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RESUMO

Este artigo tem como objetivo apresentar a participação do jovem da EJA no mercado de trabalho na
era da informação no município de Arapiraca- AL, mostrando o que representa para eles o mercado de
trabalho e suas dificuldades em um tempo que a tecnologia é a ferramenta principal de trabalho. A
discussão que ora apresentamos é parte da pesquisa em andamento que estamos realizando com
alunos da Educação de Jovens e Adultos no município de Arapiraca-AL, a coleta de dados ocorreu
através de aplicação de questionários aos alunos e realização de entrevistas semiestruturadas. O texto
apresenta as especificidades dos alunos da EJA delineando o perfil dos mesmos. Entre as características
apresentadas priorizamos as que se referem à procedência, situação do trabalho, inserção na escola,
escolarização, grupos etários, nível de escolarização e algumas questões que norteiam a formação
profissional.
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ABSTRACT

This article aims to present the participation of youth in adult education in the labor market in the
information age in the city of Arapiraca-AL, showing what is to them the labor market and their
difficulties in a time that technology is the main working tool . The discussion presented herein is part
of ongoing research we are carrying out with students from the Youth and Adult Education in the city of
Arapiraca-AL, data collection occurred through questionnaires to students and conducting
semi-structured interviews. The article presents the specifics of students EJA delineating the profile
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thereof. Among the features presented prioritize those relating to the merits, the work situation,
inclusion in school, schooling, age groups, education levels, and some questions that guide the training.

Keywords: Youth and Adult Education, Labor Market; Vocational training.

INTRODUÇÃO

Com as rápidas mudanças no mercado de trabalho e o consumo desenfreado, visto que a tecnologia é
uns dos principais motivos dos tais consumos, a procura dos jovens por um emprego aumenta cada dia
mais, mas o mercado de trabalho exige cada dia mais de mão de obra qualificada, principalmente na
área da tecnologia. Um dos fatores preocupante no momento é a inserção do jovem no mercado de
trabalho, pois o jovem busca por trabalho que lhe possibilite suprir suas necessidades financeiras,
podendo até prejudicar sua vida escolar , pois em muitos casos os jovens trocam a escola pelo
trabalho, não tendo suporte para concluírem os estudos por não saberem conciliar o tempo entre os
estudos e o trabalho comprometendo sua formação. O jovem que pertencente ao mundo do trabalho,
ou do desemprego, como é mais comum, estão mais em evidência na modalidade de ensino da EJA,
objetivando concluir etapas de sua escolaridade em curto prazo em busca de melhores ofertas de
emprego.

Devido à menor experiência, a consequência é enfrentar maiores dificuldades no mercado de trabalho.
No Brasil, esse quadro é agravado pela baixa escolaridade média e pela baixa qualidade da educação
adquirida por grande parte dos jovens, uma lacuna que se torna mais grave em face das mudanças no
paradigma produtivo e da maior importância conferida à escolaridade. Outra especificidade brasileira é
a idade muito precoce de entrada dos jovens no mercado de trabalho, característica muito pronunciada,
sobretudo nas camadas de baixa renda. Estabelece-se, portanto, um ciclo vicioso com implicações
muito negativas. Os jovens de família mais pobres ingressam muito cedo no mercado de trabalho,
impulsionados pela necessidade de obter renda e/ou pela má qualidade da educação oferecida, incapaz
de convencê-los que possa no futuro trazer algum benefício. Obtêm, então, um posto de trabalho
precário e com reduzidas chances de ascensão profissional, consolidando um tipo de inserção que tende
a se preservar ao longo do ciclo profissional. Muitos indivíduos percebem as dificuldades e procuram
oportunidades de obter qualificações que aumentem as chances de ascensão profissional. No entanto,
muitos estão inseridos em longas jornadas de trabalho, tornando difícil o regresso à escola ou o
engajamento em programas de formação e qualificação profissional.

Situar este jovem num mundo cultural concreto, de uma determinada época da história, faz
contraponto à visão de existência do adolescente universal, com características emocionais típicas de
desenvolvimento na transição do adolescente para a vida adulta como se a idade biológica pudesse ser,
por si só, o único determinante de um conjunto de comportamentos comuns e de uma visão de mundo.
Nesta fase de desenvolvimento, o jovem que se encontra no mercado de trabalho e lutando para
garantir sua sobrevivência, apresenta características diferenciadas pelo contato imediato com a
realidade social, daquele jovem universal, abstrato, que só responde às etapas biológicas de seu
crescimento, representadas por um conjunto de transformações corporais e psicológicas entre a
infância e a idade adulta, tipificadas como adolescência. A constituição dos universos sócio culturais
juvenis realiza-se em um amplo leque de diversidades diante das condições materiais e simbólicas
vividas: de agrupamento e organização, classes sociais, diferenças étnicas e religiosas, peculiaridades
regionais e de gênero. Assim, compreende-se que os jovens são orientados por um conjunto de
elementos materiais e imateriais, códigos, símbolos, sistemas de representações sociais que expressam
estilos de viver diferenciados das gerações anteriores, é nesse cenário, que os estudos recentes
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relativos à temática dos jovens e seus diferentes espaços de formação expressam a preocupação de
apreender quem são os jovens, quais são seus modos de pensar e agir, suas necessidades e
perspectivas e suas relações com as agencias socializadoras.(GUIMARÃES,CANEZIN et all:2007.

1. Os jovens na sociedade moderna

Problematizar acerca dos jovens na contemporaneidade pressupõe reconhecer que são categorias
históricas e sociais e que esses sujeitos não são entidades genéricas abstratas, mas seres que
estabelecem relações sociais, culturais e políticas. Os estudos referentes à juventude classificam
convencionalmente os jovens pela faixa etária de 15 a 24 anos de idade, tendo por base os critérios da
Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização das Nações Unidas (ONU). Esse critério,
segundo ABRAMO (2005), tem abrangência por corresponder “ao arco de tempo em que, de modo
geral, ocorre o processo relacionado à transição para a vida adulta” (p. 45). Os estudiosos são
consensuais em considerar que o critério por faixa etária deve ser utilizado com cuidado. A expressão
juventude é construída histórica e culturalmente, e, especificamente, constitui uma invenção das
sociedades modernas. Perguntar o que é ser jovem implica considerar o tempo e o espaço em que os
jovens estão inseridos na sociedade. A expressão juventude nasceu na sociedade moderna ocidental
associada à ideia de um tempo a mais de preparação para realizar as complexas tarefas de reprodução
da sociedade industrial. Esta preparação deveria ocorrer nas escolas agências especializadas supondo
suspensão de entrada no mundo do trabalho. A expressão juventude corresponde àquele sujeito livre
da obrigação do trabalho e dedicado ao estudo, refere-se, então, às experiências do jovem burguês
(ABRAMO, 2005). Com as transformações das sociedades contemporâneas, os modos de compreender
os jovens alteraram-se substancialmente. SPOSITO e HADDAD (2003) destacam que a definição de
juventude encerra um duplo desafio, tendo em vista que os critérios que a constituem são históricos e
culturais. Nesses termos, a juventude é condição de vida e ao, mesmo tempo, um tipo de
representação social, ou seja, depende do modo como uma sociedade constitui e significa esse modo de
vida.

A preocupação no presente com o tempo futuro diz respeito, também, aos modos
possíveis de inserção na vida adulta, sobretudo na chave de conclusão da
escolaridade. O trabalho aparece como categoria mediadora dos dois tempos:
possibilita para muitos uma experiência mais rica no presente e garante, também, os
mecanismos básicos para a transição, pois, além do projeto de constituição da
própria família, ele entra como fator para a conclusão em bons termos da própria
trajetória escolar, assegurando um futuro (...) (SPOSITO, 2007, p. 35).

1. Conhecendo os jovens da educação de jovens e adultos EJA

A pesquisa realizada tem uma abordagem qualitativa através de estudo exploratório com dez alunos
entre quinze a vinte e cinco anos de idade que hoje se encontram na Educação de jovens e adultos -
EJA, no município de Arapiraca - AL, com o objetivo de identificar entre os jovens quais suas
dificuldades em conciliar a educação e o trabalho na era da informação, fazer uma análise do seu
preparo profissional para o mercado de trabalho e quais as exigências do mercado de trabalho no
Município de Arapiraca-AL.

A pesquisa qualitativa consiste:

[...] na escolha adequada de métodos e teorias convencionais; no reconhecimento e análise de
diferentes perspectivas; nas reflexões dos pesquisadores a respeito de suas pesquisas como parte do
processo de produção de conhecimento; e na variedade de abordagens e métodos. (FLICK, 2009, p.
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23).

Portanto, foram utilizadas coletas de dados através de entrevistas e questionários aplicados aos jovens
estudantes matriculados em instituições de ensino na modalidade de ensino EJA.

Com base nos dados coletados, por meio das respostas dadas aos questionários identifica-se uma
grande presença de jovens e adultos na EJA, além de decorrer da evasão e da repetência ocasionando a
defasagem escolar idade/ano, se dá por muitos motivos e um deles é, também, pela procura de
certificação escolar para a disputa de trabalho no mercado atual, os jovens entrevistados manifestaram
constantemente, que a permanência deles na escola se deve à necessidade de escolarização para não
correrem riscos de não terem acesso ao mais simples dos empregos, visto que o grau de escolaridade é
um dos principais requisitos para a obtenção de um lugar no mercado de trabalho.

A inserção de jovens na modalidade de ensino de Educação de Jovens e Adultos e as especificidades
desse segmento têm sido apontadas pelos pesquisadores Spósito (1997), Brunel (2004), Andrade
(2004) entre outros, como um campo de estudo importante para o entendimento da EJA, hoje. Assim,
compreender, identificar e analisar os significados e os sentidos atribuídos aos processos de
escolarização vividos pelos jovens na EJA nos ajudará a entender quem são e o que pensam esses
alunos sobre essa modalidade de ensino, a sua inserção e vivência nela.

Segundo Dias et al. (2011, p. 50) “cabe destacar que os sujeitos aos quais se destinam o fazer
pedagógico da EJA têm outras especificidades que ultrapassam a condição de não criança, baixa
escolaridade e integrante das camadas populares”. Nesse sentido, é explícita a relevância do estudo
sobre os sujeitos da educação de jovens e adultos, visto que vivenciam uma trajetória de vida que se
constitui numa questão múltipla e complexa.

Ao analisar os questionários e as entrevistas dos alunos, verificamos que a maioria deles trabalham,
mas não estão satisfeitos, então buscam a EJA para melhor se qualificarem, muitos chegam à Eja sem
dominar o código da leitura e da escrita.

De um modo geral, os sujeitos da EJA são tratados como uma massa de alunos, sem
identidade, qualificados sob diferentes nomes, relacionados diretamente ao chamado
"fracasso escolar". Ainda chama a atenção para o discurso escolar que os trata, a
priori, como os repetentes, evadidos, defasados, aceleráveis, deixando de fora
dimensões da condição humana desses sujeitos, básicas para o processo
educacional. Ou seja, concepções e propostas de EJA comprometidas com a
formação humana passam, necessariamente, por entender quem são esses sujeitos
e que processos pedagógicos deverão ser desenvolvidos para dar conta de suas
necessidades e desejos. (ANDRADE, 2004, p. 1).

Ao abordar esse tema, observa-se que a maioria dos jovens entrevistados são trabalhadores ou estão
em busca de emprego. Dispõem-se a frequentar a EJA na expectativa de melhorar suas condições de
vida. Segundo seus relatos, é com sacrifício que estudam no turno noturno, pois acumulam
responsabilidades profissionais e domésticas. Além disso, o estudo reduz o pouco tempo de lazer que
possuem. Os alunos que frequentavam as aulas constantemente manifestaram esperança de continuar
os estudos: concluir o ensino fundamental e médio, ter acesso a outras cursos profissionais e o
preferido é o curso de informática. Percebemos ainda que é cada vez mais reduzido o número de jovens
e adultos que efetivamente frequentam a EJA e que não tiveram nenhuma passagem anterior pela
escola. Certos que o histórico de inserções e constantes interrupções no ensino regular ou na EJA é
comum, principalmente, em relação aos mais jovens. Tendo abandonado os estudos quando crianças
ou adolescentes, devido ao trabalho, gravidez na adolescência, drogas, evasão, etc. No presente, não
querem desperdiçar a oportunidade de estudar, pois percebem a relevância da escolarização nas
demandas do mercado de trabalho atual.
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Segundo Dias, et al (2011, p. 69) é preciso “considerar a concepção do processo educativo como uma
formação que se dá ao longo da vida e, nessa perspectiva, valida a ideia de que tal processo não deve
estar restrito às etapas regulares da escolarização”.

Todos os alunos entrevistados ressaltam a importância de estarem estudando, querem estar na sala de
aula para melhorarem de vida, lutando por um emprego digno, pois sentem que não estão preparados
profissionalmente, os próprios jovens destacam a dificuldade de lidar com a tecnologia quando tratada
como uma ferramenta de trabalho, por isso destacam a importância da educação de jovens e adultos
em suas vidas, como uma nova chance que estão tendo, onde o principal objetivo é resgatar o tempo
perdido, e construir sua identidade no meio social, focando sua formação profissional em um tempo que
a informação e a tecnologia é cada vez mais veloz e moderna e o mercado de trabalho cada vez mais
exigente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo, afirmou-se a necessidade de buscar compreender quem é o jovem da EJA para além da
condição monolítica de aluno. Este parece ser um dos grandes desafios estabelecidos para a
modalidade de educação de jovens e adultos, em especial, quando se propõe a integrar a formação
geral à qualificação profissional. Os depoimentos dos alunos colhidos, embora não generalizantes,
possibilitam certas inferências para aprofundamento e desenvolvimento da pesquisa.

Estão presentes nos depoimentos a aceitação naturalizada do percurso escolar repleto de desistências e
retornos e indícios de que a escola não é percebida como mediadora da articulação entre o presente
vivido e o futuro. Em vários deles, constata-se que até o quarto ano do ensino fundamental, a escola
constitui referência simbólica, a partir de então ela começa a perder a importância. Para a maioria dos
jovens entrevistados, parece generalizada o discurso que idealiza a escola (representações
internalizadas na vida cotidiana) e a vida escolar da maioria deles. Fica evidente a preocupação do
jovem pela sua qualificação, pois a inserção produtiva dos jovens é um dos desafios da política de
emprego. O Brasil vem contemplando recentemente a necessidade de políticas especiais para o público
jovem, com a ampliação de programas profissionalizantes no sentido de promover a melhor inserção do
jovem no mercado de trabalho e fortalecer as condições de ascensão social. O presente artigo pretende
contribuir para esse campo de estudos, fazendo uma reflexão sobre as políticas de emprego para os
jovens.
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