
independentemente do tipo de ocupação a que cada um venha exercer na 
sociedade. Sobre a base da relação explícita entre trabalho e educação, 
desenvolve-se, portanto numa escola média de formação geral. (SAVIANI, 
2007, p. 161). 

 

Do ponto de vista do texto da lei, a formação se torna igualitária para 

todas as pessoas, o que lhes garante a possibilidade de acesso à formação no 

Ensino Superior, possibilitando também suporte que proporciona a busca por 

qualquer curso, mantendo-se assim vinculado ao processo produtivo ou 

especialização em uma universidade. 

A questão que se coloca aqui é ainda a mesma apontada no item 

anterior, ou seja, quem está apto a cumprir o ideal escrito no texto da lei? Para os 

estudantes da EJA esta contradição é ainda mais contundente, visto que mesmo a 

LDBEN 9394/96, na Seção V, garantindo que esta modalidade de ensino deva ser 

ofertada de forma gratuita, considerando as condições de vida e trabalho dos 

estudantes (BRASIL, 1996); na prática o estado não organiza escolas de EJA que 

considerem esta realidade, pois trabalha com o mesmo currículo da base comum e 

os mesmos princípios de formação voltados para a escola chamada regular. 
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2.3 SOBRE A EJA 

 

Sabemos que todo processo de educação é marcado por ideologias 

políticas do estado e da sociedade, e dentro deste processo se encontra formação de 

jovens e adultos. A EJA está destinada às pessoas que não concluíram seus estudos 

na idade chamada correta, por isso os educandos desta modalidade de ensino são 

na maioria das vezes oriundos de classe baixa, tidos como miseráveis, mulheres, 

índios, camponeses, negros e outros, que saíram das escolas por motivos 

econômicos ligados ao processo de deslocamento, familiares e de trabalho. Segundo 

Xavier12 (2003) a educação dos adultos analfabetos se faz presente no Brasil desde 

o período colonial, quando os jesuítas organizaram escolas para ensinarem os índios 

visando à domesticação dos mesmos para trabalharem para os colonizadores 

portugueses. No entanto a mão de obra necessária para este contexto foi suprida 

com a vinda dos escravos africanos. Com o tempo os jesuítas voltam seu trabalho 

pedagógico para a formação da elite colonial e o analfabetismo passa a ser 

considerado como um fenômeno natural, pois a mão de obra, que era escrava, não 

precisava dos conhecimentos escolares para desempenhar seu papel. A mentalidade 

que se tinha na época era a de que para trabalhar em uma sociedade agrária não 

precisavam de leitura e escrita, os saberes necessários para o trabalho eram 

aprendidos na própria atividade de trabalho.  

                                                
12 É graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Londrina (1992). É especialista em 
Psicopedagogia (1997), com a monografia: O Fantástico Mundo do Bobby: subsídios para pensar a 
teoria de Freud e Piaget. É mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina 
(2003), na linha de pesquisa Educação e Movimentos Sociais, com a dissertação Educação e 
Religião: os entre-lugares da EJA na ação educativa do PEACE. É doutora em Educação pela 
Universidade Federal de Santa Catarina na linha de pesquisa Ensino de Formação de Professores, 
com a tese Comunicação, Conhecimento e Docência: dimensões do processo de formação de 
educadores no contexto da EJA. Atualmente é professora adjunta da Universidade Estadual de 
Londrina, no Centro de Educação, Comunicação e Artes, no Departamento de Educação, na área de 
Política e Gestão da Educação, onde desenvolve as seguintes atividades: a) Coordenação do Curso 
de Especialização em Educação de Jovens e Adultos; b) Docência na Pós-graduação das seguintes 
disciplinas: Educação Popular, Movimentos Sociais e Diversidade Cultural; A Organização da Prática 
Pedagógica em Educação de Jovens e Adultos; c) Orientação de Monografia; d) Orientação de TCC; 
e) Orientação de Estágio Supervisionado em Gestão Pedagógica; f) Docência na graduação das 
seguintes disciplinas: Educação e Diversidade; Coordenação do Trabalho Pedagógico nos 
Movimentos Sociais; e, Educação de Jovens e Adultos. Tem experiência na área de Educação, com 
ênfase em Ensino e Formação de Educadores; atuando principalmente nos seguintes temas: 
Epistemologia de Paulo Freire, Educação de Jovens e Adultos, Educação Popular, Educação e 
Movimentos Sociais, Educação e Diversidade Cultural, Educação Intercultural, Pesquisa em 
Educação, História da Educação, Gestão da Educação, Política Educacional, Comunicação Humana, 
Comunicação Docente.  
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Esta situação durou por muito tempo até meados da Velha República 

quando o processo de industrialização começa a chegar ao país. Mesmo com a 

independência do país e com a libertação dos escravos, na prática, a atividade de 

trabalho continuava sem a necessidade de escolarização.  

Foi só no Estado Novo, no princípio da República, que foi necessária 

a formação da EJA, voltada ao mercado de trabalho devido à transição do sistema 

agro-exportador para processo formação industrial. O estado se preocupa em 

organizar o sistema de ensino, que capacite trabalhadores a desempenhar um bom 

trabalho frente às máquinas. Segundo Xavier (2003, p. 62), período muito importante 

para a sociedade brasileira. 

 
[...] a sociedade brasileira marcha em função do projeto da modernidade, 
visando promover a civilização e a institucionalização de sociedade 
industrial. Todos se empenham em direção à conformidade social, por meio 
principalmente dos projetos positivistas do estado novo, que teve a 
preocupação de organizar o sistema de ensino. 

 

Porém foi no período de 1940 a 1950, com os movimentos sociais 

preocupados com a formação educacional popular, que surge a preocupação com a 

escolarização do adulto, especialmente com o adulto trabalhador. Segundo Xavier 

(2003, p. 63) esta preocupação apresenta um sentido contraditório, pois de um lado 

estavam as necessidades do governo e do outro as necessidades das pessoas que 

precisavam estudar: 

 
De um lado o estado com fins políticos, ideológicos e quantitativos; de 
outros educadores interessados em organizar um sistema de ensino que 
atendesse as verdadeiras necessidades pedagógicas (considerando o aluno 
trabalhador) e conscientizasse as pessoas da sua condição de exploração 
[...] com proposta dedicada à realidade dos sujeitos da educação de 
adultos. O resultado foi a predominância das campanhas, a sistematização 
e divulgação do ensino supletivo, concentrado nas capitais e desenvolvido, 
em sua maioria, por professores leigos. (XAVIER, 2003, p. 63). 

 

No entanto a educação popular desenvolvida no interior dos 

movimentos sociais exerce grande importância ainda na década de 1950, pois foi 

inspirado nesta realidade que Paulo Freire propunha uma educação escolar de 

qualidade, que considerasse o conhecimento do senso comum como ponto de 

partida para a prática pedagógica. Todo trabalho de escolarização, defendido por 

Paulo Freire, em meado das décadas de 1940 a 1960, além de alfabetizar 
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educandos para mercado de trabalho ainda colocava-os a par da exploração que os 

mesmos sofriam pelas classes dominantes. 

Devido Freire conscientizar seus educandos sobre as condições de 

exploração a que eram submetidos com o golpe militar, sua proposta de educação foi 

barrada em todo território nacional. O mesmo foi exilado podendo retornar apenas no 

final da década de 1980 devido à abertura política. 

O período da ditadura militar foi marcado de grandes transformações 

tecnológicas, com a oferta de emprego o governo é obrigado a organizar o sistema 

educacional do país. 

Desta forma a educação de jovens e adultos continua sendo ofertada 

pelo Mobral em cursos supletivos sendo considerada “instrumento fundamental de 

preparação de mão-de-obra para colaborar com os mecanismos de desenvolvimento 

econômico”, segundo Xavier (2003, p. 64). 

Na década de 1990 estava iniciando o regime neoliberalista no 

Brasil, que visava o desenvolvimento econômico e cientifico do país, porém impõe a 

redução de gastos e privatiza os serviços públicos. Quanto à EJA, como Xavier 

(2003, p. 65) relata: “transfere para a iniciativa privada a qualificação do trabalhador”. 

Desta forma o estado brasileiro contradiz a Constituição Federal de 1988, no artigo 

208, inciso I que diz: “O Ensino Fundamental é obrigatório e gratuito, assegurados, 

inclusive, sua oferta gratuita para todos os que não tiveram acesso na idade própria”. 

(BRASIL, 1988, cap. III, seção I). 
Essa lei trouxe algumas modificações em torno da formação de 

jovens e adultos, pois, era grande a inquietação quanto ao número de analfabetos 

no país. O objetivo era diminuir esse índice conforme consta no art. 214: 

 
A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração plurianual, 
visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos 
níveis e a integração das ações do poder pública que conduzam à: 
I - Erradicação do analfabetismo; 
II - Universalização do atendimento escolar; 
III- Melhoria da qualidade de ensino; 
IV- Formação para o trabalho; 
IV- Promoção humanística, científica e tecnológica do país. 

 

O estado brasileiro, negando um direito já estabelecido pela 

Constituição Federal passa para a sociedade civil e para as empresas a 

responsabilidade com a formação dos adultos, alegando que tal formação 
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apresentava custos muito altos e desnecessários, pois não teria retorno produtivo 

para eles, visto que tais estudantes “eram incapazes” de aprender e fazer parte do 

desenvolvimento do país. 

A partir de então a EJA passou a ser ofertada por entidades não 

governamentais, empresas que buscavam qualificação dos seus profissionais, 

sindicatos, igrejas e voluntários que se disponibilizassem a ajudar. 

 
Já em 1990, a política neoliberal impõe a redução de gastos públicos, por 
um Estado Mínimo, que se concretiza por meio da privatização dos serviços 
públicos, do enxugamento do estado e da implementação de uma política 
de descentralização e de desresponsabilização com a educação. Quanto à 
educação de adultos, o estado transfere para a iniciativa privada a 
qualificação do trabalhador, e para a sociedade civil a alfabetização. 
Daqueles e daquelas que não aprenderam na idade apropriada. (XAVIER, 
2003, p. 65). 

 

O governo brasileiro cortou gastos de todas as instâncias, 

principalmente na educação, prejudicando as pessoas que mais precisavam da 

educação escolar, como era o caso dos estudantes da EJA. Ao primar pelo 

desenvolvimento tecnológico, à política neoliberal desconsiderou toda cultura 

advinda da população pobre e considerou os analfabetos adultos como incapazes 

de se escolarizar, se desenvolver intelectualmente e cientificamente. 

Com a aprovação da LDBEN 9394/96, a EJA é confirmada como 

obrigação do estado: “A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que 

não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na 

idade própria”. (BRASIL, 1996, p. 35, seção V, capítulo II, artigo 37). 

A partir deste contexto a EJA passou a ser ofertada de forma 

gratuita para os educandos que não conseguiram concluir sua formação na idade 

correta, dentro dos níveis de Ensino Fundamental e Médio. Esta formação deve 

apresentar os mesmos requisitos da Educação Básica no sentido de possibilitar 

formação qualificada voltada ao exercício da cidadania e que prepare os estudantes 

para ingresso ou permanência no mercado de trabalho. 

 
Oferta da educação escolar regular para jovens e adultos, com 
características e modalidades adequadas às suas necessidades e 
disponibilidades garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições 
de acesso e permanência na escola. (BRASIL, 1996, p. 26, artigo 4, VII). 
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Além de trabalhar conhecimentos escolares necessários para o 

desenvolvimento dos educandos da EJA frente à cidadania, e também seu 

desenvolvimento profissional, as escolas devem garantir a permanência dos alunos 

trabalhadores dentro das salas de aula. 

A EJA como modalidade da Educação Básica que atende aos 

educandos trabalhadores, tem como finalidade e objetivo, o compromisso com a 

formação humana e com o acesso a cultura geral, de modo que os educandos 

aprimorem sua consciência crítica, consigam garantir seu espaço dentro da 

sociedade tanto intelectualmente como profissionalmente. 

 

2.4 ENTRE A ESCOLA E O TRABALHO 

 

Segundo Xavier (2003), a identidade dos estudantes que procuram a 

EJA é constituída por cidadãos que foram e continuam sendo marginalizados pela 

sociedade capitalista e pelo regime neoliberal. Geralmente são pessoas da classe 

baixa, mulheres, negros, índios, pessoas portadoras de algum tipo de deficiência, 

excluídas pela sociedade e que não tiveram acesso à educação escolar na idade 

chamada apropriada, e quando tiveram não puderam concretizá-lo. 

A necessidade de se manter em uma sociedade voltada para a 

lógica do capital, a busca pelo trabalho como protagonistas de oportunidades 

melhores fizeram com que estas pessoas evadissem das salas de aula em busca de 

garantir melhor qualidade de vida para sua família. 

Na análise de Xavier (2003) os fatores que contribuíram para 

aumentar o índice de analfabetismo tanto no Brasil como nos países latino-

americanos são o deslocamento, o trabalho, a família, a escola e a cultura. 

Colonizados por países europeus, estes países vivenciam o desafio de que antes 

mesmo da necessidade de escolarizar seu povo vem a necessidade básica, que é 

de alimentação decente, saúde de qualidade e moradias dignas. 

Os estudantes que procuram a EJA foram e continuam sendo 

discriminados, primeiro por não conseguirem escolarização quando ainda eram 

crianças, agora por serem considerados como cidadãos desprovidos de educação e 

por isso “não contribuem” para o desenvolvimento do país. Que sociedade é está 

que ao não cumprir o seu papel, passa a responsabilidade para os que foram 

desfavorecidos pelo seu regime? 
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Os cidadãos que conseguem condição de vida favorável na 

sociedade geralmente são advindos de classe social média ou alta, enquanto que à 

dita classe pobre e mesmo miserável restam as políticas de caráter compensatório 

das quais está incluída a EJA.  

Geralmente, os mesmos motivos que fizeram com que os 

educandos evadissem das salas de aula são também os que fazem com que eles 

retornem em busca da condição que pode melhorar sua vida e seu trabalho, neste 

caso a escolarização. Em muitos casos, com o objetivo de contribuir para a melhoria 

da renda familiar, mesmo que estas pessoas busquem profissões, quando ainda são 

adolescentes (na maioria das vezes em cursos técnicos), quando na idade adulta já 

cansaram de serem discriminados ou marginalizados pela sociedade que se diz 

culta. 

Sendo assim educandos da EJA retornam às escolas em busca de 

conhecimentos que lhes garantam o resgate da sua identidade de cidadão de direito 

dentro da sociedade, como também lhes ofereça subsídios que proporcione a 

entrada ou garantia de trabalho. (XAVIER, 2003. p. 60). 

A escola está ligada a este processo como agência educativa 

responsável por atender as necessidades do progresso, as necessidades de hábitos 

civilizados, que correspondem à vida nas cidades, portanto ao processo de 

civilização. E a isto também está ligado o papel político e social da educação escolar 

enquanto agência de formação do cidadão crítico que significa formar para a vida 

social, para ser sujeito de direitos e deveres em uma sociedade moderna conforme 

afirma Saviani (2007): “[...] a forma de escolar emerge como forma dominante de 

educação na sociedade atual”. 

O surgimento da escola está relacionado com a atividade de 

trabalho, e este último, segundo Severino (1994, p. 58) é fundamental para o 

desenvolvimento biológico do ser humano, pois as atividades realizadas possibilitam 

sua própria condição de especificidade humana. 

Sendo assim, como diz Severino (1994, p. 61) uma das funções 

fundamentais da educação é a preparação para o trabalho, visto que o trabalho é 

essencial para a sobrevivência humana, porém esse processo não acontece 

somente nas escolas, mas também na informalidade, na relação homem-sociedade 

e homem-natureza: “[...] toda educação prepara para o trabalho, já que esta 
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atividade de relacionamento transformador da natureza é mediação imprescindível e 

básica de toda existência humana”. 

Ao considerarmos esta perspectiva questionamos que escola é 

necessária para atender as necessidades do estudante trabalhador? 

Especificamente os estudantes da EJA? Qual a educação e qual o conhecimento? 

Questionamos mais ainda, qual o educador e o currículo necessários para atender 

esta demanda? 
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3 CAPÍTULO II – ABORDAGEM DA PEDAGOGIA DA LIBERTAÇÃO 

 

3.1 UM OLHAR SOBRE O ESTUDANTE TRABALHADOR 

 
“Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela 

tão pouco a sociedade muda”. (FREIRE, 2000) 
 

Em seu livro “Pedagogia do Oprimido”, Freire (1982) defende uma 

formação escolar que deve romper com a opressão sofrida pelas classes 

assalariadas. Para a elite dominante é essencial que se efetive uma educação 

voltada para o desenvolvimento intelectual e ativo, formando assim estudantes para 

viver em sociedade, o que abrange tanto a parte cultural quanto a profissional.  

A realidade dos nossos educandos, principalmente os da EJA não 

permite, muitas vezes, que este ideal seja alcançado, pois tais pessoas têm como 

prioridade a necessidade de sobrevivência que consiste na falta de trabalho e 

salário, no trabalho informal, em grandes jornadas de trabalho e em baixos salários 

que não permitem atender as necessidades mais básicas. Quando estas pessoas 

conseguem trabalhar precisam se esforçar muito para manter-se empregadas e este 

esforço passa pela necessidade de voltar para a escola na busca dos 

conhecimentos, e principalmente da certificação exigidas pela sociedade.  

Ao escrever a “Pedagogia da Esperança”, Freire (1992) defende que 

a esperança é essencial para mudanças tanto no âmbito individual quanto social. 

Nesta perspectiva, este capítulo tem por objetivo analisar as contribuições da 

Abordagem da Pedagogia da Libertação para o enfrentamento dos desafios 

referentes à relação entre a escolarização e o trabalho vivenciados no contexto da 

EJA. Para tanto, consideramos que a pedagogia libertadora objetiva a formação do 

educando como um ser histórico e social capaz de reescrever sua própria história, 

por isso mesmo pode, também no contexto da escola, preparar para o trabalho e 

para o exercício da cidadania. 

 

3.2 CONCEPÇÃO DE SOCIEDADE 

 

Vivemos em um país de regime democrático, onde todos têm direito 

e liberdade para se expressar. Segundo Freire (1982), para que homens e mulheres 

consigam colocar a liberdade em prática se faz necessário que a educação seja 
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pautada no diálogo e que proporcione o real conhecimento da sociedade em que 

vivem e, principalmente, que estas pessoas tenham consciência a que ideologias e 

políticas estão submetidas. 

A sociedade brasileira é marcada pelo capitalismo13 e pelo ideal 

neoliberal14, onde predomina a lógica do mercado. Está dividida em classes sociais 

onde o poder está centrado nas mãos da elite, sendo então a classe dos 

assalariados dominada e explorada por este sistema social excludente. Segundo 

Bianco (apud XAVIER, 2007, p. 15). 

 
[...] o mundo formado por uma (ir) racionalidade econômica neoliberal que 
subjaz as suas práticas exploratórias, sua ética de mercado e sua 
democracia transformada em práticas de consumo como também esvaziada 
e forjada pela manipulação da opinião pública. Um mundo onde as políticas 
sociais em geral são submetidas aos ditames do funcionamento do 
mercado, pautadas na eficiência e análise de custos-benefícios. [...] para o 
qual a democracia é definida como jogo de escolhas ao sabor do mercado 
livre que esvazia o sentido da participação co-responsável de cidadãos nas 
diferentes coletividades para transformá-los em consumidores 
individualistas.  
 

A sociedade neoliberal de forma implícita ou explícita desenvolve 

ideologias que levam à dominação da classe trabalhadora. É uma sociedade que 

cobra dos órgãos responsáveis pela educação escolar, uma ação educativa de 

qualidade, voltada ao exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho. Tal 

formação também deve ser igualitária, ou seja, deve atender todas as pessoas 

igualmente, independentes das suas respectivas diferenças. No entanto, em tempos 

de globalização o compromisso da política neoliberal é de garantir a hegemonia 

econômica do país, sem levar em conta muitas vezes os desafios da população de 

baixa renda, que para garantir sua sobrevivência se submete a trabalhos 

exploradores conforme afirma Freire (1999 apud XAVIER, 2007, p. 15). 

 
Este mundo marcado de contradições e conflitos apresenta-se 
historicamente como uma sociedade opressora, expressão ‘cultura do 
silencio’: é a sociedade velha que, ao desenvolver-se no jogo de suas 

                                                
13 Entende-se por capitalismo o sistema econômico que se caracteriza pela propriedade privada dos 
meios de produção e pela liberdade de iniciativa dos próprios cidadãos. Um dos principais elementos 
que se destaca no capitalismo é o acúmulo de capital, o papel desempenhado pelo dinheiro e 
mercado financeiro. 
14 O neoliberalismo é definido como conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que 
defende a não participação do estado na economia. De acordo com o regime neoliberal, deve haver 
total liberdade de comércio, sendo assim se torna possível garantir o crescimento econômico e o 
desenvolvimento social de um país. 
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contradições, engendra dialeticamente o novo da revolução, pelo qual se 
supera a situação opressora, com a instauração de uma sociedade livre, de 
mulheres e homens livres em processo de permanência e libertação. 

 

Para Freire (1982) a sociedade capitalista se torna excludente e 

opressora quando nega ao indivíduo o direito ao diálogo como base para educação 

libertadora. Segundo Piassa:  

 
O ideário neoliberal e pela valorização do mercado. O que desencadeia 
uma situação opressora, desumanizada e desumanizante, numa sociedade 
dividida em classes, em que os privilégios de uns impedem que a maioria 
usufrua os bens produzidos e que coloquem estes bens produzidos como 
necessários para concretizar a vocação humana. (2007, p. 42). 
 

No contexto da EJA podemos destacar que o surgimento do 

capitalismo e o ideário neoliberal, ao mesmo tempo em que cobra dos educandos 

que exerçam seu papel de cidadãos críticos frente à sociedade pós-moderna, tira 

dos mesmos o direito de formação na idade chamada de adequada, devido à 

necessidade que a maioria destas pessoas tem de trabalhar. 

 
O capitalismo negou historicamente o amor, porque coisificou o homem em 
nome de coisas com valor monetário. Tornou as relações hierarquizadas, 
legitimou por suas instituições, a dominação de um homem sobre o outro 
em razão de suas posses. (PIASSA, 2007, p. 49). 

 

O mesmo capitalismo que tirou nossos educandos dos bancos 

escolares faz com que os mesmos retornem em busca de conhecimentos, saberes e 

certificação que garantam seus direitos de cidadão frente à sociedade. Podemos 

perceber que os motivos que fizeram com que estes retomassem seus estudos 

escolares é a necessidade de conseguirem um trabalho que garanta maior 

rentabilidade salarial.  

Como forma de denunciar esta situação, Paulo Freire defende uma 

sociedade democrática onde os direitos dos cidadãos sejam garantidos na forma da 

lei e na forma da prática, de maneira igualitária. Para que isto ocorra são 

necessárias mudanças dentro e fora da escola, visto que na concepção de Freire a 

educação não acontece somente dentro das escolas, mas em todo processo sócio, 

cultural e histórico dos indivíduos. 

Para conseguirmos nos libertar desde regime de opressão e 

buscarmos nos humanizar perante esta sociedade excludente, se faz necessária a 
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busca pela democracia, e o princípio desta busca começa pela necessidade de 

compreender os princípios básicos que regem nossa sociedade, como diz Mizukami 

(1986, p. 89): 

 
[...] sociedades, em geral, caracterizam-se por: estrutura social hierárquica e 
rígida, falta de mercado interno já que sua economia é controlada pelo 
exterior; exportação de matérias-primas e importação de produtos 
manufaturados; sistema precário e seletivo de educação, sendo assim a 
escola é um instrumento de manutenção do status quo [...].  

 

Para que as mudanças ocorram dentro da sociedade brasileira é 

necessário que dentro das salas de aula se efetive o processo de desmistificação 

das sociedades, especialmente pela compreensão da relação entre as classes 

dominantes. Por isso a necessidade de que o processo de escolarização possibilite 

que educadores e educandos conheçam e explorem a realidade social, cultural e 

econômica na qual estão inseridos, e da qual são parte ativa. Desta forma buscam 

mudar seu papel frente a estas situações, deixando de ser objeto na sociedade e 

passando a atuar nela. Conforme afirma Mizukami (1986, p. 91): 

 
A elaboração e o desenvolvimento do conhecimento estão ligados ao 
processo de conscientização. O conhecimento é elaborado e criado a partir 
do mútuo condicionamento, pensamento e prática. Como processo e 
resultado, consiste ele na superação da dicotomia sujeito-objeto.  

 

Para que ocorram as mudanças frente à sociedade os educandos 

em todos os níveis e modalidades de ensino, principalmente os da EJA, tenham 

clareza sobre a sociedade que os rodeia e tenham o entendimento necessário de 

que não são sujeitos-objetos da sociedade e sim a sociedade objeto de sua atuação 

e conhecimento. 

Dentro da perspectiva defendida por Freire, de uma sociedade 

humanista e libertadora, o papel da escola deve ser o de ensinar de maneira 

diferenciada os conhecimentos, considerando tanto educandos quanto educadores 

como seres ativos, com culturas e hábitos diferentes, que através da interação 

podem trocar conhecimentos que contribuam para o desenvolvimento cognitivo, 

individual e coletivo do grupo. Conforme afirma Xavier (2010, p. 65): 

 
No contexto da escola é importante que a comunicação se desenvolva 
como um processo capaz de sustentar a interação pedagógica crítica e 
criativa, entre diferentes saberes e diferentes sujeitos. [...] observamos a 
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diversidade característica dos processos relacionais e identitários referentes 
à classe, geração, gênero, raça, saberes e crenças, que implica a presença 
de diferentes epistemologias. 

 

Por isso mesmo Freire defende uma educação pautada no diálogo 

entre indivíduos diferentes, mas que se respeitam mutuamente contribuindo para o 

desenvolvimento do que Freire chama de educação humanista e libertadora, que 

proporcione aos estudantes conscientização crítica e transformadora da realidade, 

condição essencial para sua humanização. Freire em todos os seus livros, primeiro 

denuncia a sociedade que oprime para depois anunciar uma sociedade democrática 

que possibilita ao ser humano se humanizar cada vez mais. (XAVIER, 2010). 

 

3.3 CONCEPÇÃO DE SER HUMANO 

 

A constituição do ser humano se dá a partir do momento que ele 

entra em contato com o mundo, na interação com outras pessoas e com a natureza 

do seu “quefazer”. Sem atuar no mundo, a condição de ser humano inexiste 

conforme explica Freire (apud XAVIER, 2010, p. 73): 

 
Atuando o ser humano transforma: transformando, cria uma realidade que 
‘envolvendo-o’, condiciona sua forma de atuar. Não há possibilidade de 
dicotomizar o ser humano do mundo, pois não existe um sem o outro. 

 

Portanto, são na relação com outros indivíduos, com outros 

conhecimentos e com a sociedade (econômica, cultural e política) que os homens se 

tornam agentes de sua história individual e social, buscando conhecer sua posição 

na sociedade. Por isso mesmo Freire defende a educação como prática de 

libertação que forme educandos que sejam sujeitos ativos da sua própria história.  

Para tanto, o modelo de educação escolar defendido por Freire deve 

preparar os estudantes para que estes busquem se garantir no mercado de trabalho, 

mas que também lutem pelos seus direitos já garantidos na constituição. As 

instituições de ensino, especialmente aquelas que atendem os trabalhadores, devem 

garantir sua permanência na escola, ensinar conhecimentos e saberes voltados à 

necessidade pessoal e social dos estudantes sem desqualificá-los: 

 
Neste sentido Freire defende a educação que considera a vocação 
ontológica do ser humano de ser sujeito do contexto em que ele vive. Tal 
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processo exige, por parte de homens e mulheres, pensar e refletir sobre seu 
ambiente concreto, sobre a sua própria situação. (FREIRE apud XAVIER, 
2003, p. 72). 

 

Segundo Freire, a concepção de ser humano que se pretende em 

todos os níveis e modalidade de ensino, dentre eles a EJA é aquele que “faz e refaz 

constantemente seu saber por ser um sujeito histórico e está sempre à procura do 

novo” (FREIRE, 1982 apud XAVIER, 2003, p. 72). 

 

3.4 CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO 

 

Para Freire homens e mulheres se educam em relação mediatizados 

pelo mundo, onde o diálogo é um elemento fundamental para que isso aconteça:  

 
Compreende a educação como situação gnosiológica, comunicativa e 
dialógica, na medida em que não é transferência de saber, mas um 
encontro de interlocutores que buscam a significação dos significados. 
(1982 apud XAVIER, 2010, p. 75). 

 

A educação escolar de base comunicativa não pode acontecer de 

forma mecânica, como transferência de conhecimento, mas sim na troca e na busca 

incessante pelo conhecimento tanto por parte de educadores quanto dos 

educandos. Infelizmente percebemos que este conceito de educação não é tão 

desenvolvido dentro da sociedade brasileira. Dentro das salas de aula ainda 

percebemos tanto por parte dos profissionais da educação quanto de educandos, o 

pensamento de que o conhecimento pertence ao educador e aos educandos cabe 

assimilá-los.  

Esta concepção de educação bancária não cabe em uma sociedade 

moderna e tecnológica que prioriza o conhecimento e aprimoramento da 

aprendizagem. O trabalho dentro das salas de aula deve estar voltado ao 

desenvolvimento intelectual e cognitivo tanto dos educandos quanto dos 

educadores.  

Xavier (2010) ao analisar a concepção de educação nas obras de 

Freire afirma que em todos os seus livros, primeiro ele denuncia a educação que 

oprime, porque se constitui como mecânica e bancária, para depois anunciar uma 

educação libertadora, que se constitui na prática dialogante, problematizadora e 

transformadora.  
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Para Freire (1982) a educação bancária propaga a opressão dentro 

da sociedade, pois ele considera o estudante como banco, onde são depositados os 

conhecimentos e estes têm que assimilá-los. Piassa afirma: 

 
[...] Ao considerar o aluno como um depósito de conhecimento, a educação 
bancária serve à opressão, pois não colabora para o desenvolvimento da 
consciência critica, e já que não exercita o pensar, concorre pra a formação 
ingênua, permanecendo o educando passivo a doção do saber do 
educador. (2007, p. 42). 

 

Freire critica esta concepção de educação, pois sua formação 

implica em desenvolver nos educandos a passividade tanto no processo de 

escolarização como na compreensão da sociedade. Este tipo de educação está 

voltado ao poder das classes dominantes como forma de garantir a opressão sobre 

desprovidos financeiramente, culturalmente e socialmente. Consequentemente, os 

educandos não entendem as mudanças que ocorrem no âmbito escolar, não 

conseguiram se libertar da opressão social nem mudaram suas formas de pensar 

em relação a si como humanos, como estudantes e como trabalhadores que 

precisam da escola.  

Freire defende uma concepção de educação que contradiz a 

bancária, pois deve promover o desenvolvimento individual e social do individuo, 

pautada no diálogo e que considere o educando como sujeito ativo do seu processo 

de escolarização. Piassa declara: 

 
[...] libertadora, ela pretende desvelar o mundo ao educando para que este 
seja capaz de transformá-lo pela sua práxis. É uma pedagogia que 
considera o homem e mulher em permanente transformação, educador e 
educando como sujeitos de recriar deste. (2007, p. 42). 

 

A educação enquanto prática libertadora é aquela que procura 

problematizar a realidade, a sociedade, a escola, o trabalho e, principalmente, a 

condição humana na relação com estas esferas. Por isso mesmo toda a sua ação 

está pautada no diálogo frente ao mundo e com o mundo. 

Freire foi um grande estudioso da EJA e defendeu neste contexto 

uma educação que capacitasse nossos jovens a lutarem por seus direitos e ideais 

na busca de uma sociedade melhor. Para que os desafios vivenciados pela EJA se 

concretizem é necessária uma escola que prepare para a vida em todos os seus 

âmbitos. Segundo Freire (2000, p. 102): 
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[...] A educação de jovens e adultos hoje como a educação em geral não 
podem prescindir do exercício do pensar criticamente a própria técnica. O 
convívio com as técnicas a que não falte vigilância ética implica uma 
reflexão radical, jamais cavilosa, sobre o ser humano, sobre sua presença 
no mundo e com o mundo. Filosofar, assim, se impõe não como puro 
encanto, mas como espanto diante do mundo, diante das coisas, da história 
que precisa ser compreendida ao ser vivida no jogo em que, ao fazê-la, 
somos por ela feitos e refeitos.  

 

Nesta perspectiva, entendemos que se faz necessária uma 

educação que ao trabalhar as técnicas, trabalhe também (e principalmente) os 

conteúdos (conhecimentos e saberes escolares) intercalados com a realidade da 

sociedade e das pessoas que aprendem e ensinam, possibilitando que o educando 

entenda as mudanças ocorridas no decorrer da sua história e saiba o porquê das 

suas vidas mudaram em alguns aspectos. Os conhecimentos escolares integrados 

aos conhecimentos dos educandos devem possibilitar que estes desenvolvam a 

consciência de que são seres humanos históricos, ativos e inacabados e como tais 

estão sempre aprendendo, estão sempre em formação.  

Segundo Freire (2000, p. 96), para que isto aconteça tanto em 

relação à EJA, quanto a outros níveis e modalidades de ensino, é necessário lutar 

contra as ideologias da sociedade que visam à competitividade e o lucro, e por isso 

mesmo “diz” preparar nossos educandos para alcançarem “bom emprego” e com 

isso adquirir status social. 

 
[...] Por isso é que não temo em dizer que a educação de Adultos hoje, 
como a educação em geral na perspectiva progressista, tanto quanto ontem 
e por novas razões também, tem de continuar lutando contra as ideologias 
fatalistas. Daí, no começo da atividade do educador ou da educadora em 
relação com os educandos como continuidade de sua prática, a 
necessidade da certeza por parte dela ou dele de que mudar é difícil, mas é 
possível. (FREIRE, 2000, p. 96). 

 

Para combatermos as ideologias fatalistas que imobilizam as 

pessoas é necessário mudar nossa concepção de ser humano (tanto do que 

aprende, quanto do que ensina, seja para o trabalho ou para qualquer outra área da 

vida). Também é preciso mudar nossa concepção de educação escolar no sentido 

de prepararmos nossos educandos para a vida com conhecimentos e constante 

busca do saber para resolver os problemas que aparecem no decorrer de sua 

história. 
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3.5 UMA EDUCAÇÃO ESCOLAR QUE PREPARE PARA OS DESAFIOS DA VIDA 

 

Segundo Xavier (2003), à medida que o ser humano pensa sobre 

sua própria realidade, sobre sua situação concreta, sobre sua ligação com as coisas 

do mundo, sobre a ligação com as coisas e o mundo das outras pessoas, se torna 

gradativamente consciente e comprometido a interferir na realidade que o cerca. 

Esta perspectiva permite afirmar que o ser humano está sempre em 

busca de conhecimento, de algo novo sobre a sociedade a sua volta e isso se dá a 

partir das relações com os outros humanos, com a natureza e com a sociedade. 

Podemos perceber que a interação entre os indivíduos possibilita o 

conhecimento social e cultural proporcionando também o entendimento de como 

buscar, entender e mudar a realidade que nos rodeia. 

A socialização dos indivíduos pode acontecer nos diferentes 

contextos da sociedade que cada um pertence, inclusive dentro das escolas, que 

desde seu surgimento é caracterizada pelas interações de grupos diferentes. 

 
Podemos caracterizar a escola como lugar de encontros, interações a 
convivência de diferentes grupos que se reúnem e trabalham para promover 
condições favoráveis ao desenvolvimento cognitivo, afetivo, emocional, 
motor, social e profissional de diferentes pessoas. (XAVIER, 2003, p. 84). 

 

Dentro das escolas, lugar de interação, tanto pode se propagar o 

regime opressor como buscar modificar essa cultura. Ao desenvolvermos uma 

educação escolar que seja libertadora, contribuímos para a construção da identidade 

de cada um. 

 
A consciência do mundo engendra a consciência de mim dos outros no 
mundo e com o mundo que nos fazemos. Por isso mesmo é na inserção no 
mundo e não na adaptação a ele que nos tornamos seres históricos e 
éticos, capazes de optar, de decidir, de romper. A postura crítica da 
consciência é tão importante na luta da política em defesa da seriedade no 
trabalho da coisa pública quanto à apreensão da substantividade do objeto 
no processo de conhecer. (FREIRE, 2000, p. 90). 

 

É no processo educativo que acontece a construção da identidade 

do indivíduo, seja a formação de cunho mecânico, ou pautada no diálogo. Cabe ao 

educando escolher, quando isso é possível, o que melhor desafia sua realidade: 

buscar se adaptar ou lutar por mudanças que possibilitem a afirmação da sua 
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condição humana como sujeito histórico e social permeável a mudanças 

diariamente. 

Para que isto aconteça de forma bem clara, a prática educativa 

realizada pelos educadores deve ser pautada no diálogo, onde estes profissionais 

sejam mediadores do processo de formação. 

 
[...] O papel de uma educadora crítica, amorosa da liberdade, não é impor 
ao educando o seu gosto da liberdade, a sua atual recusa à ordem 
desumanizante; não é só dizer que existe uma forma de ler o mundo, que é 
a sua. O seu papel, contudo, não se encerra no ensino, não importa o que 
mais competente possível, de sua disciplina. Ao testemunhar a seriedade 
com que trabalha, a rigorosidade ética no trato das pessoas e dos fatos, a 
professora progressista não pode silenciar ante a afirmação de que os 
favelados são os grandes responsáveis por sua miséria; não pode silenciar 
em face do discurso que diz da impossibilidade de mudar o mundo por que 
a realidade é assim mesmo. (FREIRE, 2000, p. 44). 
 

Segundo Xavier (2007), o imprescindível frente a esta formação é 

ensinar rigorosamente os conhecimentos (conteúdos curriculares) de forma que os 

educandos entendam e assimilem, aprendam e apreendam tanto para a vida quanto 

para o trabalho. Neste caso, cabe aos educadores compartilhar das aflições 

pertinentes aos seus próprios pensamentos e principalmente aos pensamentos dos 

estudantes. Por isso não deve mostrar fórmula pronta para solucionar seus 

pensamentos, mas mediar os pensamentos, conhecimentos e ações para o saber 

agir e mudar de cada um: 

 
[...] A esperança é um elemento fundamental para recuperar a utopia como 
sonho possível e compreendermos o futuro, assim como o presente e o 
passado, como fruto das opções e decisões humanas. Daí a necessidade 
dos educadores terem um olhar acolhedor para com os alunos, acreditando 
na capacidade de que todos podem aprender, tendo um olhar crítico para as 
estruturas, exercitando a compreensão, bem como um olhar de retorno à 
prática docente, que precisa ser repensada a cada dia. A obra nos inspira a 
continuar lutando por uma escola inclusiva, mais justa e que se constitua em 
um espaço de produção e socialização do conhecimento. (XAVIER, 2007, p. 
53).  
 

É essencial termos esperança na educação escolar como forma de 

mudança tanto individual quanto social. Aprendemos e trocamos conhecimentos uns 

com os outros dentro ou fora das instituições escolares, porém o padrão que rege a 

sociedade brasileira é a educação formal voltada à formação para a cidadania e 

para o trabalho. Cabe então às escolas formarem educandos para exercerem seu 
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papel de cidadão, inclusive estando preparados para os desafios do mundo do 

trabalho.  

Segundo XAVIER (2007, p. 66), numa perspectiva histórica, as 

escolas trabalham seguindo as normas estabelecidas por uma cultura dominante 

esquecendo que o educando tem direito e capacidade de fazer escolhas, por isso 

em muitos casos a escola continua ensinando os conhecimentos de maneira 

mecânica e tradicional. 
 

As escolas através dos tempos alimentam a máquina conservadora e rígida 
da burocracia. A criatividade, a capacidade de efetuar escolhas, liberdade 
de pensar no novo, é esquecida em nome da conveniente submissão ao 
tradicional. (PEDROSO, 2007 apud XAVIER, 2007, p. 66). 
 

A escola que o educando da EJA necessita é aquela que prima por 

uma concepção libertadora de educação, que o conscientize da sua condição de ser 

humano no mundo e com o mundo, desvelando uma sociedade que no decorrer da 

história o excluiu, retirando deste estudante o direito de estudar na idade chamada 

correta, pois tinha que adaptar sua vida ao modelo de vida imposto por esta mesma 

sociedade. 

Os estudantes da EJA necessitam de uma formação que os capacite 

a enfrentar os desafios da vida, que os levem a entender que não estão no mundo 

só por estar, mas para agir e atuar nele e com ele. Por isso que Freire (2000, p. 96) 

declara: 

 
[...] a educação de adultos hoje, como a educação em geral na perspectiva 
progressista, tanto quanto ontem e por novas razões também tem que 
continuar lutando contra as ideologias fatalistas. Daí no começo da 
atividade do educador ou da educadora em relação com os educandos 
como na continuidade de sua prática, a necessidade da certeza por parte 
dela ou dele de que mudar é difícil, mas é possível. 
 

Para superarmos as dificuldades da EJA e lutar contra as ideologias 

impostas pela sociedade, pelo capital e pelo estado, faz-se necessário 

desenvolvermos uma educação que seja libertadora, onde o processo de 

escolarização deve ser mediado e mediar estudantes e educadores na construção 

do conhecimento, conforme afirma Freire (1982, p. 25): 

 
Educar e educar-se na prática da liberdade não é estender algo (conteúdos 
escolares) desde a ‘sede do saber’ (educadores) até a ‘sede da ignorância’ 
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(educandos) para salvar, com este saber, os que habitam nesta. Ao 
contrário, educar e educar-se, na prática da liberdade, é tarefa daqueles 
que sabem que pouco sabem - por isto sabem que sabem algo e podem 
assim chegar saber mais - em diálogo com aqueles que quase sempre, 
pensam que nada sabem, para que estes, transformando seu pensar que 
nada sabem em saber que pouco sabem, possam igualmente saber mais. 

 

Trabalhar dentro da perspectiva progressista ou libertária exige dos 

envolvidos, educandos e educadores, estarem sempre abertos a novas 

aprendizagens, pois o que sabem nunca é suficiente, se faz necessário buscarem 

novas aprendizagens e novos conhecimentos aos que já têm. Tal busca deve ser 

feita em diferentes contextos dos quais fazem parte e são parte, de maneira que 

possam explorar entre si, interativamente (na e em relação consigo, com os outros, 

com o conhecimento, com a natureza, com a sociedade e, portanto com o mundo), 

tais conhecimentos no sentido de desenvolver uma melhor visão da sociedade, 

transformando assim suas vidas e a sociedade a qual estão inseridos. 

Como diz Freire, a educação sozinha não muda o mundo, porém se 

os envolvidos neste processo tiverem consciência e souber quais os desafios que 

afligem a sociedade, mudar o mundo com certeza não irá, mas contribuir para 

melhorias dentro das suas comunidades e na sua vida sim, pois é através da 

aprendizagem e da consciência que o homem interfere na sociedade. 
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4 CAPÍTULO III – ESCOLARIZAÇÃO E TRABALHO NO CONTEXTO DO ENSINO 

MÉDIO DA EJA 

 
Cada vez mais sentíamos de um lado a necessidade de uma educação que 
não descuidasse da vocação ontológica do homem, a de ser sujeito, e, por 
outro, de não descuidar das condições peculiares de nossa sociedade em 
transição, intensamente mutável e contraditória. Educação que tratasse de 
ajudar o homem brasileiro em sua emersão e o inserisse criticamente no 
seu processo histórico. Educação que por isso mesmo liberasse pela 
conscientização. Não aquela educação que domestica e acomoda. 
Educação, afinal, que promovesse a ‘ingenuidade’, característica da 
emersão, em criticidade, com o qual o homem se decide. (FREIRE, 1979 
apud CAPELO, 2007, p.85). 

 

Freire sempre defendeu uma educação que considerasse o homem 

como sujeito da sua própria história, uma educação que concebe o ser humano 

como cidadão crítico e ativo, capaz de agir dentro da comunidade que vive. Para tal, 

estes cidadãos necessitam de conhecimentos que desenvolvam a consciência do 

que é certo ou errado para suas próprias vidas e também para a vida da 

comunidade da qual fazem parte. Uma educação que permita desvendar as 

contradições e desafios enfrentados em todos os segmentos da vida, inclusive na 

atividade de trabalho.  

Por isso, neste capítulo, analisamos em que termos a vida do 

trabalho interfere no desenvolvimento escolar dos sujeitos da EJA. Portanto, ao 

escrevermos sobre este tema, nosso objetivo consiste em conhecer as contradições 

que existem entre o processo de escolarização e a atividade de trabalho para 

estudantes do Ensino Médio no contexto da EJA da escola do SESC do Centro de 

Londrina, no Paraná.  

Nesta perspectiva buscamos respaldo teórico para desenvolver a 

pesquisa de campo nos fundamentos da abordagem qualitativa, conforme defende 

Severino (2007) no sentido de investigar os elementos conflitantes entre as 

atividades de trabalho e educação escolar.  

Também Minayo (apud ZWIEREWICZ, 2009) defende esta 

perspectiva apontada por Severino (2007) ao argumentar que a pesquisa qualitativa 

responde a questões muito particulares, pois trabalha com o universo de 

significados, motivos e aspirações, crenças, valores e atitudes. Isto tudo 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Por isso 
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mesmo a nossa preocupação em buscar junto aos estudantes da EJA o sentido que 

estes atribuem às atividades de trabalho e educação escolar, pois conforme afirma 

Zwierewicz (2009), a abordagem qualitativa é fundamental para a compreensão de 

particularidades, possibilitando a exteriorização da subjetividade, sem a necessidade 

de assegurar a homogeneidade dos resultados.  

Considerando como lócus de investigação as turmas de Ensino 

Médio, os dados foram coletados a partir de questionários que foram aplicados como 

atividade didática do professor de sociologia desta turma, que naquele momento 

queria conhecer as características dos estudantes e a constituição das turmas, bem 

como identificar as diferentes formas de participação social destes estudantes.  

Os questionários foram cedidos pelo professor e a análise dos 

mesmos para fins desta pesquisa primou pelos dados pessoais, à atividade de 

escolarização e a atividade de trabalho. Sendo assim, foram entrevistados setenta e 

seis estudantes, sendo quarenta e quatro mulheres e trinta e dois homens. 

Para tanto, questionamos por que tais estudantes não frequentaram 

a escola quando ainda eram crianças. Para aqueles que conseguiram entrar na 

escola, por que tiveram que sair? Por que retornaram à escola? Quais as 

modificações sociais no decorrer deste processo? 

Organizamos a escrita deste capítulo em tópicos que contemplam os 

questionamentos feitos nesta pesquisa, por isso falamos sobre as identidades dos 

sujeitos da EJA, os desafios vivenciados no processo de escolarização e sua relação 

com a atividade de trabalho. 

 

4.1 OS ESTUDANTES DA EJA 

 

Como vimos no primeiro capítulo desta pesquisa, os sujeitos da EJA 

são caracterizados como cidadãos miseráveis, incapazes de concluir sua formação 

escolar na chamada idade correta, na maioria das vezes estes são mulheres, 

negros, índios e cidadãos das classes populares e empobrecidas. São pessoas que 

buscam formação quando adultos procurando garantir melhor oportunidade de 

trabalho e resgate da sua identidade perante a sociedade que os discrimina. 

Estas pessoas chegam às salas de aula de EJA em condições 

diferentes das crianças, pois os mesmos já apresentam uma bagagem cultural 

considerável, além de conhecimentos e saberes que aprenderam ao longo de suas 
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vidas. Esta constatação pressupõe que a escola não é a única instituição 

responsável pelo processo de educação, pois essa tem sentido amplo e acontece a 

todo o momento e em todo o lugar, na interação do indivíduo com a sociedade.  

A escola é a instituição responsável pela sistematização e 

ensinamento dos conhecimentos que a humanidade acumulou ao longo da história, 

por isso ensina normas, saberes, culturas e conhecimentos (conteúdos) que 

caracterizam o que convencionamos chamar de Educação Formal. 

Sabemos que é obrigação do estado garantir educação escolar de 

qualidade, que prepare os educandos para o mercado de trabalho e para exercer a 

cidadania. No entanto, no contexto da EJA os cidadãos não são obrigados a 

estudar, diferentemente das crianças que estão sob a tutela da família, da sociedade 

e do estado, estes têm a liberdade de não estudar. Por isso muitos desses 

indivíduos já na idade adulta buscam formação com interesse de garantir 

sobrevivência e, principalmente, a busca de trabalhos dignos que os levem a serem 

reconhecidos pela sociedade. 

Os mesmos se veem “obrigados” a estudar devido à sociedade que 

está em constante transformação e a cada dia exige mais qualificação dos cidadãos 

para atuarem no mercado de trabalho, ou seja, a mesma sociedade que fez com que 

os educandos evadissem das salas de aula quando ainda eram crianças, faz com 

que retornem em busca de conhecimentos que garantam sua permanência no 

mercado de trabalho e condições de vida mais dignas e estáveis. 

Sendo assim, conforme afirmamos acima, para entendermos a 

relação entre escolarização e trabalho, entrevistamos setenta e seis estudantes, 

sendo quarenta e quatro mulheres e trinta e dois homens. 

No universo das mulheres temos a faixa etária de dezoito a 

cinquenta anos, predominando, porém, as idades de vinte e trinta anos. Na sua 

maioria são casadas, trabalham fora de casa e por isso têm como um dos maiores 

desafios conciliarem seu papel de mãe, dona de casa, trabalhadora e estudantes, 

conforme afirma estas estudantes: “é bem corrido, trabalhar, cuidar de casa, do 

marido, do filho e de mim mesma, mas vale a pena” (L. N., 24 anos, não respondeu 

onde trabalha, 1° ano, 2010); “Para mim a dificuldade agora é ter que trabalhar, 

cuidar de casa e estudar” (S. F., 21 anos, passadeira em uma fábrica, 1° ano, 2010). 

Para muitas destas mulheres um dos maiores desafios de suas 

vidas implica na condição de ter que educar e sustentar seus filhos, sozinhas, sem 
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os pais, apenas com a sua própria renda, conforme depoimentos que seguem: 

“Fiquei grávida aos 16 anos e não tinha com quem deixar meu filho. Voltei (para a 

escola) pra ter emprego melhor e porque tenho objetivos” (K. F., 28 anos, 

supervisora regional, 3° ano, 2010); “Porque fiquei grávida, por desinteresse saí (da 

escola). Retornei pela necessidade do mesmo e mercado de trabalho” (D. G., 25 

anos, auxiliar administrativo, 2° ano, 2010); “Saí (da escola) após a gravidez, pois 

não tinha quem ficasse com meu filho. Voltei, pois se com estudo tá difícil arrumar 

emprego, sem estudo piora a situação” (T. T., 19 anos, não trabalha, 2° ano, 2010). 

Diferentemente destas mulheres, os homens que responderam os 

questionários foram trinta e dois, dentro da faixa etária de dezoito a sessenta e um 

anos. A idade predominante dos educandos que procuram esta formação está 

centrada entre os dezoito e vinte anos, na sua maioria solteiros, sem filhos. No 

entanto enfrentam o mesmo desafio das mulheres, pois precisam conciliar seus 

estudos com o trabalho conforme depoimentos que seguem: “Associar trabalho e 

estudo” (M. R., 27 anos, vendedora, 2° ano, 2010); “Trabalhar, estudar e a família, 

não há muito tempo pra descansar. Parte financeira ficou pouco apertada também” 

(V. S., 24 anos, trabalha com alimentos, 2° ano, 2010); “Trabalho me atrapalha um 

pouco por causa do horário” (M. U., 21 anos, entregador, 2° ano, 2010). 

Podemos perceber que homens e mulheres que procuram formação 

na EJA estão em busca de garantir um dos seus direitos como cidadão que é a 

educação escolar, no sentido de como ser humano buscar atender razoavelmente a 

necessidade de trabalhar para sobreviver. Para atuarmos dentro de uma sociedade 

precisamos ter definido nosso papel, de indivíduos históricos, de sujeitos de direito. 

Sendo assim Freire (apud XAVIER, 2003, p. 72) defende o seguinte princípio 

educativo: 

 
[...] a educação que considera a vocação ontológica do ser humano de ser 
sujeito do contexto em que ele vive. Tal processo exige, por parte de 
homens e mulheres, pensar e refletir sobre seu ambiente concreto, sobre a 
sua própria situação.  
 

Nestes termos, Freire defende a educação como prática de 

liberdade que deve garantir aos educandos da EJA, conhecimento sobre a 

sociedade em que vivem no sentido de que compreendam que a mesma pode ser 

transformada, e por isso mesmo, cabe a eles cidadãos que participam da mesma 

desenvolverem a formação crítica para atuar sobre ela. 
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Podemos perceber que os educandos do SESC participam do 

processo de educação libertadora, pois a maioria estuda e busca garantir um bom 

trabalho, mas também busca atuar com suas profissões frente à sociedade, por isso 

tem a consciência do papel que desempenham ou irão desempenhar dentro da 

sociedade. 

Nossos educandos sabem do valor que a educação escolar tem 

para suas vidas, pois a maioria não quer terminar o Ensino Médio, se certificar e dar 

por encerrado o estudo. A maioria pretende concretizar seus sonhos, buscando 

cursos técnicos ou superiores; quase a maioria quer fazer um curso que tenha 

ligação com seu trabalho, segundo depoimentos de alguns estudantes: “Quero fazer 

tecnologia, gestão ambiental. Além de gostar muito, quero contribuir para o meio 

ambiente” (J. A., atendente comercial, 26 anos, 3° ano, 2010); “Pretendo fazer 

direito, gosto de dar opiniões, gosto da teoria de saber das atualidades, gosto de 

saber as leis estou sempre atualizada” (L. U., 22 anos, manicure, 1° ano, 2010); 

“Quero fazer engenharia civil. A empresa que trabalho é do segmento, e porque 

aprendi a gostar de engenharia” (M. C., 41 anos, comprador, 1° ano, 2010). 

Podemos perceber que alguns estudantes pretendem dar 

continuidade aos estudos que estejam relacionados à sua área de trabalho. Os 

educandos que procuram o SESC para garantir sua formação, estudaram quando 

eram crianças e saíram das escolas por problemas financeiros, relacionados ao 

trabalho, deslocamento, dentre outros fatores; contudo, ao retornarem não querem 

apenas se certificar concluindo o Ensino Médio, mas desejam dar sequência a seus 

estudos, seja em cursos profissionalizantes ou superiores. 

 

4.2 Desafios do Processo de Escolarização 

 

No primeiro capítulo desta pesquisa caracterizamos a EJA como 

uma modalidade de ensino destinada à pessoas que não concluíram sua 

escolarização na idade chamada de correta. Também caracterizamos a identidade 

dos estudantes da EJA como aquela formada por pessoas oriundas da classe baixa, 

tidos como miseráveis, mulheres, índios, camponeses, negros e outros, que saíram 

das escolas por motivos econômicos ligados ao processo de deslocamento, 

familiares e de trabalho. São cidadãos que procuram o sistema escolar para resgatar 
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sua identidade ou a procura de conhecimentos que lhes garanta vagas no mercado 

de trabalho. 

Os motivos que levam os estudantes da EJA a saírem da escola 

quando crianças ou adolescentes são sempre os mesmos, como a falta de recursos 

financeiros, deslocamento, trabalho e problemas familiares conforme depoimentos: 

“Precisei trabalhar com 14 anos e voltei (para a escola) aos 20 anos, devido à 

melhora de trabalho” (J. de A., 22 anos, secretária, 3° ano, 2010); “Porque constituí 

uma família, mudei de cidade” (L. M. N., 24 anos, não trabalha, 1° ano, 2010); 

“Precisei trabalhar cedo e um pouco foi descuido. Mas talvez se tivesse continuado 

não faria com tanta excelência como faço hoje” (L. U., 22 anos, manicure, 1° ano, 

2010); “Porque morava no sítio, e achava que para trabalhar na roça não precisava 

estudar, achava também que nunca sairia de lá, mas não foi como pensava, e me 

arrependo muito” (L. S., 38 anos, do lar, 1°ano, 2010); “Para ter meu sustento 

próprio e ajudar meus pais financeiramente” (R. P., 32 anos, agente comunitária de 

saúde, 1° ano, 2010); “Por vários motivos, mas talvez o mais importante deles fosse 

a separação dos meus pais, após isto parei de estudar para trabalhar” (P. P., 22 

anos, não trabalha, 3°ano, 2010). 

Estes estudantes saíram da escola por várias razões, mas 

principalmente pelo mercado de trabalho competitivo. São cidadãos que não 

possuem escolaridade e por isso foram excluídos da sociedade, no entanto os 

mesmos voltaram em busca de conhecimentos e aprendizagens que proporcionem 

melhor qualidade de vida, por isso assumem seus papéis de educando com muita 

eficácia. 

Pois, por mais que estes estivessem já há algum tempo fora da 

escola, os desafios apontados por eles não foram tanto às dificuldades ligadas à 

aprendizagem dos conhecimentos (conteúdos) escolares, pois conforme consta em 

seus depoimentos, os professores dominam os conhecimentos e sabem ensiná-los 

de forma satisfatória.  

“Dos professores. Por que eles se dedicam muito ao que fazem” (R. 

P., 32 anos, agente comunitária, 1°ano, 2010); “O desempenho dos professores bem 

prestativos em ensinar” (L. S., 38 anos, do lar, 1°ano, 2010); “Os professores te 

ensinam de um jeito que dá pra aprender” (C. O., 20 anos, vendedora, 3°ano, 2010). 
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Os estudantes relatam ainda que a aulas são agradáveis e 

dinâmicas, há respeito mútuo tanto na relação entre educadores e educandos, 

quanto entre educandos com educandos. 

“Porque nos projetos a maioria dos alunos participa, assim como os 

professores e os temas abordados são interessantes” (R. A., 39 anos, do lar, 3°ano, 

2010); “Convívio social, com amigos diferentes” (D. G., 19 anos, não trabalha, 1° 

ano, 2010); “Da metodologia de interação entre alunos. Acho importante, pois 

aprendemos a respeitar as diferenças de cada pessoa” (P. P., 22 anos, não trabalha, 

3° ano, 2010). 

A maior dificuldade apontada por eles é a falta de tempo para 

conciliar as demandas do estudo com as atividades e desafios do trabalho. Para 

estes estudantes, estudar fora das salas de aula é praticamente impossível, 

principalmente para as mulheres que precisam conciliar o processo de escolarização 

com o trabalho, pois têm que exercer seu papel de mãe e esposa na sua família. 

“Talvez não chegue a ser dificuldade, mas gostaria de ter tempo 

para ir para minha casa jantar, tomar banho e no trabalho para fazer minhas 

atividades de aula” (D. C., 21 anos, ótica, 2°ano, 2010); “Para mim a dificuldade 

agora é ter que trabalhar, cuidar de casa e estudar” (S. F., 21anos, passadeira em 

uma fábrica, 1° ano, 2010); “É bem corrido, trabalhar, cuidar de casa, do marido, do 

filho e de mim mesma, mas vale à pena” (L. N., 24 anos, não trabalha, 1° ano, 

2010); “Associar trabalho e estudo” (M. R., 27 anos, vendedora, 2° ano, 2010). 

Podemos perceber que a visão dos nossos educandos tem se 

modificado, os mesmos buscam se libertar do sistema que lhes oprime e sabem de 

seus direitos de cidadãos de concluírem seus estudos, buscam se aperfeiçoar 

sempre, dentro ou fora do âmbito escolar, porém encontram dificuldades em 

conciliar escola e trabalho. 

Sendo assim, é necessário um currículo diferenciado para a 

modalidade de EJA, que os considere como educandos trabalhadores, portadores 

de conhecimentos adquiridos dentro das comunidades em que vivem, que buscam 

formação escolar para adquirir certificação e serem reconhecidos pela sociedade. 

Em alguns espaços escolares como acontece no SESC, podemos 

perceber que numa perspectiva pedagógica se desenvolve a educação libertadora, 

porém ainda há muito que mudar considerando que a educação é uma atividade que 

promove mudanças sociais e o ser humano não é um ser estático e imutável. 
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[...] A educação de jovens e adultos hoje como a educação em geral não 
podem prescindir do exercício do pensar criticamente a própria técnica. O 
convívio com as técnicas a que não falte vigilância ética implica uma 
reflexão radical, jamais cavilosa, sobre o ser humano, sobre sua presença 
no mundo e com o mundo. Filosofar, assim, se impõe não como puro 
encanto, mas como espanto diante do mundo, diante das coisas, da história 
que precisa ser compreendida ao ser vivida no jogo em que, ao fazê-la, 
somos por ela feitos e refeitos. (FREIRE, 2000, p. 102). 
 

Tanto os educandos quanto os educadores estão adquirindo a 

consciência que é possível, através da interação e conhecimento do grupo, buscar 

fazer e refazer sua história dentro da perspectiva de vida de cada um. Usam o 

sistema escolar para que isso ocorra, como podemos ver em alguns depoimentos: 

“Para realizar meu grande sonho que é trabalhar com meio ambiente depois que me 

formar” (J. A., 26 anos, atendente comercial, 3° ano, 2010); “Porque parei e pensei 

que só depende de nós, hoje em dia está difícil com estudo imagine sem” (Q. S., 19 

anos, área gráfica, 1° ano, 2010); “Para crescer tanto profissionalmente quanto 

pessoalmente” (R. M., 20 anos, vendedora, 3° ano, 2010); “Sede em aprender e 

objetivos de vida” (M. C., 41 anos, comprador, 1°ano, 2010). 

Percebemos que os educandos da EJA buscam escolarização não 

só com interesse voltado ao mercado de trabalho, mas também crescimento pessoal 

e acreditam que a educação é fator importante para a transformação da sociedade. 

 

4.3 CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS PARA O TRABALHO 

 

Afirmamos nos primeiros capítulos desta pesquisa que o trabalho é 

uma atividade que distingue o homem dos animais, surge a partir do momento que o 

indivíduo entra em contato com a natureza buscando transformá-la, garantindo 

assim sua sobrevivência. Afirmamos ainda que trabalho e educação estão presentes 

e interligados na dinâmica da vida humana, pois o homem educa-se enquanto 

explora a natureza e interage com a sociedade. A educação, portanto, é uma 

mediação necessária para o desenvolvimento das atividades de trabalho que vão se 

modificando conforme as necessidades políticas, econômicas e sociais do contexto 

em que se desenvolve. 

Os estudantes que procuram a EJA pretendem concluir seus 

estudos em busca de certificação que os garanta melhor oportunidade no mercado 

de trabalho. Ao serem questionados porque retornaram para a escola, muitos 
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educandos responderam da seguinte forma: “Voltei depois de tentar trabalhar e não 

conseguir por não ter segundo grau completo” (S. D., 43 anos, fabricação de 

rasteirinhas, 3° ano, 2010); “Para arrumar um emprego melhor, para poder dar mais 

condições de vida aos meus filhos” (M. M., 27 anos, locadora de veículos, 3° ano, 

2010); “Para melhor colocação no mercado de trabalho” (S. S., 47 anos, 

desempregada, 3° ano, 2010); “Porque eu preciso terminar, arrumar emprego 

melhor” (E. S., 18 anos, trabalha no comércio, 2° ano, 2010). 

Percebemos que a maioria dos educandos da EJA procura conciliar 

o trabalho com seu processo de escolarização. Veem nos estudos escolares a 

possibilidade de conseguirem ou manterem seus empregos de maneira que possam 

alcançar melhor qualidade de vida. No entanto, a formação do homem para o 

trabalho não se dá apenas pela educação formal, mas vem também (e 

principalmente) pela necessidade de garantir a sobrevivência, por isso aprendemos 

também quando agimos como humanos que somos na natureza e na vida social, 

conforme afirma Severino (1994, p. 61): 

 
Sobreviver é a primeira coisa que o homem precisa aprender retirando da 
natureza aqueles elementos que necessita. Essa aprendizagem, 
obviamente, não se dá apenas por intermédio da educação formal. Ela se 
inicia difusamente, através dos processos informais de vivência coletiva na 
família e no grupo social.  

 

O trabalho e a educação são atividades humanas, ambos fazem 

parte da vida de homens e mulheres desde o princípio da sua existência. Porém não 

podemos afirmar que somente a educação escolar prepara o homem para o 

mercado de trabalho, pois a necessidade de sobrevivência muitas vezes faz com 

que nossos educandos estudem e trabalhem ao mesmo tempo. E, principalmente, 

que busquem outros conhecimentos e outros saberes que não os escolares para 

desenvolverem suas atividades de trabalho. O desafio consiste em desenvolver 

estratégias de sobrevivência que permitam continuar trabalhando, conforme 

depoimento que segue: “Encontro dificuldade, o trabalho me atrapalha um pouco por 

causa do horário” (M. U., 21 anos, entregador, 2° ano, 2010); “Trabalhar, estudar e 

família, não tem muito tempo para descansar, a parte financeira fica apertada 

também” (V. S., 24 anos, alimentos, 2° ano, 2010); “Hoje em dia não tenho a mesma 

facilidade, pois trabalho, cuido de casa, filhos, despesas... Muitas coisas do dia a dia 
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que acabam atrapalhando meu desempenho” (K. F., 28 anos, supervisora regional, 

3° ano, 2010). 

Os educandos da EJA quando evadiram das escolas, quase sempre 

foi por razões financeiras no sentido de manter sua sobrevivência, pois para garanti-

la era necessário trabalhar. Atualmente é necessário trabalhar e estudar, pois a 

sociedade pós-moderna que está sempre em modificações, exige cada vez mais de 

seus trabalhadores. 

“Não gostava de estudar, mas a vida hoje em dia me faz voltar a 

estudar, pois o mercado este cada vez mais exigente e se não nos prepararmos não 

temos chance” (S. S., 47 anos, desempregada, 3° ano, 2010); “O mercado de 

trabalho está exigente” (L. S., 27 anos, agente de saúde, 1° ano, 2010); “Porque o 

mercado de trabalho exige no mínimo o 2°grau completo e por vontade própria” (R. 

F., 28 anos, motorista particular, 1° ano, 2010). 

Mesmo tendo que sair das salas de aula em busca de trabalho, 

podemos perceber que dentre os educandos da EJA entrevistados, a maioria já 

possui suas respectivas profissões, algumas são valorizadas pelos próprios 

estudantes que se orgulham por estas serem vistas como empregos dignos e 

importantes para o desenvolvimento do país.  

“Sou assessor de gabinete da Câmara Municipal” (I. F., 38 anos, 

assessor, 1°ano, 2010); “Sou assistente financeira” (C. R., 33 anos, assistente 

financeira, 2° ano, 2010); “Trabalho na área da saúde” (R. P.); “Atualmente desenho 

arquitetônico” (I. D., 55 anos, desenho arquitetônico, 3° ano, 2010); “Supervisora 

regional, no Tribunal Regional do Trabalho” (K. F., 28 anos, supervisora regional, 3° 

ano, 2010). 

As áreas de serviço que mais se destacaram nas respostas foram 

administrativas e comercias, mas também foi apontada a área da saúde. Em se 

tratando da área de produção em fábricas são pouquíssimos os educandos que 

garantem sua sobrevivência dentro da área de produção fabril. 

“Sou auxiliar administrativa” (P. C., 20 anos, auxiliar administrativa, 

3° ano, 2010); “Fabricação de rasteirinhas” (S. D., 43 anos, auxiliar de produção, 3° 

ano, 2010); “Vendedora em uma papelaria” (E. S., 18 anos, vendedora, 2° ano, 

2010). 

Em relação ao trabalho percebemos que a identidade dos 

educandos da EJA foi mudando, pois hoje a maioria sabe dos seus direitos 
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garantidos em lei. Ressalto aqui que esse conhecimento varia de estado, região e 

comunidade social, pois não acontece da mesma forma em todo território brasileiro. 

Alguns buscam a educação como forma de resgatar sua cidadania e adquirir 

conhecimentos para chegarem a cursos profissionalizantes e superiores. 

 

4.4 DEPOIS DA ESCOLA 

 

Ao escrevermos sobre o papel social da escola constatamos que 

esta é uma instituição que surgiu a partir da divisão do trabalho e tem por objetivo 

ensinar de maneira sistematizada os conhecimentos como também preparar para o 

trabalho e para o exercício da cidadania. Percebemos, de acordo com o relato dos 

estudantes, que as escolas estão atendendo, em parte, no contexto do Ensino 

Médio, o objetivo de continuar os estudos em uma faculdade. Ao analisarmos as 

perspectivas dos estudantes da EJA percebemos que estes em seus depoimentos 

expressam o desejo de continuarem estudando: “Quero cursar psicologia porque 

sempre gostei” (E. S., 18 anos, vendedora, 2° ano, 2010); “Quero fazer curso de 

ótica. Trabalho nesta área, por isso tenho vontade de aprender mais coisas sobre o 

assunto” (M. C., 19 anos, laboratório de ótica, 2° ano, 2010); “Quero fazer 

engenharia civil, porque a empresa que trabalho é do segmento, aprendi a gostar de 

engenharia” (M. C., 41 anos, comprador, 1° ano, 2010); “Estou decidindo entre 

educação física e direito. Educação física porque gosto e acho interessante e direito 

pensando pelo lado profissional que vai me render mais” (M. U., 21 anos, 

entregador, 2° ano, 2010); “Quero fazer serviço social, gosto de trabalhar e lidar com 

problemas da sociedade” (M. M., 27 anos, vendedora, 3° ano, 2010). 

O trabalho pedagógico desenvolvido a partir do diálogo reflexivo, 

onde o estudante é o interlocutor da sua história e por isso mesmo sabe como atuar 

e desempenhar seu papel frente à sociedade, proporciona nova visão de mundo. 

 
Educar e educar-se na prática da liberdade não é estender algo (conteúdos 
escolares) desde a ‘sede do saber’ (educadores) até a ‘sede da ignorância’ 
(educandos) para salvar, com este saber, os que habitam nesta. Ao 
contrário, educar e educar-se, na prática da liberdade, é tarefa daqueles 
que sabem que poucos sabem - por isto sabem que sabem algo e podem 
assim chegar, a saber, mais - em diálogo com aqueles que quase sempre 
pensam que nada sabem, para que estes, transformando seu pensar que 
nada sabem em saber que poucos sabem, possam igualmente saber mais. 
(FREIRE, 1982, p. 25). 
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Podemos perceber que praticamente todos os educandos 

entrevistados após terminarem o Ensino Médio, querem dar continuidade aos 

estudos, seja em cursos técnicos profissionalizantes ou cursos superiores. 

Desenvolveram entendimento de que o ser humano por ser individuo histórico, está 

sempre à procura de conhecimento e saber. Tanto a busca do conhecimento é 

atividade constante, como a formação do ser humano é também constante, pois este 

último é um ser inacabado, portanto sujeito e ator de transformações individuais e 

sociais.  

Os estudantes da EJA já possuem cultura própria, por isso as trocas 

de experiências no contexto da sala de aula, entre educadores e estudantes, podem 

contribuir para o desenvolvimento tanto individual como do grupo. Assim como a 

educação não é imutável, o educador sendo considerado cidadão como os demais 

devem estar sempre à procura de novos conhecimentos. O educador também é 

trabalhador e por isso encontra muitas vezes a mesma dificuldade dos educandos, 

isto é trabalhar, cuidar da família e estar sempre em constante aprendizagem, 

adquirindo conhecimentos para serem usados em sala de aula.  

Ao realizar esta pesquisa percebemos o quanto este trabalho é 

importante para o contexto do Ensino Superior, tanto no plano pessoal quanto 

profissional, pois muitas vezes, como estudantes da Graduação, e em especial do 

curso de Pedagogia, encontramos dificuldades em conciliar a necessidade de 

trabalhar com a necessidade de estudar ao mesmo tempo.  

No nosso contexto, como no de muitos graduandos de pedagogia, 

um dos motivos de desistência da conclusão do curso, ou mesmo de protelar a 

conclusão do curso, foi a falta de condições favoráveis para conciliar a necessidade 

de trabalhar com o tempo necessário para se dedicar às leituras que um Trabalho de 

Conclusão de Curso exige, some-se a isso, as demandas ligadas à família.  

Foi possível perceber que tanto na modalidade EJA quanto no 

Ensino Médio, chamado de regular, quanto no Ensino Superior, buscamos formação 

com intuito de ingressarmos no mercado de trabalho e com isso garantir qualidade 

de vida para nós e nossa família. Por isso mesmo este trabalho possibilitou perceber 

a importância da EJA dentro da sociedade, mas ao mesmo tempo possibilitou 

perceber o descaso por parte do estado, da sociedade e não menos das 

universidades com esta modalidade de ensino, que vem se constituindo como uma 

formação importantíssima para a maioria dos trabalhadores brasileiros.  
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Os resultados desta pesquisa se constituem como importantes para 

o campo educacional, visto que a EJA é uma área fértil para estudos e pesquisas, 

por isso mesmo o desejo de continuar pesquisando este tema na nossa atuação 

docente, principalmente como alfabetizadora de adultos. Mas também na 

continuidade da nossa formação na Pós-graduação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Cada vez mais sentíamos, de um lado, a necessidade de uma educação 
que não descuidasse da vocação ontológica do homem, a de ser sujeito, e 
por outro, de não descuidar das condições peculiares de nossa sociedade 
em transição, intensamente mutável e contraditória. Educação que tratasse 
de ajudar o homem brasileiro em sua emersão e o inserisse criticamente no 
seu processo histórico. Educação que por isso libertasse pela 
conscientização. Não aquela educação que domestica e acomoda. 
Educação, afinal, que promovesse a ingenuidade, característica da 
emersão, em criticidade, com o qual o homem opta e decide. (FREIRE, 
1981, p.66). 

 

Um dos grandes propósitos de Paulo Freire sobre a educação diz 

respeito à necessidade que esta esteja voltada para a libertação dos educandos, e 

que por isso os considere como sujeitos ativos, críticos e capazes de escrever sua 

própria história na sociedade em que vivem. Nestes termos Freire concebe a escola 

não só como instituição responsável pela sistematização dos conhecimentos 

(conteúdos) e normas, mas também como instituição responsável pela interação 

entre os indivíduos no sentido de proporcionar formação intelectual e profissional.  

Freire considera cada membro da escola como ser humano, como 

parte integrante deste ambiente, por isso não está lá apenas para trabalhar e 

estudar, mas também para criar laços de amizades, trabalharem, educar-se e serem 

feliz: “Escola é, sobretudo, gente, gente que trabalha, que estuda, que se alegra, se 

conhece, se estima. E a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se 

comporte como colega, amigo, irmão”. (FREIRE apud XAVIER, 2007). 
Uma escola assim tem uma visão diferente da sociedade, pois parte 

do princípio de que tanto educandos quanto educadores estão aptos a aprenderem 

um com o outro, que o conhecimento não é somente o do professor, pois este é 

mediador do processo de ensino, ao mesmo tempo em que procura ensinar algo 

também aprende, considerando, sobretudo, que os educandos são sujeitos ativos e, 

portanto atores de sua própria história. 

A problemática que lançamos nesta pesquisa consistiu em 

questionar em que termos a vida do trabalho interfere no desenvolvimento escolar 

dos sujeitos que procuram a EJA. Portanto o objetivo foi o de conhecer as 

contradições entre o processo de escolarização e a atividade de trabalho para 

estudantes do Ensino Médio no contexto da Educação de Jovens e adultos.  
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Para realizar a pesquisa bibliográfica consultamos as obras de Paulo 

Freire como “Pedagogia da Autonomia”, “Pedagogia da Indignação” e “Pedagogia do 

Oprimido”, mas também outros autores que defendem uma concepção ampla de 

educação.  

Por isso, no primeiro capítulo nos propomos a escrever sobre a 

relação entre educação e trabalho, com ênfase na formação de jovens e adultos em 

diferentes contextos, sendo assim, exploramos a importância do trabalho na história 

sócio econômica da EJA. Concluímos então, que a educação escolar tem como uma 

das suas principais funções a preparação para o mercado de trabalho, visto que este 

é essencial à sobrevivência humana.  

A realidade dos educandos, principalmente os da EJA, tem como 

prioridade a necessidade de sobrevivência, ou seja, a busca pelo trabalho ou 

esforço para permanecer empregado faz com que muitos destes sujeitos retornem 

às escolas na busca de conhecimentos e certificação exigidos pela sociedade. 

No segundo capítulo propomos analisar a abordagem da pedagogia 

da libertação e concluímos que a partir da busca incessante por conhecimentos, na 

interação entre indivíduos e troca de aprendizagens, estudantes e educadores vão 

se constituindo como seres humanos capazes de modificarem suas vidas e também 

a sociedade em que estão inseridos. 

No terceiro capítulo analisamos as entrevistas feitas com os 

estudantes. Nossa intenção, sobretudo, foi conhecer como acontece a formação dos 

educandos da EJA dentro do contexto do Ensino Médio, especialmente os desafios 

para os estudantes trabalhadores. Questionamos por que tais estudantes não 

frequentaram a escola quando ainda eram crianças e concluímos que os motivos 

que contribuíram para a evasão destes educandos estão relacionados ao 

deslocamento; muitas famílias em busca de emprego e qualidades de vida mudavam 

muito, do campo para a cidade, entre cidades e até mesmo estado. 

Outro fator apontado foram os casos familiares, na sua maioria 

vivenciados por mulheres, que abandonaram os estudos porque se casaram muito 

novas e tinham que cuidar da família, ou por engravidarem e não ter com quem 

deixar os filhos.  

Outro motivo apontado estava relacionado à problemas financeiros, 

principalmente a necessidade de trabalhar ainda quando crianças para ajudar no 

sustento da família.  
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Quanto aos estudantes que conseguiram entrar na escola quando 

ainda eram crianças, questionamos por que tiveram que sair e por que retornaram à 

escola. Concluímos que todos os educandos entrevistados, quando crianças 

estudaram, porém saíram das escolas devido à necessidade de sobrevivência 

dentro da sociedade capitalista. Contudo a mesma sociedade que excluiu os 

educandos dos bancos escolares na idade tida como correta, faz com que estes 

retornem em busca de conhecimentos, que lhes possibilitem a entrada ou 

permanência no mercado de trabalho. 

Podemos perceber como a educação escolar está voltada aos 

interesses políticos e sociais do país, cabe aos cidadãos (educadores e educandos) 

buscarem estratégias de sobrevivência dentro dela. Os estudantes da EJA, ao 

retornarem aos bancos escolares em busca de garantir certificação e também 

estarem aptos ao mercado de trabalho, buscam também conhecimentos que lhes 

possibilitem conscientização da sua condição humana, de trabalhador e de sujeito 

ativo dentro da sociedade em que vivem. Possibilita, portanto, uma nova visão de 

mundo e de sociedade, pois à medida que se educam, também vão se tornando 

sujeitos participativos e ativos dentro do âmbito social ao qual está inserido. 

A perspectiva da educação libertadora anunciada por Freire vem 

sendo desenvolvida dentro de algumas escolas como no caso do SESC Londrina, 

porém ainda há muito que mudar no contexto da EJA dentro do território nacional, 

como também é nítida a necessidade de se estabelecer mudanças dentro dos 

currículos da EJA, especialmente no sentido de considerar os educandos como 

estudantes e trabalhadores. Foram vivenciadas mudanças significativas dentro da 

modalidade da EJA, porém há muito que mudar ainda. 

Esta pesquisa nos instigou a buscar e pesquisar melhorias para a 

EJA. Desta forma nossa pretensão é continuar pesquisando e trabalhando dentro 

desta área com o compromisso de possibilitar aos educandos conhecimento sobre 

seus direitos. Esta pesquisa torna-se relevante para o campo educacional, pois 

possibilita constatar a importância deste tipo de formação, possibilita, sobretudo, 

lutar contra o descaso tanto dos órgãos governamentais quanto das instituições 

educacionais com a educação dos adolescentes, jovens, adultos e idosos que não 

puderam estudar quando ainda eram crianças, principalmente porque precisavam 

trabalhar. 
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APÊNDICE B 

Tabulação dos Questionários dos Estudantes da Primeira Série do Ensino Médio 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 
CENTRO DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ARTES 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
CURSO DE PEDAGOGIA 

 
TABULAÇÃO DE DADOS DOS QUESTIONÁRIOS DA PESQUISA DE CAMPO REFERENTE AO TRABALHO DE CONCLUSÃO 

DE CURSO 
 

TEMA - ESCOLARIZAÇÃO E TRABALHO NO CONTEXTO DA EJA 
AUTORA - MARIA CRISTINA VIEIRA 

ORIENTAÇÃO - PROFa. DRa. MARCIA REJANIA SOUZA XAVIER 

PRIMEIRA SÉRIE DO ENSINO MÉDIO – SESC  

Dados 
Pessoais 

Trabalho Escolaridade Por que voltou a 
estudar 

Dificuldade 
para estudar 

O que mais 
gosta/não gosta 

na escola 

O que vai fazer 
quando terminar o 

Ensino Médio 

C. S. F. 
21 anos, 
casada, 
Fone: 
9946...  

Passadeira 
numa fábrica 

Quando criança 
durante 6 anos. 
Na época 
passaram e 
tiveram que 
mudar várias 
vezes 

Sempre sonhou 
em voltar a 
estudar, mas o 
que mais a 
motivou foi a 
vontade de 
crescer 
profissionalmente 

Agora a 
dificuldade é 
ter que 
trabalhar, 
cuidar de casa 
e estudar. 

Gostou muito 
dos professores 
porque são muito 
simpáticos 

Não vai fazer um 
curso superior 
porque não tem 
condições, mas 
quer tentar fazer 
cursos 

E. A. S. 
21 anos, 
solteira, 
Fone: 
3334... 

Área da saúde Estudou até oitava 
série, ficou doente 

Porque quer fazer 
faculdade 

Nenhuma Gosta de 
aprender coisas 
diferentes, 
conhecer novas 
pessoas 

Curso superior, 
medicina 
veterinária 

J. M. F. E. 
27 anos, 
casada, 
Fone: 
9992... 

Secretária 
EJA SESC 
(estagiária) 

Porque casou 
muito novinha, 
com 14 anos e 
teve que viver 
para a família 

Porque conforme 
os anos vão 
passando a gente 
vai amadurecendo 
e descobre o 
quanto o estudo 
faz falta. Está em 
busca de um 
grande sonho: 
uma faculdade de 
jornalismo 

Tem 
encontrado 
pouco de 
dificuldade em 
matemática 

De tudo e mais 
um pouco. 
Porque está 
aprendendo, 
crescendo 
mentalmente. 
Porque só tem 
que agradecer 
ao SESC, à 
família SESC 
tudo que tem 
aprendido 

Curso superior, 
jornalismo, um 
grande sonho 

Y. M. F. F. 
19 anos, 
solteira, 
Fone: 
8407... 

Como 
modelinho 

Porque ficou 
depressiva dois 
anos, e no ano 
passado lhe deu 
férias, curtiu a 
vida loucamente. 
Agora resolveu 
voltar do 
submundo 

Porque quer fazer 
filosofia na UEL, e 
depois gestão 
ambiental. E por 
que gosta de 
adquirir 
conhecimento, 
mas só o que lhe 
interessa 

Que tem que 
se preocupar 
com contas 
“esses coisas 
de adultos”. 
Falta de apoio 
da família 

De conhecer 
pessoas, por que 
gosta de 
conhecer 
pessoas que tem 
vida diferente da 
dela 

Curso superior, 
filosofia e gestão 
ambiental, porque 
é de extrema 
importância, 
principalmente 
daqui para frente, 
e se interessa 
muito pelo 
assunto de 
filosofia 

D. E. G. 
19 anos, 
solteira, 
Fone: 
9907... 

Não trabalha Sim por 9 anos, 
saiu por não ter 
noção do quão 
importante é o 
estudo 

Curiosidade, 
condições 
financeiras 

Tempo Do convívio 
social, pelos 
amigos 
diferentes 

Curso superior, 
física quântica, 
por curiosidade e 
interesse 

R. da S. B. 
32 anos, 
casada, 
Fone: 
9947... 

Sim, agente 
comunitária de 
saúde 

Sim nove anos, 
para poder ter o 
seu sustento 
próprio e ajudar 
sua família 
financeiramente 

Para dar 
continuidade ao 
ensino superior 

Talvez a falta 
de tempo 

Das professoras, 
porque elas se 
dedicam muito 
ao que fazem 

Curso superior, 
enfermagem 
obstétrica e 
pediátrica 
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T. J. L. 
20 anos, 
solteiro, 
Fone: 
3345... 

Não trabalha Sim nove anos, 
depois se 
desinteressou 

Para ter uma 
profissão melhor 

Não muito Convivência no 
grupo 

Curso superior em 
história 

C. L. S. 
22 anos, 
solteira, 
Fone: 
8409... 

Diarista Sim quatro anos, 
morava em um 
sítio, mudou pra 
cidade e 
complicou um 
pouco 

Por motivação dos 
seus parentes, e 
do seu 
companheiro e 
claro, força de 
vontade 

Nenhuma De aprender 
porque é 
importante pra 
ela 

Curso superior, 
pedagogia adora 
crianças 

I. S. F. 
38 anos, 
casado, 
Fone: 
3336... 

Assessora de 
gabinete 
Câmara 
Municipal 

Até oitava série, 
porque começou a 
trabalhar e não 
tinha como 
estudar por causa 
dos horários 

Por motivo de 
perder muita 
oportunidade, de 
não ter segundo 
grau, e também 
curso superior por 
isso voltou a 
estudar 

Por ter ficado 
tanto tempo 
sem estudar, 
ter dificuldade 
na 
apresentação 
de novos 
estudos e 
também os 
compromissos 
do dia a dia 

Por causa dos 
novos 
conhecimentos e 
vivendo social 

Não tem certeza 
do que quer fazer 

L. A. C. 
38 anos, 
solteira, 
Fone: 
9124... 

Empregada 
doméstica 

Estudou dos oito 
até dezessete 
anos, começou a 
trabalhar daí se 
desinteressou 
pelo estudo 

Para adquirir 
informações e 
obter resultados 

No momento 
não tem 
nenhuma 
dificuldade 

De aprender, 
fazer amizades, 
adquirir 
conhecimentos, 
obter 
informações e 
assim sendo ter 
bons resultados 

Pretende 
continuar 
estudando, fazer 
pedagogia ou 
magistério, são 
cursos que lhe 
despertam 
interesse, devido 
ela gostar muito 
de criança, quer 
trabalhar com 
educação infantil 

F. L. R. 
46 anos, 
casado, 
Fone: 
9901... 

Motorista de 
ônibus 

Estudou durante 
oito anos, saiu 
para trabalhar 

Por incentivo da 
família e 
condições do 
mercado de 
trabalho 

Nenhuma O aprendizado 
para melhorar as 
condições de 
vida 

Depois que 
terminar o ensino 
médio, não 
pretende dar 
continuidade aos 
estudos 

L. de O. S. 
38 anos, 
Fone: 
3336... 

Do lar Sim até os quinze 
anos, porque 
morava no sítio, e 
achava que 
trabalhar na roça 
não precisava 
estudar, achava 
também que 
nunca sairia de lá, 
mas não foi como 
pensava e se 
arrepende muito 

Para poder 
aprender tudo de 
novo, porque na 
verdade não se 
sente inteligente e 
tem medo de não 
conseguir 
acompanhar 

A dificuldade 
de não 
alcançar o 
tempo perdido 

O desempenho 
dos professores 
bem prestativos 
em ensinar 

Pretende fazer 
curso técnico em 
radiologia 

M. C. 
41 anos, 
casado, 
Fone: 
8825... 

Comprador Estudou sete 
anos, parou pra 
jogar futebol, não 
tinha incentivo da 
família para 
estudar, jogar 
futebol era 
melhor. 

Sede de aprender 
e objetivos de vida 

Nenhuma Gosta de tudo, 
voltou a amar a 
estudar 

Curso superior, 
engenharia civil, a 
empresa que 
trabalha é do 
ramo, aprendeu a 
gostar de 
engenharia 

R. de O. F. 
28 anos, 
casado, 
Fone: 
9946... 

Motorista 
particular 

Sim desde a 
primeira série, um 
pouco foi relaxo, 
mas a realidade 
de trabalhar, 
depois foi o mais 
importante 
naquele momento, 
mas também se 
arrepende de ter 

Porque o mercado 
de trabalho exige 
no mínimo o 
segundo grau 
completo e por 
vontade própria 

A dificuldade 
maior está 
sendo 
memorizar e 
compreender 
o conteúdo 
passado pelo 
professor 

O ambiente é 
uma das coisas, 
mais importante 
para a família 

Curso superior em 
administração, 
porque já tem uma 
boa experiência 
na área e gosta 
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parado 

Q. V. dos 
S. S. 
19 anos, 
casada, 
Fone: 9136    

Área gráfica 
(mas está 
desempregad
a) 

Sim nove anos, 
Porque mudou de 
estado, veio de 
Rondônia pra 
Londrina, casou, 
não teve muitos 
incentivos 

Porque parou e 
pensou que o 
nosso futuro só 
depende de nós, 
hoje em dia tá 
difícil com estudo 
imagine sem 

Porque faz 
seis anos que 
não estuda 
mais e 
algumas 
coisas que 
poderia trazer 
para usar de 
base não 
consegue 
lembrar 

De pessoas que 
realmente 
gostam de 
estudar 

Pretende fazer 
curso superior, de 
psicologia, 
educação física ou 
historia, são áreas 
que realmente se 
identifica e gosta 

L. A. B. U. 
22 anos, 
casada, 
Fone: 
9619... 

Manicure Sim sete anos, 
precisou trabalhar 
cedo e um pouco 
foi descuido. Mas 
talvez se tivesse 
continuado não 
faria com tanta 
excelência como 
faz hoje 

Por necessidade 
no mercado de 
trabalho. Um 
sonho de fazer 
faculdade de 
direito 

Trabalha um 
pouco. Antes 
era só 
estudar, hoje 
estudar e 
trabalhar, mas 
tudo bem ela 
aguenta. 

Aprendizado, 
tem aprendido 
muito 

Pretende fazer 
curso superior de 
direito, gosta de 
dar opiniões, 
gosta de teoria, de 
saber das 
atualidades, gosta 
de saber das leis, 
está atualizada 

P. K. 
24 anos, 
solteira, 
Fone: 
3321... 

Vende pães e 
bolos que a 
sua mãe faz 

Sim até os 
dezesseis anos, 
começou a 
trabalhar 

Em busca do 
conhecimento e 
estrutura 
profissional e 
pessoal 

Falta de 
tempo 

Aprender, 
expande seus 
horizontes 

Curso superior em 
arquitetura 
(paisagismo 
superior), gosta de 
desafios e acha a 
arquitetura um 
portal de criação, 
um verdadeiro 
exercício para a 
mente 

A. B. L. Jr. 
29 anos, 
casado, 
Fone: 
8407... 

Atendente de 
pista. (posto) 

Sim oito anos, 
parou, pois não 
conciliava trabalho 
com estudo 

Aproveitar a 
oportunidade que 
lhe foi concedido 
neste momento e 
concluir logo o 
segundo grau 

Menos tempo 
com a sua 
família, menos 
tempo para ir 
na igreja 

O aprender, para 
se tornar uma 
pessoa com mais 
conhecimento 

Não pretende 
estudar depois de 
concluir ensino 
médio 

R. T. P. 
18 anos, 
solteira, 
Fone: 
9154... 

Desemprega-
da 

Estudou dos sete 
em diante, parou 
por rebeldia 

Porque perdeu 
muito tempo e não 
quer perder 
nenhum minuto 
mais 

Sua timidez De aprender, 
porque gosta de 
estar sempre 
bem informada 

Curso superior, 
biologia marinha 
ou matemática, 
biologia, pois é 
apaixonada pela 
natureza e 
matemática por 
desafio pessoal 

J. M. Jr. 
20 anos, 
solteiro, 
Fone: 
8421... 

Taekwondo Sim estudou 
durante cinco 
anos, parou por 
desmotivação 

Por motivo de 
outros, e porque 
quer se formar em 
esporte (UEL) ou 
química 

Dinheiro para 
passe 

As amizades que 
adquiriu 

Curso superior 
química ou 
esporte, esta é a 
área que gosta 

J. R. da S. 
19 anos, 
solteira, 
Fone: 
9933... 

Não tem, está 
à procura 

Estudou desde os 
seis anos, o 
colégio que ela 
estudava tinha 
muita briga esse 
foi um dos 
motivos que saiu, 
mas não era muito 
afim também 

Porque viu o 
quanto tá fazendo 
falta agora e para 
preencher seu 
tempo e não 
pensar coisas 
inúteis 

No momento 
nenhuma, só 
seu namorado 
que pega um 
pouco no seu 
pé isso tira de 
letra 

De ter a 
companhia de 
seus amigos, se 
sente um pouco 
só no dia a dia 

Curso superior, 
pedagogia, ainda 
não sabe mas 
sente que é isso 
que quer pro seu 
futuro 

B. J. O. 
20 anos, 
solteiro, 
Fone: 
9955... 

Assistência 
em 
computação, 
banco de 
dados 

Sim até os 14 Não parou de 
estudar 

Nenhuma Nada de mais Computação uma 
área que esta 
crescendo 
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APÊNDICE C 

Tabulação dos Questionários dos Estudantes da Segunda Série do Ensino Médio 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 
CENTRO DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ARTES 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
CURSO DE PEDAGOGIA 

 
TABULAÇÃO DE DADOS DOS QUESTIONÁRIOS DA PESQUISA DE CAMPO REFERENTE AO TRABALHO DE CONCLUSÃO 

DE CURSO 
 

TEMA - ESCOLARIZAÇÃO E TRABALHO NO CONTEXTO DA EJA 
AUTORA - MARIA CRISTINA VIEIRA 

ORIENTAÇÃO - PROFa. DRa. MARCIA REJANIA SOUZA XAVIER 

SEGUNDA SÉRIE DO ENSINO MÉDIO – SESC  

Dados 
Pessoais 

Trabalho Escolaridade Por que voltou a 
estudar 

Dificuldade 
para estudar 

O que mais 
gosta/não gosta 

na escola 

O que vai fazer 
quando terminar o 

Ensino Médio 

C. I. R. 
33 anos, 
solteira, 
Fone: 
9131... 

Assistente 
financeira 

Sim, até o 
primeiro ano 
colégio (9 anos), 
saiu porque era 
adolescente 
rebelde 

Porque graças a 
Deus o tempo 
passa e nós 
mudamos, 
crescemos, 
amadurecemos e 
tentamos corrigir 
nossos erros 

Por enquanto 
nenhuma, por 
que apesar de 
estar a 15 
anos longe, é 
interessada, 
curiosa, adora 
ler, procura 
sempre se 
atualizar 

O conhecimento 
do novo, amplia 
horizontes 

Pretende fazer 
curso superior em 
administração, 
matemática ou 
ciências 
contábeis, devido 
à área que 
trabalha 

L. R. da S. 
30 anos, 
casada, 
Fone: 
9107... 

Telefonista Estudou oito anos 
da primeira a 
oitava série, ficou 
grávida com 17 
anos e não 
conseguiu estudar 
e ser mãe ao 
mesmo tempo 

Pensar que hoje, 
quem não tem 
estudo não tem 
como planejar um 
futuro melhor, ou 
seja, viver com 
mais dignidade 

Hoje pra ela é 
deixar seu 
filho com 11 
anos às vezes 
sozinho em 
casa para vir a 
escola 

 

Não sabe o que 
mais gosta, quer 
estudar, quer 
uma vida melhor 

Pensa em fazer 
curso superior a 
pouco tempo, mas 
não sabe qual 

D. C. 
21 anos, 
solteira, 
Fone: 
3338... 

Ótica Estudou durante 
treze anos, o que 
a fez parar foi 
trabalho e 
mudança de 
cidade 

Para ser 
reconhecida no 
meio, na 
sociedade e 
alcançar seus 
objetivos 

Talvez não 
chegue a ser 
uma 
dificuldade, 
mas queria ter 
tempo pra ir 
pra casa, 
jantar, tomar 
banho e no 
trabalho para 
fazer suas 
atividades 

Amigos e 
aprendizagem 

Pretende fazer 
curso superior na 
área da saúde, 
porque gosta de 
ajudar as pessoas 

V. P. D. 
33 anos, 
solteira, 
Fone: 
3348... 

Doméstica  Estudou até 
segundo colegial 
incompleto para 
trabalhar e um 
pouco de 
infantilidade 

Por insistência de 
uma amiga, 
melhorara de vida 
ter uma carreira 
melhor 

Todo reinicio é 
difícil, mas até 
no momento 
não encontrou 
dificuldade 
maior, espera 
se adaptar a 
escola e aos 
professores 

Tudo acha um 
projeto 
totalmente novo 

Pretende fazer 
curso superior em 
estética, acha 
fundamental 
cuidar da beleza 

N. dos S. 
B. M. 
46 anos, 
casada, 
Fone: 
3321... 

Do lar Estudou até a 
quarta série, 
parou pra 
trabalhar, depois 
de certo tempo 
voltou para fazer 
ensino 
fundamental, no 

Para retornar ao 
trabalho fora de 
casa já faz 15 
anos 

Para 
recapitular as 
matérias, que 
aumentaram 
bastante 

De tudo 
professores, 
colegas, são 
todos 
importantes para 
ela 

Terminado o 
ensino médio 
pretende arrumar 
emprego, por que 
hoje está mais 
exigente 
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primeiro ano do 
ensino médio 
como arrumou 
dois filhos parou 
de novo 

C. B. 
19 anos, 
solteiro, 
Fone: 
9143... 

Escritório de 
contabilidade 

Estudou tempo 
todo, não parou 

Não parou de 
estudar 

Desinteresse, 
sono 

As meninas por 
que ele gosta 

Pretende fazer 
curso superior, 
não sabe qual 
ainda 

A. S. C. 
30 anos, 
separada, 
Fone: 
3326... 

Manicure Estudou do pré 
até oitava série, 
parou por motivo 
familiar, ficou 
grávida pela 
segunda vez 

Para fazer uma 
faculdade, dar um 
futuro melhor para 
seus filhos, para 
ter uma vida mais 
digna 

Não encontrou 
dificuldades, 
há muitas 
facilidades 
para estudar 

Das aulas são 
bem produtivas 

Pretende fazer 
curso de 
gastronomia, por 
que ama cozinhar 

G. H. V. 
22 anos, 
solteiro, 
Fone: 
3329... 

Promotor de 
vendas 

Estudou durante 
treze anos, parou 
por causa de 
trabalhos e 
viagens 

Voltou por causa 
mercado de 
trabalho, pressão, 
objetivo 

Não encontra 
dificuldade 

Da 
aprendizagem e 
dos amigos 

Quer fazer 
educação física é 
uma área que 
sempre gostou, 
esporte ciência do 
corpo 

M. V. C. U. 
21 anos, 
casado, 
fone: 
9966... 

Entregador Estudou da 
primeira série até 
primeiro ano 
colegial, tentou 
ser jogador de 
futebol, mas não 
deu certo, foi jogar 
pra fora parou de 
estudar 

Para ser alguém 
na vida 

O trabalho 
atrapalha um 
pouco por 
causa do 
horário 

Ensino porque 
vai aprender 
bastante 

Está pensando em 
fazer direito ou 
educação física, a 
educação física 
ele gosta, mas o 
direito vai lhe 
render mais pelo 
lado profissional 

V. V. F. 
26 anos, 
divorciada, 
Fone: 
3347... 

Fábrica de 
roupas 

Estudou durante 
cinco anos, parou 
porque casou, 
teve seu primeiro 
filho 

Porque quer 
recuperar tempo 
perdido e tem 
objetivos na sua 
vida 

A dificuldade 
porque ficou 
muito tempo 
sem estudar, 
esqueceu um 
pouco das 
matérias como 
matemática e 
outros, mas 
está na luta 
para acabar 
com estas 
dificuldades 

De tudo Pretende fazer 
radiologia ou 
enfermagem, 
gosta da área 
médica 

L. R. da S. 
27 anos, 
casada 

Agente da 
saúde 

Estudou durante 
treze anos, se 
casei cedo, teve 
filhos e precisou 
trabalhar 

O mercado de 
trabalho está 
exigente 

Ter que 
trabalhar o dia 
todo, canseira, 
enfim 

Os ensinamentos 
e amigos, 
projetos são 
legais 

Quer fazer curso 
de enfermagem, 
sempre lhe 
chamou atenção 
essa área, paixão 
antiga 

L. L. A. 
20 anos, 
solteira, 
Fone: 
9173... 

Não trabalha Estudou até o 
primeiro ano 
colegial, parou por 
que engravidou 

Para dar um futuro 
melhor para seu 
filho 

Deixar seu 
filho em casa 
porque ele é 
pequeno 

As aulas porque 
ocupam um 
pouco do seu 
tempo 

Quer fazer curso 
superior, mas não 
sabe qual 

D. M. G. 
25 anos, 
casada, 
Fone: 
3336... 

Auxiliar 
administrativa 

Estudou durante 
nove anos, parou 
porque ficou 
grávida e falta de 
interesse 

Pela necessidade 
do mesmo 
mercado de 
trabalho 

Tempo e 
adaptação 

Os métodos de 
ensino dos 
professores são 
muito 
descontraídos 
isso torna a aula 
mais 
interessante 

Quer fazer 
faculdade, mas 
está em dúvida 
em relação ao 
curso 

W. P. M. 
20 anos, 
solteiro, 
Fone: 
3024... 

Auxiliar de 
escritório 

Não parou Não parou Sono e 
desinteresse 

Amigos Quer fazer curso 
superior 
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E. A. G. 
18 anos, 
solteiro, 
Fone: 
3325... 

Estudante Sempre estudou. 
Parou um ano 

Voltou porque 
quer terminar o 
ensino médio 

Não tem 
dificuldade 
para estudar 

Aulas de 
dinâmica 
extraclasse 
melhoram o 
aprendizado 

Curso superior em 
educação física 
porque gosta 

W. N. K. L. 
19 anos, 
solteiro, 
Fone: 
9980... 

Atendente de 
bar 

Estudou sempre, 
quando parou foi 
por causa do 
trabalho 

Para terminar os 
estudos 

Nenhuma Não sabe Quer fazer 
química porque 
gosta 

V. S. da S. 
24 anos, 
casado, 
Fone: 
3356... 

Alimentos Estudou durante 
dez anos, parou 
por motivo 
financeiro 

Pretende ter uma 
boa profissão 

Trabalhar, 
estudar e 
família, resta 
pouco tempo 
para 
descansar, a 
parte 
financeira 
também pesa 

Boas amizades, 
coisa difícil de 
encontrar 

Quer fazer 
administração, 
gosta e a área que 
tem bastante 
emprego 

V. C. M. 
32 anos, 
solteira, 
Fone: 
8409... 

Área de 
produção 
(moveis para 
escritório) 

Estudou seis 
anos, parou por 
relaxo no começo, 
depois por causa 
do trabalho achar 
que no momento 
era desnecessário 

Por ter descoberto 
que o estudo é 
importante tanto 
para o 
conhecimento, 
quanto para seu 
ego 

Demorar um 
pouco mais 
para estudar, 
e querer 
silêncio para 
concentração 

O aprendizado, 
coisas novas 
todos os dias 

Quer fazer 
administração ou 
contabilidade, 
porque admira 

M. I. R. de 
A. 
27 anos, 
casada, 
Fone: 
3337... 

Com vendas Estudou até 
segundo ano 
ensino médio, 
engravidou com 
18 anos, parou, 
não teve 
condições, 
quando voltou em 
2008 engravidou 
novamente, agora 
quer voltar à ativa 

Quer prestar 
vestibular, 
recuperar o tempo 
perdido, arrumar 
emprego 
compatível para 
cuidar dos seus 
filhos 

Tempo de 
estudar 
durante o dia, 
dificuldades 
pelo barulho e 
conversas 
paralelas 

Aprender coisas 
novas 

Quer fazer curso 
superior, mas 
ainda não decidiu 
qual, quer prestar 
concurso publico 

D. R. da S. 
27 anos, 
casado, 
Fone: 
3337... 

Encarregado 
de açougue 

Estudou até 
segundo ano 
colegial, teve que 
trabalhar sem 
disponibilidade de 
horário ai saiu da 
escola 

Concluir os 
estudos, fazer 
faculdade 

Nenhuma De ir estudar Quer fazer 
educação física ou 
eletrônica 
moderna, para 
poder ter melhor 
padrão de vida 

R. A. C. P. 
20 anos, 
solteiro, 
Fone: 
3322... 

Office boy 
(escritório de 
contabilidade) 

Sempre estudou. Não parou de 
estudar 

Só o cansaço, 
mas não 
impede de 
estudar 

Não vê interesse Quer fazer direito 
porque é um curso 
que lhe atrai 

T. V. M. P. 
T. 
19 anos, 
solteira, 
Fone: 
3325... 

Não trabalha 
no momento 

Sempre estudou, 
teve que parar 
quando 
engravidou, pois 
não tinha com 
quem deixar seu 
filho 

Porque se com 
estudo já tá difícil 
arrumar emprego, 
sem piora a 
situação 

Não encontra 
dificuldades, o 
que pesa é 
com quem 
deixar seu 
filho 

Dos professores 
que está 
conhecendo 

Quer fazer 
nutrição, pois as 
pessoas lhe 
influenciam a 
gostar da área da 
saúde 

E. B. S. 
18 anos, 
solteira, 
Fone: 
3336... 

Papelaria Sempre estudou, 
parou no meio do 
ano passado por 
ter reprovado por 
falta 

Porque precisa 
terminar e arrumar 
emprego melhor 

Ir para o 
colégio, muita 
correria 

Os alunos 
gostam muito de 
conversar 

Quer fazer 
psicologia porque 
sempre gostou 

C. A. F. 
19 anos, 
solteira, 
Fone: 
3328... 

Não trabalha 
ainda 

Sempre estudou Não parou de 
estudar 

Nenhuma Os professores 
porque são 
pessoas boas 

Quer ser 
veterinária porque 
gosta de animais 
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M. V. de C. 
19 anos, 
solteiro, 
Fone: 
9143... 

Laboratório de 
ótica 

Sempre estudou Porque reprovou, 
pensou em fazer 
supletivo 

Nunca levou o 
estudo a sério, 
agora viu que 
perdeu muito 
tempo está 
correndo atrás 

Dos professores, 
ensinam com 
paciência 

Quer fazer curso 
de ótica, pois 
trabalha na área e 
quer aprender 

G. B. 
22 anos, 
solteira, 
Fone: 
8403... 

Marajó 
Veículos 

Estudou até 2005, 
parou devido ao 
trabalho 

Voltou por 
necessidade e 
vontade 

Nenhuma Sabe lá Quer fazer curso 
superior, mas não 
sabe qual 

G. C. T. da 
S. 
19 anos, 
solteiro, 
Fone: 
3024... 

Freelancer 
modelador 

Sempre estudou Para terminar 
estudos, fazer 
faculdade 

Nenhuma As pessoas Quer fazer 
arquitetura, se 
especializar para 
ter futuro 

F. V. R. 
18 anos, 
solteiro, 
Fone: 
3342... 

Auxiliar 
administrativo 

Sempre estudou. Nunca parou Para ser 
pessoa culta 

Associar trabalho 
e estudo 

Quer fazer 
faculdade para ter 
futuro melhor, 
profissão de 
qualidade 
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APÊNDICE D 

Tabulação dos Questionários dos Estudantes da Terceira Série do Ensino Médio 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 
CENTRO DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ARTES 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
CURSO DE PEDAGOGIA 

 
TABULAÇÃO DE DADOS DOS QUESTIONÁRIOS DA PESQUISA DE CAMPO REFERENTE AO TRABALHO DE CONCLUSÃO 

DE CURSO 
 

TEMA - ESCOLARIZAÇÃO E TRABALHO NO CONTEXTO DA EJA 
AUTORA - MARIA CRISTINA VIEIRA 

ORIENTAÇÃO - PROFa. DRa. MARCIA REJANIA SOUZA XAVIER 

TERCEIRA SÉRIE DO ENSINO MÉDIO – SESC  

Dados 
Pessoais 

Trabalho Escolaridade Por que voltou a 
estudar 

Dificuldade 
para estudar 

O que mais 
gosta/não gosta 

na escola 

O que vai fazer 
quando terminar o 

Ensino Médio 

E. do S. S. 
O. 
39 anos, 
solteira, 
Fone: 
3348...  

Secretária Estudou até seus 
16 anos, porque 
mudou de estado, 
precisava 
trabalhar 

Para ter 
oportunidade 
melhor no seu 
trabalho, melhora 
a renda 

Sair do 
trabalho, ir 
direto à 
escola, pois 
trabalha em 
Ibiporã e é 
bem cansativo 

Fazer novas 
amizades 

Quer fazer curso 
departamento 
pessoal 

H. M. de P. 
24 anos, 
separado, 
Fone: 
8411... 

Trabalha com 
manutenção 

Estudava mas 
saiu para 
trabalhar 

Necessidade de 
melhorar de vida e 
ter bom emprego 

Ficar preso na 
sala de aula 
muito tempo 
sentado 

De aprender Quer fazer 
administração ou 
educação física, 
pois acredita 
combinar com ele 

R. C. M. 
45 anos, 
viúva, 
Fone: 
3028... 

Somente em 
casa 

Estudou durante 
quatro anos, 
parou de estudar 
porque tinha que 
trabalhar com dez 
anos de idade na 
roça, depois 
mudou para 
cidade, continuou 
a trabalhar e 
ajudar em casa 

Sonha que ficou 
para trás hoje 
quer realizar e 
entrar no mercado 
de trabalho 

Nenhuma Gosta do 
momento da aula 

Fazer faculdade 
de estética, 
melhorar a renda 
familiar, pagar 
faculdade para 
seu filho 

J. C. M. da 
S. 
61 anos, 
divorciado, 
Fone: 
3028... 

Empresa de 
eletrônica 

Estudou durante 
dez anos, parou 
pois tinha que 
trabalhar 

Necessita estudar 
para obter 
sucesso no 
trabalho 

Não encontra 
dificuldades 

De estudar Curso técnico em 
segurança do 
trabalho, para 
assegurar seu 
emprego na 
empresa que 
trabalha 

A. A. A. B. 
Jr. 
18 anos, 
solteiro, 
Fone: 
3339... 

Almoxarifado 
(Copel) 

Estudou até 
segundo ano 
ensino médio, 
saiu por motivo de 
saúde 

Pelo fato de fazer 
uma boa 
faculdade, ter 
emprego melhor 

Conciliar 
estudo com 
trabalho 

As amizades e 
formas diferentes 
de estudo 

Quer fazer 
medicina por ter 
pessoas próximas 
que trabalham na 
área e gostar 
muito 

S. C. M. D. 
43 anos, 
casada, 
Fone: 
3325... 

Fabricação de 
rasteiras 

Estudou até sexta 
série, teve que 
parar mudou de 
cidade e começou 
a trabalhar 

Voltou depois de 
tentar trabalhar e 
não conseguir por 
não ter 
completado os 
estudos 

Não vê 
dificuldade 
nenhuma, pois 
seu marido lhe 
dá muita força 

Os professores e 
seus amigos 

Quer fazer curso 
superior, mas 
ainda não decidiu 

R. M. 
20 anos, 
solteira, 
Fone: 

Vendedora Estudou até 
segundo ano do 
ensino médio, 
parou de estudar 

Para crescer tanto 
profissionalmente 
quanto 
pessoalmente 

Não gosta 
muito de 
apresentação 
de trabalho 

De tudo. 

Aprender, 
trabalhos 

Quer fazer curso 
técnico ou 
faculdade 
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3356... quando começou 
a trabalhar 

individuais e 
provas 

C. E. O. 
20 anos, 
casada, 
Fone: 
3367... 

Vendedora Sempre estudou, 
mas reprovou dois 
anos daí 
desanimou 

Para conseguir 
emprego melhor e 
fazer faculdade 

Cansaço Dos professores, 
ensinam de jeito 
que dá pra 
aprender 

Quer fazer 
estética, pois é o 
que mais se 
identifica 

P. C. R. C. 
20 anos, 
solteira, 
Fone: 
9980... 

Auxiliar 
administrativa 

Estudou até oitava 
série, parou por 
falta de vergonha 
na cara 

Para fazer 
faculdade 

A falta de 
tempo para 
estudar 

Do modo que 
aprendem, 
simplificam tudo 

Quer fazer 
estética, pois se 
identifica mais 

K. F. 
28 anos, 
solteira, 
Fone: 
9933... 

Supervisor 
regional, no 
Tribunal 
Regional do 
Trabalho 

Estudou até 
metade da oitava 
série, ficou 
grávida com 16 
anos, não tinha 
com quem deixar 
seu filho 

Pra ter emprego 
melhor e porque 
tem objetivos 

Conciliar 
trabalho, 
afazeres 
domésticos 
com a escola 

Amizade com 
alunos e 
professores 

Sonha em fazer 
direito, para 
prestar concursos 
com que se 
identifica 

I. A. F. R. 
22 anos, 
solteiro, 
Fone: 
3348... 

Estacionamen
to e lava 
rápido 

Estudou até oitava 
série, reprovou o 
primeiro ano. 
Perdeu a vontade 
de estudar, tinha 
que trabalhar 

Tentar vestibular, 
daqui a alguns 
anos, mas 
primeiro fazer 
curso técnico 

O tempo é 
muito corrido 
tenta chegar a 
tempo de 
assistir as 
aulas 

Não respondeu Quer fazer técnico 
torneiro mecânico 
ou soldador, 
depois prestar 
engenharia civil 

B. V. B 
20 anos, 
casada, 
Fone: 
3351... 

Não 
respondeu 

Sempre estudou Não parou de 
estudar 

Não 
respondeu 

Professores e 
amigos 

Quer fazer 
engenharia civil 

M. H. R. 
34 anos, 
solteiro, 
Fone: 
3323... 

Mecânico de 
motos e Kart 

Estudou cinco 
anos, parou por 
dificuldade 
financeira 

Pela dificuldade 
que se encontra 
na área de 
trabalho 

Tempo Não respondeu Quer fazer física 
área que gosta 

C. V. N. 
21 anos, 
solteira, 
Fone: 
8434... 

Vendedora Estudou, parou 
porque 
adolescente não 
tem 
responsabilidade 

Porque quer fazer 
muito uma 
faculdade 

Dificuldade 
em interpretar 
textos 

A matéria de 
matemática e 
física 

Quer fazer 
administração ou 
exatas, seu pai 
tem empresa, 
gosta muito da 
área de exatas 

P. H. P. 
22 anos, 
solteiro, 
Fone: 
3356... 

Não trabalha Estudou até oitava 
série, parou de 
estudar depois da 
separação dos 
seus pais, pois 
teve que começar 
a trabalhar 

Por realização 
pessoal, pois 
pretende entrar na 
universidade no 
curso que 
escolheu que é 
ciência da 
computação 

Não encontra 
dificuldades 

Metodologia e 
interação entre 
alunos 

Quer fazer 
ciências da 
computação, 
desde pequeno 
sempre gostou de 
assuntos na área 
da informática 

J. de A. 
22 anos, 
casada, 
Fone: 
9174... 

Secretária Estudava, mas 
precisou trabalhar 
com 14 anos, 
precisou sair da 
escola 

Para poder 
manter seu cargo 
no trabalho e 
assim crescer 
profissionalmente 

Seu esposo 
não apoia e 
nem se 
interessa pela 
sua vida 
escolar. Nem 
pensa que irá 
fazer 
faculdade, 
mas irá 

O aprendizado Quer fazer 
administração 
área que gosta e 
se identifica 

I. R. da S. 
55 anos, 
divorciada, 
Fone: 
3351... 

Atualmente 
desenho 
arquitetônico 

Estudou durante 
sete anos, parou 
por problemas 
familiares 

Porque lhe 
possibilita a 
entrada na 
faculdade 

Aceitação pelo 
meio, era que 
difere sua 
idade, hábitos 
e costumes, 
etc. 

Do local e dos 
professores 

Quer fazer 
arquitetura, pois 
atua há seis anos 
na área, ama 
fazer projeto 

S. S. 
47 anos, 
solteira, 

Desemprega-
da 

Estudou até 
sétima série, não 
gostava de 

Para melhorar 
colocação no 
mercado de 

Nenhuma Dos amigos que 
aqui fez 

Quer fazer curso 
técnico, mas não 
sabe qual 
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Fone: 
9938... 

estudar trabalho 

M. M. S. 
27 anos, 
separada, 
Fone: 
3351... 

Locadora de 
veículos 

Estudou até seus 
7 anos, o que a 
fez parar foi o 
casamento e a 
gravidez precoce, 
não conseguiu 
conciliar 

Para arrumar um 
emprego melhor, 
para poder dar 
condições de vida 
melhor para seus 
filhos 

São muitas, 
mas a 
principal é 
deixar sua 
obrigação de 
mãe, pois sai 
de casa pela 
manhã e 
retorna 
durante a 
noite 

O aprendizado 
de modo geral, 
base para 
transformarmos 
profissionais 
qualificados 

Quer fazer serviço 
social, gosta de 
trabalhar e lidar 
com problemas da 
sociedade 

P. P. 
25 anos, 
solteiro 

Área 
administrativa 

Estudou durante 
seis anos, seus 
pais se 
separaram. 
começou a 
trabalhar com seu 
pai e desistiu de 
estudar 

Pra melhorar seu 
rendimento 
profissional, ter 
mais 
possibilidades de 
crescimento 

Ter que 
acordar cedo, 
trabalhar, 
depois estudar 

Desafios e 
dificuldades, 
gosta de crescer, 
de se testar 

Quer fazer 
administração, é a 
área que trabalha, 
gosta do que faz 

R. S. de A. 
43 anos, 
separada, 
Fone: 
9936... 

Por enquanto 
não está 
trabalhando 

Estudou, saiu 
porque teve que 
trabalhar, casou, 
só quando se 
separei voltou a 
estudar 

Para o futuro, ter 
mais 
conhecimentos e 
uma profissão 

Nenhuma De estudar e das 
pessoas 

Quer fazer curso 
superior, só não 
decidiu qual 

M. V. M. 
19 anos, 
solteira 

Escritório 
material militar 

Estudou, parou 
somente seis 
meses porque não 
tinha vagas no 
SESC 

Voltou a estudar 
para concluir o 
ensino médio, 
prestar vestibular 
e concursos 

Falta de 
concentração 

Não respondeu Quer fazer direito 
e prestar concurso 
público 

R. S. de A. 
39 anos, 
casada, 
Fone: 
3321... 

Dona de casa 
(porém 
remunerada) 

Estudou da 
primeira até oitava 
série, não tinha 
motivação, casou-
se jovem, logo 
engravidou, achou 
melhor se dedicar 
à família, por isso 
parou de estudar 

Para obter mais 
conhecimento, ter 
amizades com 
pessoas de nível 
superior escolar 

No começo o 
aprendizado, 
desinteresse e 
bagunça por 
parte dos 
alunos jovens 

A motivação e 
projetos 

Quer fazer serviço 
social, gosta de 
estar em contato 
com as pessoas e 
ajudá-las 

C. N. C. 
40 anos, 
casada, 
Fone: 
3339... 

Atendente Estudou até oitava 
série, Quando 
terminou a oitava 
foi fazer 
contabilidade não 
entendia nada, 
ficou um tempo 
com receio de 
voltar, depois 
começou a 
trabalhar, não 
conseguiu 
conciliar o estudo 
com sua vida 

Hoje vê como faz 
falta o estudo, 
para educar suas 
filhas, na área 
profissional, por 
isso decidiu voltar 

A dificuldade 
que encontra 
é ficar longe 
da sua família 
mesmo que a 
incentive 

Além do 
aprendizado a 
interação com 
colegas, 
conhecer 
pessoas 
diferentes 

Quer fazer 
administração 
está ligada à área 
profissional que 
atua e gosta 

J. S. A. 
26 anos, 
solteiro, 
Fone: 
9961... 

Atendente de 
Shopping 

Estudou durante 
dois anos, seus 
pais mudavam 
muito de cidade, 
estado, devido à 
estas mudanças 
foi perdendo o 
ano voltou no 
terceiro supletivo 

Para realizar seu 
grande sonho 
trabalhar com 
meio ambiente 

Dificuldade 
com leitura e 
escrita 

Quando 
consegue 
entender 
conteúdo da 
matéria 

Quer fazer 
tecnologia em 
gestão ambiental 

L. E. T. 
40 anos, 
solteiro, 
Fone: 
3325... 

Não 
respondeu 

Não respondeu Não respondeu É muito lento Tudo, mais das 
aulas 

Quer fazer teatro 
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