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Resumo: Este trabalho é fruto de uma investigação em andamento que tem como objetivo refletir sobre os
sujeitos da EJA, suas características, anseios e intenções. Partiu-se dos registros realizados no processo
seletivo para ingresso, dos alunos que frequentam o Curso Técnico em Cozinha Integrado ao Ensino Médio
(Proeja Cozinha), no IF Baiano Campus Catu, buscando estabelecer categorias de análise que revelam um
perfil desses sujeitos. São adultos e jovens com uma experiência de vida heterogênea e complexa, que
necessita ser valorizada pela escola. Entendemos que o perfil traçado é fundamental como orientador das
práticas pedagógicas, para ampliar as aprendizagens dos sujeitos que buscam um espaço de formação
profissional.
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Resumen: Este trabajo es fruto de una investigación en desarrollo que tiene como objetivo reflejar sobre los
sujetos de EJA, sus características, deseos e intenciones. Se partió de los registros realizados en el proceso de
selectividad para el ingreso de los alumnos que frecuentan el Curso Técnico en Cocina Integrado a la
Enseñanza Media (Proeja Cocina), en IF Baiano Campus Catu, buscando establecer categorías de análisis que
revelan un perfil de estos sujetos. Son adultos y jóvenes con experiencia de vida heterogénea y compleja,
que necesita ser valorada por la escuela. Entendemos que el perfil trazado es fundamental como orientador
de las prácticas pedagógicas, para ampliar los aprendizajes de los sujetos que buscan un espacio de
formación profesional.
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INTRODUÇÃO

Pensar na Educação de Jovens e Adultos no Brasil de hoje nos faz reconhecer o direito constitucional de todos
a aprender. De outra forma, na Lei nº 9.394/96, em sua seção V, artigo 37, nos remete a conhecer a EJA em
suas fases compensatória e equalizadora, quando nos diz que “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.” Isso nos inspira a compreender que existe uma idade própria para aprender, no qual o jovem e o
adulto não está inserido.
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Com a nova LDB, o Estado brasileiro reconhece, através da EJA, seu compromisso em ofertar minimamente
aos jovens e adultos, cidadão do país, a possibilidade de escolarização. Essa reflexão é necessária, uma vez
que na Lei nº 5.692/71, em seu artigo 24, alínea a, aponta a finalidade do ensino supletivo, “suprir a
escolarização regular para os adolescentes e adultos que não a tenham seguido ou concluído na idade
própria”, o que limitava a educação para jovens e adultos a mera regularização do fluxo escolar. Segundo
Oliveira (2009), esta concepção da educação do jovem e do adulto está centrada em uma perspectiva
essencialista do ser humano, que compreende-os como seres acabados e prontos, enquanto vê a criança
como um ser em desenvolvimento e em tempo de aprendizagem. Desse modo, os sujeitos da EJA já estão, a
priori, dados e definidos.

No campo da EJA, diferentemente do apontamento legal, podemos reconhecer que existem diversos sujeitos
que aparecem e evadem das salas de aula. Eles são adultos e jovens, trabalhadores ou não, em busca de
uma profissão, de uma oportunidade de trabalho ou do reconhecimento que a escolarização poderá trazer.
Neste cenário, o curso Técnico em Cozinha Integrado ao Ensino Médio, na modalidade EJA - Proeja Cozinha -
ofertado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano Campus Catu – IF Baiano Campus
Catu – tem o desafio de trabalhar com a educação profissional e com esses sujeitos com singularidades tão
distintas. Buscando compreender a realidade que circula pelas salas deste curso, este trabalho tem como
objetivo refletir sobre os sujeitos da EJA, suas características, anseios, intenções e perspectivas.

Para cumprir com tal objetivo, foi realizada uma investigação de cunho qualitativo e exploratório, através da
análise de documentos tais como os registros realizados no processo seletivo para ingresso de alunos nos
anos de 2012, 2013 e 2014, durante as entrevistas dos alunos que ora frequentam o curso na instituição,
respectivamente 3ª, 2ª e 1ª séries do curso, bem como as informações prestadas nos questionários aplicados
em tal ocasião. Neste trabalho, estas informações foram tratadas em seu conjunto, apresentando as
seguintes categorias de análise: faixa etária, experiência profissional na área antes do ingresso no curso e
motivações para realizar o curso.

As três categorias elencadas buscam compreender qual o público deste curso em termos de faixa etária e
suas características (se jovem ou adulto, ou os dois), entender no cenário da educação em Catu quais as
motivações que estes jovens e adultos tem para continuar frequentando ou voltar a frequentar a escola e, por
se tratar da educação profissional, qual a relação que o mundo de trabalho exerce na escolha da instituição e
do curso bem como os impactos na vida dos sujeitos.

OS SUJEITOS E SUAS INTENCIONALIDADES

Ao refletirmos sobre os homens e mulheres que estão inseridos na EJA é fundamental compreendermos que
estes são dotados de desejos, intenções e objetivos de vida. Além de reconhecerem a escola como espaço de
saber e de conhecimento, os sujeitos que se propõem a frequentar seus bancos, enxergam nesta instituição
uma forma de mudança em sua realidade. No entanto, de quem estamos falando?
O que é o jovem e o adulto nessa nossa sociedade?

Segundo Barros (2011) podemos buscar sentido do termo adulto dentro, predominantemente, de duas
dimensões: a dimensão biológica e a dimensão sociológica. A primeira, compreende o adulto ou adultez como
uma fase, um estágio de vida inerente ao ciclo de vida do ser humano, enquanto a segunda, entende-o como
um indivíduo que deixou de ser neófito para estar plenamente incorporado a sociedade.

Neste cenário, utilizaremos uma conceituação de Boutinet (apud BARROS), que nos apresenta um adulto
concebido em uma perspectiva de tempo não linear, com problemas,com sentimentos de imaturidade, que
busca se fazer reconhecer apesar de sua singularidade. Isso porque nosso mundo, pautado numa perspectiva
global e midiatizada nos impõe uma nova forma de pensar, de compreender e intervir na realidade.

Em tempo, é importante compreender que os jovens inseridos nos cursos de EJA, também enfrentam a
realidade da incerteza, da imaturidade e da busca pelo trabalho. Os jovens brasileiros estão ou estiveram
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inseridos no mundo do trabalho e estão preocupados com o desemprego, a violência e a droga, nesta ordem
de importância. Além disso, são sujeitos excluídos dos processos de formação escolarizada, do emprego, além
das tradicionais formas de exclusão por etnia e sexo (SPOSITO, 2003).

Diante dessa realidade, na busca de compreender quem são os sujeitos que frequentam o curso Proeja
Cozinha, foram utilizados os questionários dos 88 alunos que frequentam as turmas do Proeja Cozinha, sendo
encontrada a seguinte realidade, em termos de faixas etárias: 31,8% dos alunos tem acima de 40 anos,
12,5% tem entre 36 a 40 anos, 22,7% possuem entre 31 e 35 anos, 13,7% tem entre 26 a 30 anos e 19,3%
tem entre 18 e 25 anos - sendo 18 a idade mínima para ingresso nos cursos de nível médio na modalidade
EJA. Esta realidade nos mostra quão heterogêneo é o grupo de jovens e adultos que frequentam o Proeja
Cozinha, em termos de idade, fazendo-nos reconhecer como as diferentes gerações permaneceram distante
da escola formal e como o trabalhador da cidade de Catu ainda enfrenta a baixa escolarização e a pouca
oportunidade de educação profissional.

Com a predominância do público adulto, compreendemos que a busca pela escolarização tardia se constitui
como uma oportunidade de aprender aquilo que a vida tem lhe negado. Voltar a escola é reconhecer nela um
papel importante para sua formação enquanto sujeito, é romper com a compreensão da pessoa pronta e
acabada, na qual só resta a regularização do fluxo escolar. Por outro lado, a presença de jovens no curso nos
ajuda a perceber que em termos de educação para classe trabalhadora, os sujeitos de faixas etárias distintas
enfrentam os mesmos problemas para frequentar a escola.

Esta heterogeneidade, uma característica desta modalidade de ensino, representa uma dificuldade dos
docentes em lidar com sujeitos em faixas etárias tão distintas. Isto porque o jovem, mesmo na condição
análoga que o adulto, lida com o aprender de forma diferente. Apesar de Freire (1987) nos desafiar a
compreender o ser humano como um ser inconcluso e inacabado, na escola espera-se que o adulto já tenha
trilhado um caminho de formação (inclusive escolar). Depreende-se da análise dessas informações que os
adultos do Proeja Cozinha também são, segundo Oliveira (1999), pessoas empobrecidas, que tiveram uma
passagem curta ou entrecortada pela escola e que buscam a escola para concluir seus estudos. Não podemos
negar neste conjunto de informações levantadas a presença dos jovens neste grupo. Estes, também excluídos
como os adultos, estão buscando a escolarização, mas possuem mais conhecimento da sociedade midiática a
sua volta e utiliza como recurso para se informar, desprezando em muitos momentos as formas que a
instituição de ensino lida com o conhecimento e com os saberes.

Os sujeitos do Proeja Cozinha, são adultos e jovens com uma importante experiência de vida, heterogênea e
complexa, que necessita ser reconhecida e valorizada pela escola, para que possam ampliar suas
possibilidades de aprender. Neste sentido, Freire (1987) nos diz,

Mas, se para a concepção “bancária”, a consciência é, em sua relação com o mundo,
esta “peça” passivamente escancarada a ele, a espera de que entre nela,
coerentemente concluirá que ao educador não cabe nenhum outro papel que não o
de disciplinar a entrada do mundo nos educandos. Seu trabalho será, também, o de
imitar o mundo. O de ordenar o que já se faz espontaneamente. O de “encher” os
educandos de conteúdos. É o de fazer depósitos de “comunicados” – falso saber –
que ele considera como verdadeiro saber. (p.36, grifo do autor)

Assim, compreendemos que na EJA, o jovem e o adulto já estão inseridos neste mundo do conhecer, que
vivenciaram e experienciaram em seu cotidiano, desafiando-nos a enxergar este sujeito como sujeitos do
mundo.

Acompanhado a isto, percebemos que 75% dos alunos já tem experiência no mundo do trabalho – 25% já
trabalham ou trabalharam como ajudante ou auxiliar de cozinha, 16% trabalham ou já trabalharam como
autônomos no comércio de alimentos, 14,7% trabalham ou já trabalharam como domésticas, 11,3%
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trabalham ou já trabalharam como cozinheiros ou merendeiras, 8% tem outras experiências com a área de
cozinha e 25% não possuem nenhuma experiência na área de cozinha. Pensar uma educação para jovens e
adultos, em curso integrado, nos encaminha para perceber o trabalho como princípio educativo,
prioritariamente, porque para estes sujeitos o trabalho já é uma realidade. Neste sentido, Saviani (2007) nos
orienta,

Se no ensino fundamental a relação é implícita e indireta, no ensino médio a relação
entre educação e trabalho, entre o conhecimento e a 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 o conhecimento e a
prática do trabalho. (p.160)

Desse modo, o trabalho como princípio educativo pauta-se na compreensão do seu sentido ontológico, da
reflexão sobre a capacidade do ser humano em transformar a natureza. Os jovens e adultos que frequentam
o curso Proeja Cozinha já trazem em si o cerne do trabalho porque estão inseridos na realidade do mesmo,
desafiando a escola a tornar-se espaço para sua construção.

Aliado a isso, uma outra característica da EJA é a experiência. Não há mais como limitar o aprender do aluno,
a percebê-lo como mero receptor de informações, como uma concepção bancária da educação, uma vez que o
jovem e o adulto carrega em si o cerne da experiência. Esta experiência se revela em sua relação com o
mundo, com as pessoas, com a amadurecer, também com o mundo do trabalho. O trabalho é um elemento
que mediatiza o processo de amadurecimento, de discernimento social, ao passo que também define o
parâmetro para o processo de crescer, de se tornar adulto.

Por fim, por que os jovens e adultos ainda procuram a escola?
O que eles esperam deste ambiente formal de ensino?
Encontramos um conjunto de razões para estes jovens e adultos, mesmo depois de um dia inteiro de
trabalho, mesmo com as condições precárias do transporte urbano, mesmo com suas famílias e filhos a sua
espera, mesmo com as aulas se encerrando as 22h15min, frequentar a escola.

As razões apresentadas são: aprimorar seus conhecimentos para melhorar suas condições enquanto
trabalhadores (30,7%); aprender uma nova profissão (21,6%); trabalhar na área em que estão se
qualificando (12,5%); terminar o Ensino Médio (9%); conseguir um emprego (1%); gostar da área (21,6%)
e; outros motivos (3,4%). Destacaremos nesta análise as três primeiras categorias, por se tratar de um curso
da Educação Profissional.

Nas categorias destacadas, percebemos que o ambiente escolarizado de formação traz ao adulto e jovem
trabalhador a perspectiva de continuar produzindo e trabalhando. A realidade social de produção econômica
brasileira impõe ao trabalhador a busca constante de domínio das técnicas de produção avançadas em
descompasso com os altos índices de desemprego. Impõe também uma formação aligeirada e utilitarista, que
tem como principal slogan a inserção imediata do sujeito no mercado de trabalho, o que não ocorre a todos.

Estamos falando dos jovens e adultos trabalhadores, que enfrentam toda a adversidade do ensino noturno na
perspectiva de inserir-se no mundo do trabalho, mesmo com uma nova reestruturação da produção que
imprime no trabalhador uma perspectiva fordista, separando suas atividades, criando um tipo de consciência
social, ambientada na sociedade do capital. Desafia-nos a enxergá-los como sujeitos histórico-sociais, que
desejam mudar sua realidade, portanto uma nova forma de fazer educação profissional.

Para tal finalidade, Frigoto (2010) nos sinaliza uma nova compreensão da educação profissional, tal qual a
oferecida no curso Proeja Cozinha, para a formação dos sujeitos.
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O ensino médio, concebido como educação básica e articulado ao mundo do trabalho,
da cultura e da ciência, constitui-se um direito social e subjetivo e, portanto, vinculado
a todas as esferas e dimensões da vida. Trata-se de uma base para o entendimento
crítico de como funciona e se constitui a sociedade humana em suas relações sociais e
como funciona o mundo da natureza, da qual fazemos parte. Dominar no mais elevado
nível de conhecimento estes dois âmbitos é condição prévia para construir sujeitos
emancipados, criativos e leitores críticos da realidade onde vivem e com condições de
agir sobre ela. (p.76)

Esta perspectiva de formação tende a superar uma concepção imediatista da formação da mão-de-obra para o
mercado de trabalho, na busca de uma formação integral do sujeito. Os jovens e adultos que buscam a
escola, anseiam por um espaço que lhes foi negado, de compreensão de si como sujeito que produz e
participa e a escola só lhes tem sentido quando supera a dualidade trabalho X formação.

Os anseios e as intenções desses jovens e adultos se revelam como sua forma de entender a escola, neste
espaço intenso de transformação e formação, que tem a possibilidade de ampliar a compreensão sobre a
realidade.

CONSIDERAÇÕES

A compreensão sobre a educação para jovens e adultos em nosso país não pode ignorar a realidade concreta
na qual esse público tão diverso e heterogêneo está inserido. Pensar na EJA é levar em conta as grandes
desigualdades sociais as quais os sujeitos nela inseridos se encontram e que foram motivos de abandonos e
descontinuidades. Por outro lado, os jovens e adultos tem voltado a escola e enxergado nela grandes
possibilidades de mudanças e sentido.

Ademais, a escola necessita entender quem são os sujeitos da EJA, seus anseios, limitações, necessidades e
expectativas. Sem esse conhecimento corre-se o risco da escola não atender as necessidades de formação do
sujeito e, mais uma vez, levá-lo ao abandono e a evasão.

Assim, este trabalho faz uma análise das informações coletadas no momento de ingresso dos alunos na
instituição, sem com isso determinar que estas são as últimas impressões do sujeito sobre o curso que
frequenta. Entendemos assim, que o perfil traçado é fundamental como orientador das práticas e ações
desenvolvidas na instituição, no sentido de compreender quem são esses sujeitos, que buscam no IF Baiano
Campus Catu um espaço de formação profissional.

Do posto nesta narrativa destaco que, apesar dos jovens e adultos trabalhadores do Proeja Cozinha fazerem
parte da EJA do IF Baiano Campus Catu, entendemos que estes não são exclusivamente os sujeitos desse
processo.

O educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado,
em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. Ambos, assim, se
tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os “argumentos de
autoridade” já, não valem. Em que, para ser-se, funcionalmente, autoridade, se
necessita de estar sendo com as liberdades e não contra elas. (FREIRE, 1987, p.39,
grifos do autor)

Entendemos como sujeitos desse processo aqueles que ensinam e aprendem, portanto, os docentes e
técnicos que acompanham e realizam a EJA também são sujeitos e parte integrante dos processos de ensinar
e aprender.
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Fica ainda como questão desafiadora continuar investigando como essas relações com o saber se constroem e
como são importantes na construção da educação profissional que auxilie na formação de sujeitos, não só de
profissionais que vendem sua força de trabalho.
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