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RESUMO

Este artigo foi elaborado a partir da aplicação de entrevistas com estudantes de 12 turmas da EJA do
Ensino Médio do noturno da Escola Estadual Ana Lins, situada no município de São Miguel dos
Campos, Alagoas. O estudo teve como objetivo, traçar o perfil dos alunos da EJA desta escola e
assim contribuir para melhorias no processo ensinoaprendizagem. A análise foi realizada com base
nas experiências de vida desses jovens / adultos, ressaltando os motivos pelos quais voltaram a
estudar, destacando suas pretensões e expectativas para o futuro. Essa investigação permitiu ao
professor analisar o perfil de seus alunos e proporcionou a reflexão acerca de sua prática, adequando
seu planejamento à realidade desses sujeitos com foco num ensino de qualidade e uma
aprendizagem mais significativa.

Palavraschaves: EJA, Perfil, Contribuição, Expectativas.

ABSTRACT

This article was elaborated from the application of interviews with students of 12 classes of the EJA of
the High School of the night of the State School Ana Lins, located in the municipality of São Miguel dos
Campos, Alagoas. The study aimed to outline the profile of the students of the EJA of this school and
thus contribute to improvements in the teachinglearning process. The analysis was based on the life
experiences of these youngsters / adults, highlighting the reasons for which they returned to study,
highlighting their pretensions and expectations for the future. This research enabled the teacher to
analyze the profile of his students and provided the reflection about their practice, adapting their
planning to the reality of these subjects focusing on quality teaching and more meaningful learning.
Keywords: EJA, Profile, Contribution, Expectations. RESUMEN Este artículo fue elaborado a partir de
la aplicación de entrevistas con estudiantes de 12 clases de la EJA de la Enseñanza Media del
nocturno de la Escuela Estadual Ana Lins, situada en el municipio de São Miguel dos Campos,
Alagoas. El estudio tuvo como objetivo, trazar el perfil de los alumnos de la EJA de esta escuela y así
contribuir a mejoras en el proceso enseñanzaaprendizaje. El análisis fue realizado con base en las
experiencias de vida de esos jóvenes / adultos, resaltando los motivos por los cuales volvieron a
estudiar, destacando sus pretensiones y expectativas para el futuro. Esta investigación permitió al
profesor analizar el perfil de sus alumnos y proporcionó la reflexión acerca de su práctica, adecuando
su planificación a la realidad de esos sujetos con foco en una enseñanza de calidad y un aprendizaje
más significativo.

Palabras claves: EJA, Perfil, Contribución, Expectativas.

INTRODUÇÃO

Entendese aqui Educação como um processo de formação inerente ao ser humano e presente em
todas as sociedades humanas. De acordo com a Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional (LDB
9394/96) em seu Art. 21, a Educação Escolar Brasileira está estabelecida em dois níveis: Educação
Básica e Educação Superior. A Educação Básica é organizada em três etapas (Educação Infantil,
Ensino Fundamental e Ensino Médio).
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A Educação de Jovens e Adultos (EJA),foco desse estudo é parte integrante da Educação Básica,
portanto segue a legislação vigente desse nível. É uma modalidade que tem como objetivo promover
o Ensino Fundamental e Médio com qualidade para aqueles que estão fora da idade escolar por
diversos motivos.

A Educação de Jovens e Adultos (EJA), como modalidade que compõe a educação básica desde a
época de 90, em todos os seus níveis, se estrutura como possibilitadora da garantia de um direito
social subjetivo a quem não teve acesso, por fatores diversos à educação básica. Motivo pelo qual,
Ireland e Vóvio (2005) cita como se constitui num campo estratégico que ultrapassa os limites do
processo de escolarização formal para a possibilidade de ser uma modalidade educativa que faz
frente à exclusão e à desigualdade social, buscando a inclusão de estudantes em todo o país.

O período de 1930 é marcado pela estruturação do Brasil urbanoindustrial que, sobrepondose às
elites rurais, firmou uma nova configuração da acumulação capitalista no país. Esse processo alterou,
significativamente, as exigências referentes à formação, qualificação e diversificação da força de
trabalho.

O histórico da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no país a partir da década de 1940, elaborado por
meio de uma vasta literatura3 que trata sobre este tema, registra um longo percurso de ausências de
políticas públicas e de fracasso na promoção da escolarização da população.

No início de 1950, 55% da população brasileira maior de 18 anos era constituída por analfabetos.
Perante esse diagnóstico, apoiada no conceito de educação funcional, a UNESCO estimulou um
movimento de estímulo à criação de programas nacionais de educação de adultos analfabetos para
atender as regiões consideradas mais atrasadas do país.

Na LDB 9394/96, a inclusão da EJA como modalidade de ensino da Educação Básica, ou seja, nas
políticas educacionais, não resultou no fortalecimento do ensino, mas sim, por meio de campanhas
emergenciais, tendo como alguns exemplos: Programa Brasil Alfabetizado, Viajando pelo Saber,
Prójovem, PróLetramento, entre outros. A oferta da modalidade desta forma, pensa apenas na
alfabetização, desconsiderando a importância da escolarização, assim, se nega aos alunos a
continuidade de estudos.

As discussões sobre a situação da Educação de Adultos continuaram permeando os espaços de
luta de seus defensores. Após o Congresso, também em 1958 surge a Campanha Nacional de
Erradicação do Analfabetismo. E a partir dos anos 60, novas campanhas são deflagradas:
Campanha Nacional de Educação de Adultos; Campanha de Educação de Adultos, concebida por
Lourenço Filho; Campanha Nacional de Educação Rural e Campanha Nacional de Erradicação do
Analfabetismo. Logo após, surge o Movimento de Educação de Base, encampado pela
Confederação Nacional dos Bispos do Brasil.

As lutas em favor da Educação de Adultos continuaram com a maior propagação do ideário de
Paulo Freire, mediante os movimentos de cultura popular iniciados em Recife – PE, 1961. As ideias
freirianas traziam um caráter revolucionário. Levar os sujeitos a compreenderem a exploração de
sua força de trabalho e as desigualdades sociais era algo inovador.

Com o golpe militar, as ações da EJA foram extintas e Paulo Freire, exilado. Em 1967 foi criado, por
meio de da Lei 5.379, de 15 de dezembro, o Movimento Brasileiro de Alfabetização – Mobral, que
propôs uma formação que atendesse ao Estado burguês. Desde esse período, as políticas para
essa modalidade de ensino desconsideram a educação no âmbito da formação humana.

A educação pensada para a EJA, nesse período, baseavase no domínio do conhecimento mínimo
capaz de instrumentalizar esses sujeitos para o manuseio de seus instrumentos de trabalho.

A década de 1980 marcou a história com a queda do Regime Militar, e o início do processo de
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redemocratização do país. Foi aprovada a oitava Constituição brasileira – promulgada durante o
governo José Sarney, no ano de 1988. Essa Constituição, considerada avançada em relação às
anteriores, concede maior liberdade e direitos ao cidadão, reduzidos durante o Regime Militar,
viabiliza a incorporação de emendas populares e mantém o status do Estado como República
presidencialista.

Nesta Constituição, a EJA é legitimada no Título dos Direitos Individuais e Coletivos, o direito à
educação a todos os cidadãos brasileiros. O artigo 208 diz que “O dever do Estado com a educação
será efetivado mediante a garantia de: I  ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para
os que a ele não tiveram acesso na idade própria”.

O artigo 205 traz em seu texto: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. A
abrangência do texto constitucional inclui toda a população brasileira; dessa forma os sujeitos jovens
e adultos da EJA estão incluídos na garantia do direito à educação.

Os sujeitos que procuram à EJA precisam ser atendidos dentro das políticas permanentes que
abrangem todo o processo de escolarização, garantindolhes a conclusão da educação básica e
possibilitandolhes a continuidade dos estudos ao longo da vida. A legalização do direito à educação
pressupõe acesso à escolarização de toda a população jovem e adulta brasileira excluída da
educação formal. Legalizar as políticas educacionais sem, contudo, possibilitar a efetivação, torna a
oferta educacional, principalmente, para a EJA, uma utopia, ou mais que isso, uma educação que
não consegue ultrapassar o campo teórico, uma educação aprisionada às normas jurídicas.

As reformas educacionais no Brasil dos anos 1990 justificaramse em nome da qualidade do ensino
e do desenvolvimento do país. Tal desenvolvimento parece mascarar a estratégia para a
manutenção do poder das classes dominantes. A crise econômica que atingiu com maior força os
países em desenvolvimento desencadeou no Brasil uma série de reformas.

O percurso de políticas transitórias e emergenciais sem garantia de direitos para os sujeitos da EJA
perdura até a promulgação da última Constituição Federal, no ano de 1988. A partir desse período
essa modalidade adquiriu, ao menos no campo da legislação, direitos que garantiram a efetivação
de políticas públicas permanentes.

É possível observar uma forte tendência de alinhamento entre política educacional e política
econômica. As reformas são intencionais, planejadas para contribuir com projetos do governo que
contam com o apoio financeiro dos organismos internacionais.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB Nº. 9394/96 toma como base a
Constituição Federal de 1988 e avança ao incluir a EJA como modalidade de ensino da Educação
Básica. A EJA consta nos artigos:

Art. 37. 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.

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos
adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular,
oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do
alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos
e exames.

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do

05/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/perfil_dos_alunos_da_educacao_de_jovens_e_adultos_eja_de_uma_esco.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.412,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre
si.

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que
compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao
prosseguimento de estudos em caráter regular.

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizarseão:

I  no nível de conclusão do ensino fundamental, ara os maiores de quinze
anos; II  no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito
anos.

§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios
informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames.

O quadro de desigualdade educacional, nos anos 2000, não sofreu modificações expressivas e,
consequentemente, não alterou o status da EJA como reflexo da condição desigual da educação
brasileira. Ainda que o Estado não tenha promovido às mudanças estruturais necessárias para
superação do modelo desigual provocado pelo sistema capitalista. Contudo, foi nesse período que se
promoveu um quantitativo maior de ações no combate as disparidades sociais e educacionais. Apesar
da expectativa e do desafio de rompimento com práticas políticas e concepções de vertente neoliberal
adotadas na década de 1990. O governo optou, inicialmente, pela manutenção da política econômica
do governo anterior e pela condução da política pública por intermédio de programas. Contudo, a
postura política e as ações, em relação à EJA e à educação profissional, mudaram significativamente
quando comparadas ao governo anterior a 2003, mesmo com a manutenção de programas de ações
existentes, devidamente modificados, e a criação de novos.

O Parecer 11/2000 do Conselho Nacional de Educação diz que a educação de jovens e adultos
deve ser compreendida na perspectiva do direito humano fundamental, tendo as funções:

Função Reparadora: não se refere apenas à entrada de jovens e adultos no
âmbito dos direitos civis, pela restauração de um direito a eles negado – o
direito de uma escola de qualidade –, mas também ao reconhecimento da
igualdade antológica de todo e qualquer ser humano de ter acesso a um bem
real, social e simbolicamente importante. Mas não se pode confundir a noção
de reparação com a de suprimento. Para tanto, é indispensável um modelo
educacional que crie situações pedagógicas satisfatórias para atender às
necessidades de aprendizagem especificas de alunos jovens e adultos.
(Proposta Curricular para a Educação de Jovens e Adultos, 2002:18).

Equalizadora, vai dar cobertura a trabalhadores e a tantos outros segmentos
sociais como donas de casa, migrantes, aposentados e encarcerados. A
reentrada no sistema educacional dos que tiveram uma interrupção forçada
seja pela repetência ou pela evasão, seja pelas desiguais oportunidades de
permanência ou outras condições adversas, deve ser saudada como
reparação

corretiva, ainda que tardia, de estruturas arcaicas, possibilitando aos
indivíduos novas inserções no mundo do trabalho, na vida social, nos espaços
da estética e na abertura dos canais de participação. (Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização e Diversidade Diretoria de Políticas de Educação de
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Jovens e Adultos. Princípios da Educação de Jovens e Adultos)

Qualificadora, mais do que uma função permanente da EJA que pode se
chamar de qualificadora. Mais do que uma função, ela é o próprio sentido da
EJA. Ela tem como base o caráter incompleto do der humano cujo potencial de
desenvolvimento e de adequação pode se atualizar em quadros escolares ou
não escolares. (Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e
Diversidade Diretoria de Políticas de Educação de Jovens e Adultos.
Princípios da Educação de Jovens e Adultos).

Com a inversão da lógica excludente anterior do Fundef, o Fundeb  Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, por exemplo,
aprovado em 2007, apesar de limites e problemas, contempla fundos destinados não só para a EJA,
mas para toda a educação básica, da educação infantil aos 4 anos até o final do ensino médio, além
das modalidades que a educação básica admite. Contudo, o Fundeb ainda apresenta limitações
financeiras para a modalidade e revela a discriminação ainda presente no seu tratamento, quando
comparado às demais modalidades do ensino fundamental, ensino regular e ensino médio. Além
disso, aponta que os sistemas de ensino só poderão ter gastos de até 15% dos recursos recebidos na
EJA. No âmbito legal, há uma significativa ampliação da perspectiva do direito à educação de jovens
e adultos, com a alteração do parágrafo primeiro do artigo 208 da Constituição Federal de 1988, por
meio da Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009. Esta alteração amplia a
obrigatoriedade do Estado na oferta da educação formal, antes restrita ao ensino fundamental,
passando a ter o dever de garantir também o ensino médio, introduzindo a perspectiva de
universalização da educação básica, inclusive para jovens e adultos que não tiveram acesso na
“idade própria”. A legislação passa a assumir a seguinte redação: I  educação básica obrigatória e
gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita
para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; Essa afirmação legal é uma conquista
da sociedade e, sobretudo, representa o reconhecimento pelo poder público da necessidade de
promover ações para jovens e adultos que não se escolarizaram, na idade dita “própria”. Além disso,
esta medida também amplia o conceito de EJA na perspectiva da escolarização, expressa nos artigos
37 e 38 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).

Educação de Jovens e Adultos (EJA) em Alagoas

Atualmente, a realidade vivida pelas escolas indica que a organização de documentos que orientam
os trabalhos da escola, como por exemplo, o Projeto Politico Pedagógico (PPP) e o Regimento
Escolar assim como os aspectos estruturais do espaço escolar e os aspectos administrativos não
respondem mais na sua grande maioria as demandas dos jovens da EJA que circulam pela escola
com suas formas de ser e estar no mundo. Mas, na maioria das vezes essa diversidade é vista pela
escola como um problema, assim causando indisciplina, visto que as regras não são cumpridas e se a
falta de diálogo continuar, muitos alunos acabam abandonando às aulas ou tornandose infrequentes.
É comum que as turmas da EJA iniciem com um número grande de estudantes e ao chegar no 2º
bimestre há um esvaziamento considerável nas turmas. Vale ressaltar que outros fatores ligados a
questões sociais e econômicas também estão relacionadas a essa evasão, visto que muitos
trabalham e no Estado de Alagoas, é na safra que eles conseguem emprego nas usinas de cana de
açúcar da região. Sobre essa discussão, Arroyo (2014) colabora quando fala que “esses jovens
adultos trazem experiências sociais, raciais, de gênero, de trabalho e de sobrevivência dramáticas,
de percursos escolares tensos. Trazem às escolas histórias de lutas por direitos ao trabalho, à
moradia, a um viver digno e justo”. Contudo, é importante que as escolas se constituam em cenários
que atendam as demandas deste público.
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A Educação de Jovens e Adultos, no estado de Alagoas, busca o aprendizado de jovens e adultos,
que estão fora da sala de aula, objetivando que os mesmos aprendam a ler e escrever. Este objetivo
advém da dificuldade de aprendizagem dos alunos oriundos do Ensino Fundamental (ALAGOAS,
2006), além daqueles que nunca frequentaram uma sala de aula porque tiveram que trabalhar muito
cedo para ajudar na renda da família, assim, não concluindo seus estudos na idade adequada. As
primeiras iniciativas para a escolarização dos adultos não alfabetizados, em Alagoas, surgem no ano
de 1870, através da Lei nº 519/1870, por meio das escolas noturnas. Essas instituições, segundo
Correia (2011):

[...] surgiram no intuito de cobrir a lacuna existente para esse tipo de instrução
destinada aos trabalhadores, como também a criança trabalhadora, a exemplo, a
Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional constituída em 1828, que foi uma das
primeiras agremiações criadas com esta finalidade (2011, p. 112 apud ARAUJO;
GALVÃO, 1872, p.377378).

Nos dias atuais, a EJA vem sendo compreendida em seu sentido social, de forma que sejam
observadas as condições de trabalho e de vida dos docentes e discentes dessa modalidade de
educação, mediante um vínculo necessário à conquista da melhoria da qualidade da educação e do
reconhecimento dos seus profissionais pela sociedade. A oferta vem sendo ampliada para alcançar o
número máximo de alunos alfabetizados na perspectiva de letramento. Assim, compreendendo a EJA
como caminho para que o estudante possa expressar e compreender o mundo e a sua realidade,
através da leitura e da escrita.

Soares (2003) define letramento como o estado ou condição de quem não só sabe ler, mas exerce as
práticas sociais de leitura e de escrita que circulam na sociedade em que vive conjugandoas com as
práticas sociais de interação oral.

O avanço da EJA, além de campanhas e programas, é determinante para o fortalecimento de uma
escolarização que priorize a continuidade de estudos dos sujeitos alunos.

METODOLOGIA

A metodologia adotada pela pesquisa foi aplicação de entrevistas que procuraram descrever o perfil
dos alunos da Escola Estadual Ana Lins, localizada no município de São Miguel dos Campos, AL.
Os dados coletados nas entrevistas realizadas com todos os alunos (12 turmas) da Educação de
Jovens e Adultos (EJA) no período de novembro a dezembro de 2017 foram analisados e
estruturados pelo professor. Através da análise, os dados coletados contribuíram para traçar o perfil
do aluno da EJA de forma que o professor pudesse fazer um planejamento melhor para o período
seguinte.

Com o desejo de conhecer a modalidade de ensino EJA  Educação de Jovens e Adultos, além de
fazer um perfil dos alunos que estão estudando atualmente, essa pesquisa tem como objetivo
conhecer a metodologia aplicada na atualidade, a vivência e os alunos frequentadores da EJA. O
alcance desses objetivos levou a produzir uma pesquisa qualitativa, com entrevista e questionários,
confrontando com estudos bibliográficos.

A pesquisa foi realizada na Escola Estadual Ana Lins, funciona nos três turnos. No período noturno
acontece o ensino de educação de jovens e adultos com início das aulas às 19:00h até às 22:10h,
sendo ofertado de segundafeira à sextafeira.

Foi realizada a pesquisa de campo qualitativa, com intuito de produzir fontes sobre o objeto
investigado e dialogar com elas. As informações levantadas sobre o objeto de pesquisa, proporcionou
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o contato direto entre sujeito e objeto, de forma a explorar os dados que estão eminentemente
vinculados com a realidade investigada. É de suma importância ressaltar que uma pesquisa
bibliográfica é aquela em que os dados apresentados provêm apenas de livros e artigos consultados.
Assim a pesquisa partiu para outro caminho, conforme explicam Doxsey & Riz (2003, pg. 38 39) :

(...) tratase de um estudo empírico, no qual o pesquisador sai do campo para
conhecer determinada realidade, no interior da qual usando, os instrumentos e
técnicas especificadas, coleta de dados para sua pesquisa. A escolha de um
método específico depende principalmente de objeto de estudo, mas o fator
tempo e a necessidade para usar um ou vários métodos em conjunto
influenciaram a seleção. Pesquisadores iniciantes não precisam ter domínio ou
conhecimento de todos os métodos apresentados no quadro, mas é
importante saber da abrangência de possibilidades disponíveis. Alguns tipos
de estudo usam mais do que um método ou técnica de coleta de dados. O
bom estudo de caso exige a utilização de documentos, da observação e da
coleta de informações diretamente com os principais atores envolvidos no
problema. No entanto, o pesquisador pode optar por um método único, por
exemplo a observação participante, para explorar um menos pesquisado. Os
sujeitos da pesquisa realizada foram alunos pertencentes às turmas de Ensino
Médio EJA, onde essa escola atende turmas de 1ª ao 4º período no turno
noturno com um professor atuante na respectiva modalidade de ensino. Foram
aplicados nas 12 turmas da escola, para aplicação de questionário fechado.

No processo de coleta de dados, foram analisados quais seriam os procedimentos mais adequados a
essa pesquisa, de forma clara e objetiva, com vistas a tornar a pesquisa simplificada e segura. Foram
assim viáveis a essa pesquisa a elaboração e aplicação de questionário fechado para alunos.
Utilizouse o questionário com questões abertas e fechadas para aos alunos. Com objetivo de traçar o
perfil dos sujeitos envolvidos com a EJA onde é necessário que o questionário tenha uma linguagem
clara, objetiva e direta, de forma a motivar a participação e o interesse dos sujeitos pesquisados, para
que compreendessem com clareza o que era perguntando. O questionário realizado com perguntas
estruturadas e óbvias,permitiram, ideias, opiniões, condutas e expressões sobre a realidade vivida ao
que acontece ou ao que poderá acontecer, sendo as perguntas suficientemente elaboradas, para
fazer com que as categorias de respostas sejam significativas.

Desse modo, para a pesquisa é importante que aconteça essa coleta de dados através de
questionários, para que assim tornese eficiente proporcionando reflexão aos dados coletados, e a
construção do debate, o que contribui com os objetivos que se deseja alcançar.

As perguntas que constituíram as entrevistas foram as seguintes: faixa etária, motivo pelo qual voltou
a estudar, sexo, estado civil, o que se pretende para o futuro, dificuldades de aprendizagens,
pretensão em fazer ENEM entre outros.

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram eficazes e atenderam ao caminho proposto
pela investigação.

REULTADOS E DISCUSSÕES

Perguntas Respostas %

Qual o motivo que o levou a
voltar a estudar

Valorização pessoal 40%
Dificuldade de emprego 31%
Exigência do trabalho 17%
Exigência da Família 6%
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Outros 6%

O que se pretende para o
futuro

Concluir o Ensino Médio 22%
Fazer curso técnico 36%
Fazer graduação 39%
Fazer especialização 2%
Fazer mestrado 1%

Qual a faixa etária dos alunos

18 a 25 anos 56%
26 a 35 anos 26%
36 a 45 anos 16%
46 a 55 anos 02%

Sexo Feminino 62%
Masculino 38%

Possuem filhos Sim 57%
Não 43%

Está desempregado Sim 59%
Não 41%

Quanto tempo está sem
estudar

Menos de 1 ano 37%
De 1 a 3 anos 22%
De 3 a 5 anos 09%
Mais de 5 anos 32%

Pretende fazer o ENEM
Sim 78%

Não 22%

Tabela 1: Dados coletados em entrevista com alunos

(SILVA; ROCHA e NASCIMENTO, 2016) Falam que a escola, ao longo das décadas tem apresentado
diversos problemas e pontos que merecem ser discutidos e analisados, e isso muitas vezes perpassa
a estrutura física dos prédios, adentrando ao próprio interior do espaço escolar, mas precisamos ter
atenção para esses jovens e seus projetos. Para saber um pouco mais sobre eles, algumas perguntas
como já citadas no texto foram realizadas e os resultados destas perguntas constituem a tabela 1
mostrada acima.

Após a análise dos dados, diagnosticouse que nossos alunos da EJA possuem em sua maioria,
idade entre 18 e 25 anos (56%) e 26 a 35 anos (26%). O que nos indica a juvenilização da EJA, como
proposto por TANURE e OLIVEIRA, (2015) em seus estudos, visto que apenas 2% d nossos
estudantes possuem idade entre 46 a 55 anos e nenhum aluno acima de 56 anos.

Outro ponto observado é que 62% dos entrevistados são do sexo feminino, em sua maioria com filhos
(57%), no qual mostra a grande dificuldade que é para a mulher estudar, já que possui prole, onde na
sua vida como mulher, tem que se dedicar a casa, trabalho, família e também ao estudo. Observouse
também que 59% dos alunos estão desempregados, fato este predominante em todo o país, devido
às informações da taxa de desemprego:

Segundo o IBGE, o número de desempregados no Brasil nos três primeiros
meses de 2018 foi de 13,7 milhões de pessoas. Isso representa alta de 11,2%
em relação ao quarto trimestre. Na comparação com o primeiro trimestre do
ano passado, são 500 mil desempregados a menos, uma queda de 3,4%. Os
dados foram divulgados nesta sextafeira (27) pelo IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística) e fazem parte da Pnad (Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios) Contínua. A pesquisa não usa só os trimestres
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tradicionais, mas períodos móveis (como fevereiro, março e abril; março, abril
e maio etc.).

Observouse também que 59% dos alunos estão desempregados. Com base nas respostas contidas
na tabela1 podese constatar que um dos motivos para se estudar é mudar esse contexto econômico
(dificuldade de emprego, 31%) no qual os jovens e adultos pesquisados estão inseridos, e partir de
então percebe  se que é na escola, e a partir do que se pode conquistar por meio dela que eles têm
suas expectativas para melhoria de vida e valorização pessoal, como citado por 40% dos
entrevistados.

Uma quantidade significativa dos alunos entrevistados, 32% se declararam sem estudar a mais de 5
anos, motivo que dificulta a aprendizagem, visto que estão anos fora da sala de aula e como eles
mesmo falam, é difícil voltar a ativa, a mente está cansada, sendo mais um obstáculo para quem
trabalha o dia inteiro e ainda estuda a noite. Talvez por isso, 43% dos alunos entrevistados
responderam que preferiam aula expositiva do que aulas de laboratório, visto que na aula expositiva a
explicação teórica e com exemplo seja mais útil para quem está recomeçando.

Um outro ponto que chamou a atenção, foi que 75% dos alunos querem continuar a estudar (36%
curso técnico e 39% graduação), fato relevante, visto que esses jovens e adultos ainda dão
importância a instituição escolar, como espaço, que pode proporcionar a preparação que eles
precisam para ingressar no ensino superior ou profissionalizante, atingindo assim seus objetivos de
construção de nova vida. Alguns almejam inclusive especialização e mestrado, o que não se era
esperado por muitos, para alunos de Educação de Jovens e Adultos.

A continuidade de estudos também foi visualizada quando se perguntou quem tem pretensão em
fazer ENEM, visto que atualmente, este é o caminho para entrada nas instituições de ensino superior,
juntando quem pretende fazer, com quem já tentou e quem tentará, totalizamos 78% de intenções, o
que é um resultado muito bom e que corrobora com os dados expressos na tabela 1 no que diz
respeito à continuidade de estudos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a análise dos dados coletados, é pertinente destacar algumas questões, como por exemplo,
62% do público da EJA ser do sexo feminino, o que nos mostra que as mulheres ainda estudam mais
que os do sexo masculino como mostra a literatura, que ainda é devido ao emprego que se estuda,
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mas o mais importante, é que nossos alunos mesmo diante das dificuldades ainda lutam por melhoria
de suas vidas através da educação. Para tanto, a educação de Jovens e Adultos tem o papel de
ofertar oportunidades para aqueles que de alguma forma foram privados do acesso ao ensino formal,
mas buscou a alfabetização por meio de sua função reparadora e reconhece a importância e o direito
de uma escola de qualidade para todos, oferecendo mecanismos para qualificação pessoal e
profissional, mesmo com todas as dificuldades e obstáculos encontrados por nossos alunos e
mestres. Os alunos da EJA mesmo demandando de uma adequação do currículo escolar às suas
necessidades, devido ao fato de que a realidade dos alunos da EJA não é a mesma dos alunos do
ensino regular, por motivos diversos, não perderam as expectativas de uma vida melhor, buscando
seus objetivos dentre eles: uma vida acadêmica. E nesse contexto, os professores devem ser
sensíveis a estes e tentar utilizar a melhor maneira de contribuir positivamente nessa construção de
conhecimento, e isso é possível, quando conhecemos nossos alunos, pois o planejamento é feito para
atender a realidade dos mesmos, assim sendo, significativo.
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