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RESUMO

Este trabalho pretende realizar uma abordagem sobre as representações de trabalho na
perspectiva dos próprios educandos da Educação de jovens e adultos, considerando as
situações de opressão, qualificação, desqualificação do trabalho e sua precarização que
influencia fortemente a formação das identidades trabalhistas. Sendo assim, jovens e adultos
buscam cada um a seu modo melhores condições de vida por meio do trabalho e da educação.
O desejo destes sujeitos de se aperfeiçoar, de ser mais os leva às salas de aula. Portanto, o
trabalho pode ser a causa da evasão escolar e posteriormente ser o motivador do retorno
desses alunos para a Educação de Jovens e adultos, já que o trabalho transforma o homem
enquanto também é transformado. Proponho ainda uma reflexão de educadores e educandos
sobre a formação humana do sujeito que é fundamental e será o alicerce para então qualificálo para o mundo do trabalho com uma sólida educação geral que sustentará os conhecimentos
das mais novas tecnologias em atividades laborais. Coexiste dentro de cada individuo a
expectativa de que o trabalho possa suprir as necessidades básicas e também ser uma fonte de
prazer e de realização, neste momento ele deixa de ser um sacrifício e passa a ter um caráter
de satisfação, realização e de dignificação humana.

Palavras chaves: Educação, Trabalho, Educação de jovens e adultos
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INTRODUÇÃO

Na educação de jovens e adultos uma característica que sempre deve ser considerada é
que este educando é um membro atuante da sociedade que oferece sua força de trabalho e
suas experiências vivenciais. Por meio da educação este sujeito é capaz de interferir no meio e
influir cada vez mais socialmente.Portanto trabalho e educação fazem parte da centralidade do
cotidiano de meus alunos.
A pesquisa realizada abordou o trabalho que os alunos da EMEF Padre Domingos
Zatti realizam, bem como as representações que estes alunos têm de trabalho, o trabalho que
foi investigado é aquele que assume as formas do trabalho no capitalismo, trabalho
assalariado ou emprego.
Para tanto realizei uma a caracterização de meus alunos tendo como foco as atividades
ocupacionais,que foi imprescindível para que esta investigação pudesse melhor compreender
o problema que se apresenta.
O problema versa sobre a falta de informações que possuímos sobre as atividades
desenvolvidas fora de sala de aula e diante das respostas às minhas indagações e que elas
contribuam para uma possível resposta sobre as representações que os alunos da Educação de
Jovens e Adultos ( EJA) têm de trabalho.
Sabemos que desde sempre o trabalho é fundamental para a humanidade. Por ação
consciente Marx destaca uma dupla centralidade do trabalho,como criador de valores de
uso,sendo uma troca entre homem e a própria natureza (Marx,1982, p.50).
O trabalho ,como criador de valores de uso,como trabalho útil,é
indispensável á existência do homem- quaisquer que sejam as formas de
sociedade- é necessidade natural e eterna de efetivar o intercâmbio material
entre o homem e a natureza,e,portanto de manter a vida humana.

Ainda segundo Marx (1982) o trabalho tem dimensões como a manutenção satisfação
das necessidades e também da libertação do ser.
O interesse da humanidade nesta troca é sobretudo de poder e de satisfazer suas
necessidades,é onde o trabalho pode ser observado como força de exploração e geradora de
desemprego também.
Diante deste quadro que se apresenta a escola tem uma grande importância nesta
questão relacionada ao mundo do trabalho,em indagações preliminares pude relacionar as
questões trabalhistas à evasão escolar,cansaço e desmotivação,porem não descarto a hipótese
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de ser o próprio trabalho um motivador em alguns casos para a permanência de determinados
alunos na escola.
Assim foi aplicado um questionário aos alunos da Educação de Jovens e Adultos a
cujas respostas revelaram o que pensam os alunos trabalhadores da EJA sobre suas próprias
atividades,como as desenvolvem e o que pensam sobre o trabalho de uma forma geral (senso
comum).
Ao analisar as respostas dadas pelos alunos, as respostas dadas nestas entrevistas
nortearam a pesquisa fundamentada teoricamente.
Justifica-se, pois um estudo mais detalhado sobre o cotidiano deste nosso aluno
trabalhador, a forma como desempenha as atividades profissionais, quanto recebem pela sua
força de trabalho, suas aspirações de progresso profissional e se isto estaria ou não ligado à
escolarização.
São as escolhas que fazemos em nossa vida cotidiana que dão certamente os caminhos
que seguiremos e apresentam conseqüências. Sobre o valor de nossas escolhas escreve
Heller(2008,p.41).
O caminho desse comportamento é a escolha (a decisão), a concentração de
todas as nossas forças na execução da escolha (ou decisão) e a vinculação
consciente com a situação escolhida e, sobretudo com suas conseqüências.
Numerosas etapas do “caminho” esboçado são também características das
decisões semicotidianas, nas quais se realiza apenas parcialmente,ou nem
mesmo parcialmente,a elevação do humano genérico,a suspensão da
particularidade.

Em suas decisões cotidianas, o sujeito mesmo concentrado em uma decisão é
influenciado pelo próprio meio e, portanto, não é totalmente emancipado para uma escolha
livre.
Esta pesquisa emocionante e reveladora possibilitou enfim conhecer realmente quem
são estes sujeitos, onde vivem já que sua renda determinará como ele mora, e quais são suas
expectativas quanto à escolarização. Tornou possível uma melhor compreensão e aceitação
dos saberes informais e sua real importância.
Saindo do contexto escolar para pesquisar o cotidiano do aluno em suas relações com
o mundo do trabalho me aproximarei muito mais dos sujeitos da pesquisa. Sobre este tema
escreve Freire (1983, p.17).
Somente um ser que é capaz de sair de seu contexto, de “distanciar-se” dele
para ficar com ele; capaz de admirá-lo para, objetivando-o, transformá-lo,
transformando-o, saber-se transformado pela sua própria criação; um ser que
é e esta sendo no tempo que é seu, um ser histórico, somente este é capaz,
por tudo isto, de comprometer-se.
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Uma pesquisa sobre as atividades ocupacionais em seu dia a dia se justifica para não
correr o risco de ficar na periferia daquilo ao qual proponho escrever, os estudantes
trabalhadores da EJA, estudo que pode levar a compreensão e respostas a questões como:
quais as representações de trabalho possuem?Em que e onde trabalham nossos alunos?
Diante disso quão distantes estariam os conteúdos por nós trabalhados frente de um
dia de trabalho de um catador de materiais para reciclar, de uma empregada doméstica, de um
pedreiro,ou de um jovem mecânico?São todos meus alunos.Verdadeiramente não os conhecia.
Este trabalho contribuiu para que jovens e adultos estudantes e trabalhadores reflitam
sobre suas atividades ocupacionais e tenham uma melhor compreensão sobre suas
contribuições para o mundo do trabalho e nele possam interferir. Informar-nos enquanto
educadores sobre as relações trabalhistas estabelecidas entre nossos alunos e a sociedade
capitalista em que vivemos.
Durante a pesquisa possibilitar uma aproximação dos saberes escolares dos saberes
que nossos alunos possuem, e que muitas vezes são forjados pelas próprias atividades
profissionais e vivencia fora da sala de aula.
Sobre isto escreve Frigotto (2005, p.126).
Os jovens e adultos trabalhadores, trazem para o interior do espaço escolar,
uma multiplicidade e uma riqueza de saberes que quase nunca ousam
externar por considerá-los inadequados, sem valor, ou mesmo equivocados.
A escola, por uma série de razões marcadas por um processo de cristalização
de valores ideologicamente construídos pelos interesses dominantes, com
freqüência também se fecha a esses saberes, ignorando-os ou equalizandoos.

Valorizar os saberes que os jovens e adultos trabalhadores trazem é favorecer a troca
de saberes enriquecendo educadores e educandos.
Concluir sobre quais as representações que nossos alunos da EJA têm de trabalho não
é tarefa simples já que alguns desconsideram as atividades que desempenham ou sequer as
reconhece como algo quem tem relevância mesmo que isto proporcione a ele uma existência
de dignidade e honestidade.
Espero que a pesquisa mostre a importância que cada um tem no mundo do trabalho,
levando a consciência da exploração do mundo capitalista sobre cada um de nós sendo esta
consciência adquirida por reflexões levadas pela própria pesquisa em si.
Este trabalho pretende ainda caracterizar profissionalmente os alunos da EMEF Padre
Domingos Zatti, buscando informações sobre seu cotidiano e das atividades profissionais que
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desempenham, através de um questionário (anexo 1), aplicado a duas turmas da EJA, loco
citato.
Os resultados serão analisados e fundamentados teoricamente dando subsídios para
responder a pergunta síntese que norteou esta pesquisa.
Inicio esta proposta de reflexão citando parte de um documento que trata
especificamente sobre o universo trabalhista e a educação.
V CONFINTEA-Declaração de Hamburgo (Agenda para o futuro)
Tema V
A Educação de Adultos e as transformações no mundo do trabalho.
30. A transformação no mundo do trabalho é uma questão que apresenta
aspectos múltiplos,de importância enorme para a educação de adultos.A
globalização e as novas tecnologias têm um impacto considerável, e sempre
crescente,sobre todas as dimensões da vida individual e coletiva das
mulheres e homens...O direito ao trabalho o acesso ao emprego e a
responsabilidade de contribuir,em todas as idades da vida,para o
desenvolvimento e bem–estar da sociedade são exigências que a educação de
adultos deve procurar satisfazer.

Ainda neste documento é firmado um compromisso de promover o direito ao trabalho
à educação de adultos relacionada ao trabalho, reconhecendo também o direito do indivíduo
ao trabalho, diversificação dos modelos existentes de emprego e de atividades produtivas
reconhecidas.
Nossos alunos, entretanto tem dificuldades de acessibilidade ao emprego e a estes
agentes facilitadores de inserção no mercado de trabalho pelos quais são avaliados como
menos qualificados ou inexperientes.
Muitos de nossos alunos adultos e jovens deixaram de estudar para trabalhar já que o
trabalho não permitia sua adequação aos horários de funcionamento da escola, outros ainda
moravam no próprio emprego ou mesmo sentem que não têm ânimo para mais um jornada a
jornada escolar.
O próprio mito de que estudar e trabalhar é impossível,de que burro velho não aprende
trazem como uma justificativa para o abandono dos estudos diante das dificuldades que
realmente existem .
A pressão diante das escolhas se dão sobre a forte influência dos mitos e das forças
sociais.
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CAPÍTULO 1
A CENTRALIDADE DO TRABALHO

1.1 A essência do trabalho

Desde o princípio da humanidade até os dias atuais, o próprio conceito de trabalho
vem sofrendo transformações, submerso em lutas trabalhistas e em sistemas que contemplam
a desigualdade.
Segundo o Dicionário Global da Língua Portuguesa (2000, p.766), o trabalho em si
teria o significado de exercício de atividade humana, seja ela manual ou intelectual produtiva,
esforço, tarefa, serviço, obra feita ou que está em via de execução, fadiga, luta lida. Enfim
executar uma tarefa, desempenhar suas funções
Segundo Frigotto (2005, p.132)
O trabalho da criança ,assim como o trabalho das demais pessoas,como fonte
de produção da vida, esta presente em toda a história da humanidade.
Constitui-se como movimento fundador da própria “vida humana”,ou
seja,como os demais animais,os antecessores o homem supriam
instintivamente suas necessidades.É quando o reflexo da ação de atender a
necessidades vitais torna-se consciente,que tem início a “humanidade”.Da
pré- historia ,o homem constrói a história: e passa a agir intencionalmente
sobre a natureza,modificando-a a seu favor.Essa ação consciente é o
trabalho.

Assim, o trabalho, em sua origem primitiva, é repleto de uma intencionalidade primordial
de atender suas necessidades vitais.
A palavra trabalho em sua origem etimológica significa “tripalium”, instrumento de
tortura composto de três paus ou varas cruzadas, ao qual se prendia um réu.
Ao analisar a etimologia da palavra trabalho “tripalium”, o próprio conceito se torna
impregnado pelo sentimento da opressão, sacrifício e dor. Entretanto o conceito de trabalho é
amplo e enquanto ato de realização e libertação do sujeito, reconhecendo as grandes
transformações dos processos de produção e que estão diretamente relacionadas às novas
relações de trabalho, que é constituída pela consciência que dele temos muito mais que o
produto em si.
O trabalho é a resposta às nossas necessidades básicas e também um modo pelo qual o
sujeito pode criar e desenvolver suas potencialidades. A outra vertente é a do trabalho como
força mutiladora quando ocorre a exploração e a geração do desemprego.

14

O homem por meio do trabalho se educa, cria meios para a manutenção de sua vida
biológica e social, assim o trabalho passa a ser um direito do ser humano.
Frigotto e Ciavatta (2005, p.15) referem que:
Porem, o trabalho e a propriedade de bens do mundo também são um direito,
pois por eles que os indivíduos podem criar e recriar e reproduzir
permanentemente sua existência. Impedir o direito ao trabalho,mesmo em
sua forma capitalista de trabalho alienado,é uma violência contra a
possibilidade de produzir minimamente a própria vida e,quando for o caso,a
dos filhos.
Assim a propriedade privada que impede o acesso ou a produção dos bens
para a produção da vida é uma violência e algo humanamente insustentável.

A negação do trabalho na forma de desemprego leva o sujeito à insatisfação, supressão
de sua criatividade e dignidade já que não produz meios para sua subsistência e também a
manutenção de sua vida social e familiar.

1.2 O trabalho assalariado

Os trabalhadores desde muito tempo necessitam vender sua força de trabalho, a venda
dessa força dá condições para que ele possa sobreviver desde os primórdios da humanidade,
onde as civilizações da Grécia, Roma, Egito ,da Idade Média ao Renascimento tinham como
seus servidores trabalhadores escravos e servos.
A própria história da humanidade nos mostra as transformações sofridas com a
evolução da sociedade.
Com a abolição da escravatura, o trabalho passa a ser reconhecido,aquele que trabalha
deve ter seu trabalho valorizado e reconhecido, o que faz com que a sociedade capitalista
julgue que remuneração é moralmente positiva, mesmo mantendo uma relação de exploração
e alienação com o trabalhador.
O salário mantém o trabalhador alienado, alienar é uma palavra que vem do latim e
significa transferir a outrem o seu direito de propriedade. Poucos que são donos dos
instrumentos e meios de produção, compram a força de trabalho mas verdadeiramente
somente estes obtêm lucro com a produção.
O trabalhador recebe parte do tempo usado para produzir algo, mas não recebe o
produto que fica com o empregador. Assim os bens produzidos e parte do tempo do
trabalhador ficam alienados.
Quando o trabalho é reconhecido em carteira de trabalho, o trabalhador acredita estar
sendo beneficiado e o empregador fica tranquilo pela legalidade deste contrato de trabalho.
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Sobre isto escreve Frigotto e Ciavatta (2005, p.18).
A ideologia dominante passa a idéia de que, ao assinarem um
contrato, o patrão e o trabalhador o fazem igualmente livres e nas
mesmas condições. Na verdade,a situação de patrão,comprador de
força de trabalho,configura uma relação de classe profundamente
desigual.Nesse sentido, o controle de trabalho,sob o capitalismo é uma
legalização da desigualdade ou uma exploração legalizada.

Diante disso não é difícil entender o acúmulo de bens nas mãos de uma minoria
exploradora, e milhões de pessoas cuja força de trabalho é explorada em situação de miséria,
muitas vezes aqueles que têm um contrato de trabalho assinado consideram-se privilegiados
diante do desemprego e desigualdade social.
Algumas formas legítimas de trabalho não têm um reconhecimento, portanto não são
remuneradas, trabalhos como tarefas domésticas cuidar, dos filhos ou mesmo o voluntariado.
Muitas mulheres trabalham em seus lares arduamente mas perante a sociedade não são
reconhecidas como trabalhadoras.Em alguns casos nem mesmo pelos familiares que são
diretamente beneficiados por sua força de trabalho .
Um olhar atento diante deste modelo capitalista em que vivemos, leva-me a uma
reflexão a cerca das relações de gênero e sobre os princípios que norteiam a igualdade entre
os seres humanos, inclusive a igualdade entre homens e mulheres. Em alguns setores, neste
vasto mercado de trabalho, em que se descortina algumas mulheres desempenhando a mesma
atividade laboral que um homem podem ganhar bem menos mesmo, mostrando empenho e
eficiência no trabalho.
O trabalho como fonte de prazer e realização, sendo justamente remunerado, é que
orienta a luta dos trabalhadores, isto é quando estes conseguem reconhecer quando estão
sendo explorados e buscam meios para modificar esta situação, seja quanto à remuneração,
horas de trabalho ou ambiente insalubres.
A consciência pode permitir a libertação para que nossas atividades não assumam a
forma do “tripalium” 1torturante e penoso, e sim de satisfação, realização e dignificação
humana.
1.3 O trabalhador

Os grupos familiares primitivos trabalhavam buscando alimentos e abrigo necessários à
sua sobrevivência e dentro deste sistema já ocorria a divisão de trabalho, que sofreu alterações
1

Tripalium:instrumento de tortura.Vide página 8 do capítulo 1
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ao longo dos anos, porém em sua gênese as interações e o convívio se modificaram
radicalmente em nossa sociedade capitalista principalmente.
O homem é um ser eminentemente social e diante disso estabelece relações com seus
pares e o convívio demandará uma organização dos grupos e principalmente do trabalho.
A educação colhe da sociedade em cada época um tipo de educando que é resultado, ou
seja, um produto de suas experiências existenciais e também de seus interresses, bem como de
seu trabalho.
Em contra partida, temos a própria sociedade carregada de valores e certamente formará e
educará o sujeito para que seja aquilo que a sociedade deseja.Assim a educação colhe e
devolve este sujeito modificado depois de um período de escolarização.
A EJA é particularmente importante visto que tem em suas mãos o homem em sua
fase mais produtiva inclusive profissionalmente. O trabalho para o adulto assume a forma de
realização e também de obrigatoriedade dentro de condicionantes sociais.
Sobre isto escreve Álvaro Vieira Pinto (1997, p.80).
O adulto é, por conseguinte um trabalhador trabalhado. Por outro lado,
subsiste se efetua trabalho, mas por outro lado, só pode fazê-lo, nas
condições oferecidas pela sociedade onde se encontra que determina as
possibilidades e circunstâncias materiais, econômicas, culturais de seu
trabalho, ou seja, que nesse sentido trabalha sobre ele.
Fica assim dada a incumbência de tomar frente da sociedade por meio do trabalho que é
transformador ao mesmo tempo em que é transformado pelo homem, que durante este processo
também é modificado.

O trabalhador adulto não sente em seu cotidiano que a escolarização seja um
impeditivo para realizar se como cidadão. A educação formal em alguns casos não distancia o
sujeito da liderança política.Por exemplo, temos liderando nosso país um homem que é líder
nato e cuja profissão de metalúrgico pode ter até colaborado para criar uma empatia com o
povo trabalhador “companheiros” e “companheiras”, mas ao exercer uma posição nesta
sociedade, principalmente de destaque, a escolarização se torna fundamental para aquisição de
cultura e muitas vezes alfabetização, já que foram educados em suas vivências.
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CAPÍTULO 2
O INACABAMENTO DO SER HUMANO

2.1 O homem como um ser inconcluso

Por variadas razões jovens e adultos encontram-se em uma sala de aula muitas vezes
depois de um exaustivo dia de trabalho e o seu aproveitamento escolar pode ser prejudicado
pelo cansaço ou enriquecido pelas atividades exercidas, bem como a motivação que este
trabalho ou busca provocam.
Alguns jovens preocupam-se com a falta de empregos e a dificuldade que encontram
diante da falta de experiência profissional, mas entendem que a escolarização é um facilitador
nesta empreitada.
O ser humano desempenhando seu papel como trabalhador ou aluno, é um ser em
formação permanente em suas relações, relações do homem com o mundo, assim o homem
constrói e vai sendo construído.
O ser em formação, em seu inconformismo, ou em sua falta de acomodação, agindo
criticamente supera as ideologias vigentes e velhas idéias preconcebidas, atua e modifica o
meio enquanto também é modificado em suas ações.
A relação do homem com o trabalho estabelece a relação exata do inacabamento, onde
o homem é transformado pelo trabalho enquanto o trabalho também se modifica.
A própria educação também não é imutável, ela se modifica em sua busca permanente
pela melhoria dos padrões e diante do cenário nada promissor em que estamos imersos. Esta
busca levaria à transição da própria educação que hoje temos para uma educação crítica que
assim sendo prepararia sujeitos críticos para atuar na sociedade e na frente trabalhista.
Os alunos da EJA quando permanecem na escola, além de aprender a ler e escrever
têm a sua responsabilidade de cidadão cobrada, e este sujeito diante das discussões com o
grupo, leituras e convívio escolar envolve-se e desenvolve sua criticidade percebendo sua
importância na escola e no mundo.
Os alunos cada qual a sua maneira, quando por um período deixam de estudar,
procuram justificar conclusivamente que ainda tem muito tempo e que “depois eu termino de
estudar”, como se o aprendizado tivesse um tempo determinado para acabar, sem ao menos
refletir sobre os motivos que os levou a interromper os estudos.
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Aluno do 4TA (quarto termo A) o senhor (M) refere que quer aprender só mais um
pouco, a cada mês ele reforça esta estimativa e conosco vai permanecendo a cada estudo do
meio que o encanta, a cada texto, debate, ou filme e segue enriquecendo sempre as aulas com
suas contribuições.
O aluno (M) é exemplo de um aluno trabalhador que tem a educação sempre em
primeiro plano, é sempre o primeiro a chegar à escola, raramente falta e relata gostar demais
da escola. Em seu cotidiano o trabalho que realiza exige muito esforço físico já que é
pedreiro. Ele esta nesta lida desde que se reconhece como gente, recorda que veio a usar
sapatos quando já era um rapaz, sempre trabalhando, os anos se passaram e aos sessenta e três
anos se refaz a cada dia em suas atividades como pedreiro, encanador e como meu aluno,
atuante e sempre com muita disposição.
A possibilidade de aprender sempre oportuniza a mudança, não estar estagnado,
buscar sempre novas experiências dá ao sujeito o caminho para mudar ideológica, física e
profissionalmente e assim atuar criticamente no mundo sempre.
Sobre o inacabamento do ser humano, escreve Freire (1987, p.73).
Na verdade, diferentemente dos outros animais, que são apenas
inacabados, mas não são históricos, os homens se sabem inacabados.
Têm a consciência de sua inconclusão.Aí se encontram as raízes da
educação mesma,como manifestação exclusivamente humana.Isto é,
na inconclusão dos homens e na consciência que dela têm.Daí que seja
a educação um que fazer permanente.Permanente, na razão da
inconclusão dos homens e do devenir da realidade.

Esta consciência do inacabamento traz de certa maneira ao sujeito esperança de
mudança, um refazer-se sempre, na EJA a inconclusão do ser humano bem como esta
consciência dá ao sujeito educando a perspectiva de continuidade e a certeza que nunca é
tarde para aprender.
Nas relações trabalhistas o inacabamento está no aprendizado constante das atividades
laborais e a própria expectativa de uma promoção no trabalho faz com que o educando planeje
seu futuro, transponha barreiras e construa um futuro diferente diante de uma realidade muitas
vezes desafiadora.
2.2 Opressores e oprimidos
A ordem social sendo injusta promove a autonomia e soberania aos opressores,
algumas vezes os oprimidos não se dão conta e não reconhecem em seu empregador um
opressor e julgam estar sempre sendo beneficiados mesmo quando subjugados e explorados.
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Muitas vezes não conseguem sequer se considerar trabalhadores, mesmo quando
trabalham até a exaustão.
Não é raro, ao perguntar aos alunos se fizeram uma leitura prévia de algum texto,
ouvir estes responderem que não tiveram tempo, pois trabalharam o dia todo. A falta de tempo
para o estudo é aceita como algo natural, não sentem ser arrancado, de suas mãos a
oportunidade de reflexão, de formação e de um direito.
Algumas senhoras dizem não trabalhar e muitas vezes o fazem em média por doze
horas em seus lares. Outros cansados demais para suportar as aulas adormecem ali mesmo
sobre os cadernos,como se o conhecimento passasse por osmose,alheios ao barulho dos
demais e também a construção do conhecimento.
Aqueles que chegam atrasados pedem desculpas por algo que não tem absoluto
controle já que o patrão ordena que permaneçam trabalhando apesar de terem ciência que seu
trabalho é também estudar.
Alguns sujeitos conseguem romper todas estas barreiras se libertando do opressor e
motivando outros a fazê-lo, neste instante se libertam oprimidos e opressores.
Em pedagogia do oprimido Paulo Freire teve uma grande preocupação, a de que esta
pedagogia fosse forjada não para o oprimido, mas com o próprio oprimido. Freire
(1987,p.32).
Pedagogia que faça da opressão e de suas causas objeto de reflexão dos
oprimidos, de que resultará o seu engajamento necessário na luta por sua
libertação, em que essa pedagogia se fará e refará.
O resultado deste engajamento é o homem novo, que nasce da
superação,quando transforma a velha situação concreta e opressora,e cede a
uma nova concepção a da libertação.
A educação pode proporcionar esta possibilidade redentora, onde a libertação se instaura como
processo para o oprimido não se torne também um opressor, dando inicio à ação transformadora na
busca do ser mais.

Atualmente muitos indivíduos procuram a EJA para diminuir a desigualdade que
encontram diante de um mercado de trabalho cada vez mais exigente e competitivo.
À educação escolar ainda resta a tarefa da construção e reconstrução e a busca do
conhecimento sistematizado para a inserção do individuo no mercado de trabalho e para o
efetivo exercício da cidadania, enquanto ser globalizado e que tenha acesso a todas as
informações pretendidas. Para além da luta pelo emprego, simplesmente.
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A formação humana dos indivíduos é fundamental, é o alicerce para então qualificá-lo
para o mundo do trabalho que se transforma rapidamente. Uma sólida educação geral é que
sustentará os conhecimentos das mais novas tecnologias.
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CAPÍTULO 3
FORMAÇÃO DE IDENTIDADES E O TRABALHO

3.1 Formação da identidade do trabalhador

O

trabalho

continua

sendo

muito

importante

para

a

normatividade

e

socialização,quando o sujeito realiza uma atividade produtiva,o fruto deste trabalho cria no
ser uma sensação de utilidade e, portanto torna-se essencial para sua vida.
Tanto o conceito como a construção da identidade são simbólicos, portanto depende
da compreensão da realidade vivida por cada um, assim a identidade social é estabelecida em
uma comparação do papel que exerce e dos demais dentro da sociedade, logo uma identidade
profissional, religiosa são construídas sendo dados valores diferentes a significações
diferentes às identidades individuais ou coletivas.
Para além da remuneração que sabemos ser muito importante, exercer uma atividade
que gosta em um ambiente acolhedor faz com que o trabalho assuma um caráter de realização
e prazer.
Alguns fatores como mercado de trabalho instável, baixos salários e o desemprego
levam a uma fratura de identidades como assim escreve Serra (2001, p.111).
A reestruturação produtiva,como sabemos,vem sendo conduzida em
combinação com o ajuste neoliberal, o qual implica a desregulamentação de
direitos, o corte de gastos sociais deixa milhões de pessoas a sua própria
sorte e “mérito” individuais- elemento que também desconstrói as
identidades, jogando os indivíduos numa aleatória e violenta busca pela
sobrevivência. Assinalamos,então,que o caráter de organização do trabalho
na revolução tecnológica em curso é desagregador da solidariedade e
regressivo.
O trabalho passa a ser, portanto somente uma forma de ganho financeiro e altamente
competitivo levando o ser humano a reduzir as atividades laborais à manutenção de sua subsistência e
acúmulo de bens.

O trabalho formal e assalariado promovia uma integração profissional e social, onde
dentro deste processo se formava a identidade do trabalhador, na atualidade há como um
distanciamento do homem de sua identidade profissional.
É crescente o número de sujeitos excluídos do mercado de trabalho. O adulto com
mais de quarenta anos é marginalizado e quanto mais velho e mais experiente menos ele é
absorvido pelo mercado de trabalho, o jovem também sofre as mazelas da idade, sendo jovem
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demais não tem experiência profissional. Mas,como tê-la sem a oportunidade para um
começo?
Os jovens além da cobrança de escolarização sofrem pressão para se engajar
profissionalmente e diante da impossibilidade deste emprego frusta-se a possibilidade de
emancipação desta juventude influenciando na formação de uma identidade. Sobre este tema
escreve Leite (1998,p.32).
Se desde a revolução industrial, os processos de socialização profissional
constituíram-se na própria essência da formação da identidade do adulto,
autônomo e emancipado, as transformações contemporâneas do mundo do
trabalho vêm tornando mais difícil para os jovens de hoje alcançar a
autonomia e a emancipação, tradicionalmente desejadas e exigidas pelo
sistema escolar, pela família e pela sociedade. O esvaziamento das
possibilidades de formação das identidades coletivas no mundo do trabalho
atinge hoje em cheio a juventude.

A juventude sofre pela inexperiência e descrença na maturidade do individuo. Ao
ouvir meus alunos,os rapazes relatam um outro problema que é a proximidade da época do
alistamento militar que os coloca imediatamente fora do mercado de trabalho,não só por ser
jovem mas por ser do sexo masculino na época do alistamento militar.
Os alunos da Educação de Jovens e Adultos buscam aprendizado mas também
reconhecem necessitar da comprovação de escolaridade para progressão profissional,buscam
cada um o seu modo melhore condições de vida por meio do trabalho e da educação.
Assim escreve Frigotto (2005,p.125)
È assim unânime a relação estabelecida pelos alunos entre a passagem pela
escola, com a conseqüente certificação, e a possibilidade de ocupar bons
postos de trabalho (seja um primeiro emprego, seja retornando ao mercado
de trabalho depois de desempregados, ou ainda ascendendo
profissionalmente).

Os alunos buscam a certificação para melhorar as suas condições de vida o que não
acontece é a utilização dos saberes escolares nas suas ações cotidianas quando estes saberes se
distanciam demais dos conhecimentos vivenciais o aluno não identifica a real função dos
conteúdos ensinados como se a escola fosse desvinculada da vida.

3.2 Precarização do trabalho

Houve uma sofisticação na divisão de trabalho que se traduz em diversidade das áreas,
técnica, gerenciais, na feminização do trabalho em escritórios e cargos executivos onde
somente homens reinavam absolutos. As mudanças no universo do trabalho efetivamente

23

refletem na sociedade, nas formas de consumo, precarização e na dinâmica das identidades.
Diante destas mudanças nas relações do trabalho escreve Serra(2001,p.101)
Com efeito, o conjunto de mudanças na produção e nas relações de trabalho,
juntamente com a ruptura desse compromisso social, tem resultado numa
significativa alteração na estrutura do emprego, determinando sua
diminuição, o desemprego, atingindo, sobretudo, os jovens os trabalhadores
mais idosos e aqueles com pouca qualificação. Torna-se cada vez mais
recorrente as discriminações de sexo,idade,cor e etnia,vulnerabilizando a
situação de segmentos sociais já historicamente subalternizados,como é o
caso das mulheres.
As mudanças no mundo do trabalho a cada dia vêm acentuando a discriminação, quando nega
o trabalho ou o emprego sistematicamente aos componentes daqueles grupos historicamente
marginalizados.
A precarização do trabalho; palavra precário conforme descreve o Dicionário Global da
Língua Portuguesa (2000, p.6250) é de pouca duração, contingente, incerto, inseguro, difícil, escasso,
minguado, frágil e delicado.
O conceito de precarização do trabalho é socialmente construído, nesse sentido pode variar de
acordo com o tempo, contexto, e com o resultado das forças capital e trabalho.
A precarização do trabalho se cunha na ausência de direitos básicos do trabalhador, nas formas
de contratações sendo sempre desvantajoso para o trabalhador e tendo como característica a violação
da legislação trabalhista.

As mudanças ocorrem com a evolução social e do mundo do trabalho, o trabalho
assalariado continua sendo o objetivo a ser alcançado. Na medida em que a pessoa se vê com
emprego assalariado, amparado pelas instituições, inclusive jurídicas, é incluída no sistema
profissional organizado e acima de tudo é reconhecido, portanto alcança um status e é
finalmente e amplamente integrada a sociedade.
A precarização do trabalho e o desemprego dão ao sujeito a sensação de fracasso, mas
por outro lado faz com que ele busque formas de manutenção de sua existência e de sua
família,apesar de seu caráter muitas vezes vil comporta forte dimensão expressiva onde o
sujeito além da manutenção da vida realiza-se social e pessoalmente.
A própria desigualdade social mostra pessoas muito ricas e, no extremo oposto, a
pobreza atinge níveis inimagináveis, muitas vezes o trabalho assume então a forma de altos
cargos executivos e políticos e, na contramão pessoas sobrevivendo do auxílio que o governo
concede ou mesmo subempregos que tem insignificante remuneração e não lhes garante
integração social.
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Um outro fator é a desqualificação de mão de obra.O aluno da Educação de Jovens e
Adultos além da escolarização formal, necessita de qualificação específica para a área de
atuação e referem não conseguir se aperfeiçoar.
As empresas cada vez mais buscam mão de obra qualificada e investe em treinamento,
mas este novo perfil de empregado exige que ele seja versátil e ofereça várias possibilidades
de adequação às atividades no mesmo local onde já se encontra empregado.
O salário ainda é o grande motivador para melhor qualificação e a busca pelo emprego
com carteira assinada favorecendo de certa forma a crescente busca pela Educação de Jovens
e Adultos, já que a base da formação profissional é a educação formal básica seguida pelo
treinamento profissional.
O sujeito percebe após alguns anos de escolarização que a certificação não é garantia
de um emprego e que em alguns casos não existe escolha ,diante do desemprego ele aceita
aquilo que lhe é ofertado sem o direito de escolher uma atividade que lhe dê satisfação ao
exercê-la cotidianamente,recebendo um salário que não lhe traz a possibilidade de uma vida
com dignidade,comum no Brasil.Poucos ganham muito e acumulam riqueza enquanto muitos
vivem como miseráveis.
É urgente uma reestruturação, diante da reflexão da própria urgência sobre as
transformações do trabalho discutindo a fragmentação da sociedade sobre a questão que
acumulação de rendas acarreta discussão com a participação de toda a sociedade e
principalmente do trabalhador que não tem acesso ao conhecimento produzido nas esferas
políticas e dentro das universidades.

3.3 Revelações da pesquisa

Esta pesquisa se da na EMEF Padre domingos Zatti, escola localizada na periferia de
campinas região norte, junto aos alunos da Educação de Jovens e Adultos do período noturno.
As turmas são heterogêneas, composta por homens e mulheres cuja faixa etária varia
de 14 aos 67 anos, composta predominantemente por trabalhadores.
Conheço sem muita propriedade algumas atividades profissionais de meus alunos, e
diante disso meu interesse e inquietação, já que o trabalho que realizam interfere diretamente
no cotidiano de nossa sala de aula.
Os indicadores que norteiam meu projeto de pesquisa ou o problema em questão é a
interferência que o trabalho tem na escolarização do individuo e o que estes alunos pensam
sobre as atividades ocupacionais que desempenham, mas primeiramente pretendo por meio de
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um questionário (anexo 1) conhecer de forma mais complexa o cotidiano de meus alunos com
ênfase nas atividades trabalhistas, chegando a algumas hipóteses que respondam a pergunta
síntese, ou seja, que representações que os alunos da EJA têm de trabalho.
Penso que o conhecimento cientifico orienta a busca do pesquisador para encontrar
respostas no próprio fenômeno, portanto minha busca será na própria sala de aula com meus
alunos, a procura se dará no próprio objeto ou fenômeno, fazendo uma articulação entre o
problema, as indagações e possíveis respostas.
Minha inquietação se dá diante de um cenário que se descortina em minha sala de aula
dia após dia, ano após ano,quando percebo que alguns alunos desapareceram da sala de
aula,quando a equipe da escola consegue fazer contato com o aluno ele normalmente refere
ter problemas em conciliar o novo emprego com a escola.
Não rara são às vezes em que o aluno tem um aproveitamento muito bom, com saberes
vivenciais a serem aprendidos por todos e subitamente deixam de freqüentar a escola com
muito pesar, já que o fazem por mudança de turno de trabalho, alguns tentam ainda por
algumas semanas indo às aulas em suas folgas, mas acabam desistindo e alimentam as
estatísticas de evasão.
Algumas mulheres voltam a estudar para finalmente fazer algo para si, já que durante o dia ou
a vida, cuidam. Cuidam da casa,varrem ,lavam,passam.Cuidam do marido ,da mãe ,da sogra,dos filhos
e dos filhos de seus filhos.A escola neste caso oferece a oportunidade de fazer algo para si.

Muitas mulheres quando são indagadas sobre o trabalho que realizam, respondem não
fazer nada já que estão desempregadas. Assim escreve Frigotto(2005,p.12)
Também é usual considerar-se trabalho apenas aquele que é
diretamente remunerado. Assim ,por exemplo,num diagnóstico feito
em bairros populares da cidade de Ponta Grossa,no Paraná,mais de
90% das donas de casa respondiam negativamente quando indagadas
se trabalhavam.Ao pedir que descrevesse o que faziam durante o
dia,nenhuma tinha uma jornada de trabalho menor de 12 horas.
O que me leva a concluir que o modo com entendemos o que significa trabalho cria
em nos ou constitui uma identidade trabalhista, fazendo com que alguns sujeitos
desconsiderem como trabalho as próprias atividades realizadas tendo direta relação com as
representações de trabalho que cada um possui.
Conhecer a faceta trabalhista de meus alunos e aquilo que pensam sobre as atividades
que exercem, é algo fascinante e com possibilidades de novos desdobramentos durante a
pesquisa, podendo esta busca levar a hipóteses que expliquem este fenômeno.
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Que atividades profissionais exercem nossos alunos da EJA, e diante disso quais
representações têm de trabalho?
Muitas vezes diante de algumas situações imaginamos algumas respostas possíveis às
nossas inquietações, porém ao realizar uma pesquisa junto ao objeto cujo fenômeno esta
sendo investigado podemos ter respostas surpreendentes.
Assim quando questionados sobre a atividade profissional que realizam obtive como
retorno profissões como jardineiro, servente de pedreiro, estampador, encanador, babá,
operador de máquinas e pedreiro. Estes profissionais se dispuseram a responder questões
relacionadas ao trabalho e a escola e cujas respostas apreciaremos a seguir.
Os alunos participantes da pesquisa encontram-se na faixa etária compreendida entre
15 e 63 anos e trabalham de 7 a 10 horas diariamente, sendo que apenas um estudante realiza
turnos em seu trabalho.
O local de trabalho de profissionais como encanador industrial oferece um risco alto,
seguido por operador de máquinas e pedreiro com risco médio e os demais com baixo ou
nenhum risco à sua integridade física durante as atividades profissionais executadas.
Diante de nossos alunos em sala de aula, ficamos concentrados grande parte do tempo
somente na atividade que ali esta sendo realizada, mas o sujeito em si é repleto de
experiências vividas no seu cotidiano, os riscos, as dificuldades que desconhecemos, mas que
não se dissocia dele quando esta na escola. Assim escreve Heller (2008,p.32).
A vida cotidiana é, em grande medida, heterogênea; e isso sob vários
aspectos, sobretudo no que se refere ao conteúdo e à significação ou
importância de nossos tipos de atividades. São partes orgânicas da vida
cotidiana:organização do trabalho e da vida privada,os lazeres e o descanso,a
atividade social sistematizada,o intercâmbio e a purificação.

Não podendo portanto as experiências vividas apartar-se do ser quando lhe convém.O
cotidiano de cada um é rico em experiências muito variadas e que em cada um de nós
contribuirá de uma maneira diferente, com maior ou menor grau de importância a cada
atividade realizada ou fato vivenciado,torna-se fundamental que o educador saiba ouvir o
educando e que este possa contribuir com suas experiências.
O professor que pensa ingenuamente que é aquele que ensina e o educando aprende
deixa de usufruir da riqueza que existe neste processo de troca entre professor e aluno. Sobre
isto escreve Freire(1996,p.124).
Todo ensino de conteúdos demanda de quem se acha na posição de aprendiz
que, a partir de certo momento, assumindo a autoria também do
conhecimento do objeto. O professor autoritário,que recusa escutar os
alunos,se fecha a esta aventura criadora.Nega a si mesmo a participação
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neste momento de boniteza singular o da afirmação do educando como
sujeito de conhecimento.É por isso que o ensino dos conteúdos,criticamente
realizado,envolve a abertura total do professor ou da professora,a tentativa
legitima do educando para tomar em suas mãos a responsabilidade de sujeito
que reconhece.Mas ainda,envolve a iniciativa do professor que deve
estimular aquela tentativa no educando,ajudando-o para que a efetive.

O educador que dentro de sua prática dá a vez ao educando para que este se coloque,
oportuniza a ele participar efetivamente do processo, ele deixa de ser alguém alheio a
construção do conhecimento e passa a ser parte do processo com suas contribuições.
Diante da questão que aborda o regime assalariado com ou sem carteira assinada,
aqueles alunos que são assalariados sem carteira assinada bem como os autônomos deixaram
claro o desejo de ter reconhecido seu trabalho por meio do contrato formal com carteira de
trabalho regularizada que lhes garantiria os direitos trabalhistas e o reconhecimento da
sociedade.
Diante das questões relacionadas à educação, quando indagados sobre o trabalho que
desempenham em 50% dos casos responderam que ele incentiva a continuidade dos estudos e
para os outros 50% não interfere em nada nos estudos. Mas ainda relatam que em
determinado momento de suas vidas, o trabalho os forçou a abandonar a escola e o mesmo
trabalho os influenciou posteriormente a retomar os estudos para uma progressão profissional.
Uma das revelações da pesquisa foram as respostas dadas pelos alunos quando lhes
perguntei sobre o que os motiva a dar continuidade aos estudos, eles responderam que
desejam adquirir conhecimento e que continuar a estudar os levaria a ser melhor. O esperado
por mim diante do retorno dado pelos alunos que deixaram de estudar e que o trabalho seria o
principal motivador da evasão de alunos e portanto estudar nestes casos seria uma
formalidade.
O próprio desejo de querer ser melhor é o reconhecimento de que não sabemos tudo e
com humildade se chega à conclusão de que professores e alunos estão inseridos num
processo contínuo onde não há seres inferiores ou superiores em que um deve ser submetido
ao outro, mas são movidos pelo desejo de se aperfeiçoar.
Sobre o exercício da humildade, escreve Freire (1996, p.121).
A humildade exprime, pelo contrário, uma das raras certezas de que estou
certo: a de que ninguém é superior a ninguém. A falta de humildade,expressa
na arrogância é na falsa superioridade de uma pessoa sobre a outra,de uma
raça sobre a outra,é uma transgressão da vocação humana de ser mais.

O desejo de ser melhor pessoal e profissionalmente quando é compartilhado por
educador e educando faz com que o trabalho em sala de aula seja baseado em respeito,
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cumplicidade e reciprocidade. As trocas se realizam de forma natural no cotidiano em sala de
aula.A busca por este entrosamento não acontecerá sem humildade e o desejo de ser
mais,mais humano e melhor em todos os aspectos.
Um aluno muito querido, que veio da Paraíba com pouca experiência em cidade
grande, conheceu o shopping em um estudo do meio realizado pela escola, tem como uma de
suas características que o destaca dos demais a sua singeleza, seu modo doce, calmo e suave
de ser. Este ser surpreendeu-me durante a pesquisa ao dizer que o trabalho não interfere de
forma alguma nos estudos e que não se sente exausto para depois de um dia de trabalho
estudar,saliento que ele trabalha como ajudante de pedreiro onde carrega sacos de
cimento,areia, água e prepara o concreto durante 7 a 10 horas diárias.
As representações de trabalho bem como a noção de exploração que muitos alunos
possuem diferem muitos de sujeito para sujeito e de minha própria concepção de exploração,
já que considero que ser ajudante de pedreiro é uma atividade cansativa e extenuante e que a
meu ver causaria no sujeito indisposição para os estudos e necessidade de descanso
prolongado. Engano meu.A forma como cada um sente ou vê determinado fato é inerente ao
individuo,pode bem ter ocorrido que comparado aos trabalhos que desenvolveu até seus 21
anos para este jovem o trabalho que atualmente realiza não lhe causa tanto cansaço.
O bom senso me faz respeitar o seu modo de pensar mesmo que meu primeiro impulso
fosse de questionar, o bom senso mostra que diante de respostas que contrariem nosso modo
de pensar existe sempre algo a ser aprendido.
Assim escreve Freire (1996, p.62)
O exercício do bom senso, com o qual só temos a ganhar se faz no “corpo”
da curiosidade. Neste sentido,quanto mais pomos em pratica de forma
metódica a nossa capacidade de indagar,de comparar,de duvidar,de
aferir,tanto mais eficazmente curiosos nos podemos tornar e mais critico se
pode fazer nosso bom senso.O exercício ou a educação do bom senso vai
superando o que há nele de instintivo na avaliação que fazemos dos fatos e
dos acontecimentos em que nos envolvemos.

O bom senso além de nos tornar bons ouvintes faz com que nunca ignoremos o pensar
do outro mesmo diante de uma surpreendente revelação, eticamente o reconhecimento de que
nosso pensamento foi contrariado é necessário, oportunizando a própria pesquisa novos rumos
e a abertura para a dúvida Sobre os caminhos tortuosos de uma pesquisa escreve Freire (1996,
p.63) diz.
Não tenho dúvida do insucesso do cientista a quem falte a capacidade de
adivinhar, o sentido da desconfiança, a abertura a dúvida, a inquietação de
quem não se acha demasiado certo das certezas. Tenho pena e,as vezes
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medo,do cientista demasiadamente seguro da segurança,senhor da verdade e
que não suspeita sequer da historicidade do próprio ser.

A incerteza dos fatos é o que realmente fará com que o pesquisador ache seu trabalho
desafiador, afinal diante da certeza a que se deve uma pesquisa?Duvidar de nossa própria
certeza é dar voz ao nosso objeto de pesquisa para um possível resultado inovador, criador e
que contribua positivamente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Educação de Jovens e Adultos segundo as Diretrizes Nacionais Curriculares parecer
CNE/CEB 11/2000 tem função reparadora para todos que não puderam estudar em idade
apropriada e que posteriormente são rejeitados na forma de empregabilidade. Todos têm
direito à educação de qualidade desde que suportem o trabalho diário e as aulas ou que nunca
mudem de turno de trabalho ou adoeçam.As causa para a evasão escolar principalmente de
jovens e adultos em grande numero se dá pelas questões relacionadas ao trabalho.
Pesquisas de órgão como o IBGE vem mostrando claramente esta questão (anexo 2).
Não existe uma tendência generalizante e uníssona quando se fala sobre o mundo do
trabalho.Configura-se um processo contraditório onde percebemos ao mesmo tempo a
tendência para a qualificação do trabalho e em alguns ramos produtivos a total
desqualificação.
A ordem social sendo injusta promove a autonomia e soberania dos opressores,
algumas vezes os oprimidos não se dão conta e não reconhece em seu empregador um
opressor e julgam que estão sempre sendo beneficiados mesmo quando subjugados e
explorados.
Muitas vezes não conseguem sequer se considerar trabalhadores ou sujeitos da
exploração de sua força de trabalho, mesmo quando trabalham até a exaustão.
Não raro ao perguntar aos alunos se fizeram uma leitura prévia para as aulas, ouvir
estes responderem rapidamente que não tiveram tempo, pois trabalharam o dia todo.A falta
de tempo para o estudo então é aceita como algo natural,não sentem ser arrancado de suas
mãos a oportunidade de reflexão,de uma boa formação e de seus direitos.
Algumas senhoras dizem não trabalhar e muitas vezes o fazem em média por doze
horas. Outros cansados demais para suportar as aulas adormecem ali mesmo sobre os
cadernos,alheios ao barulho dos demais e também a construção do conhecimento.
Aqueles que chegam atrasados pedem desculpas por algo que não tem absoluto
controle já que o patrão determina que permaneçam trabalhando apesar de terem ciência que
seu empregado é também estudante.
Alguns sujeitos conseguem romper todas estas barreiras se libertando do opressor e
motivando outros a fazê-lo, neste instante se libertam oprimidos e opressores.
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Em Pedagogia do Oprimido Paulo Freire (1987) teve uma grande preocupação, a de
que esta pedagogia fosse forjada não para o oprimido, mas com o próprio oprimido. Freire
(1987,p.32).
Pedagogia que faça da opressão e de suas causas objeto de reflexão dos
oprimidos, de que resultará o seu engajamento necessário na luta por sua
libertação, em que essa pedagogia se fará e refará.

Atualmente muitos indivíduos procuram a EJA para diminuir a desigualdade que
encontram diante de um mercado de trabalho cada vez mais exigente e competitivo.
À educação escolar ainda resta à tarefa da construção e reconstrução e a busca do
conhecimento sistematizado para a inserção do individuo no mercado de trabalho e para o
efetivo exercício da cidadania, enquanto ser globalizado e que tenha acesso a todas as
informações pretendidas. Para além da luta pelo emprego simplesmente.
A formação humana dos indivíduos é fundamental é o alicerce para então qualificá-lo
para o mundo do trabalho que se transforma rapidamente, uma sólida educação geral que
sustentará os conhecimentos das mais novas tecnologias.
Uma resposta conclusiva para o fenômeno que se apresenta a cerca das representações
que os alunos da EJA têm de trabalho, se funda pelo reconhecimento não somente do trabalho
assalariado, mas com registro em carteira que lhes assegurará direitos trabalhistas bem como
o reconhecimento da sociedade, e também a busca por ser melhor buscando o
aperfeiçoamento cada um a seu modo.
Sobre o modo como estas representações se dão escreve Rodrigues (2002,24).
È ai que a sociologia de Durkheim tem graça. Para ele,as
representações podem ser individuais (pessoal) ou coletivas
(compartilhadas).As representações sobre os fatos sociais são
representações coletivas ,são percebidas no coletivo.È como se
houvesse dois de nós dentro de nós mesmos :um ser individual em
cuja cabeça existem estados mentais referentes apenas a nossa pessoa
e ,a nossa vida como indivíduos,e,ao mesmo tempo um ser social.
Existe portando dentro de cada indivíduo o desejo de realização de aprendizado
pessoal, mas existe também a cobrança da empregabilidade e manutenção do emprego dando
ao indivíduo muitas vezes o status atendendo à representação coletiva.
Fica latente a função da EJA e o conhecimento oriundo desta modalidade de educação
servirá para qualquer atividade que se vá desempenhar, a função qualificadora que irá
propiciar a todos a atualização do conhecimento para toda a vida, ou mesmo o simples direito
de aprender.
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ANEXO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

METODOLOGIA DE TRABALHO DOCENTE

Este questionário tem por finalidade conhecer o que pensam os alunos da EJA em relação ao
trabalho:
Nome:
Idade:

Parte 1-Questões relacionadas ao trabalho.

1. Qual a atividade profissional que você realiza?
__________________________________________________________________

2. Número de horas trabalhadas:
( )3a6

( )7 a 10

( ) 11 ou mais horas

3. Trabalha em turnos?
( ) sim

( ) não

4. O local de trabalho oferece risco a sua integridade física:
( ) baixo

( ) médio

( ) alto

( ) nenhum risco

5. O trabalho que realiza é:
( ) assalariado com carteira assinada
( ) assalariado sem carteira assinada
( ) autônomo
( ) outros.____________________________

6. Se trabalha em atividade informal desejaria ser empregado com carteira de trabalho
regularizada?
( ) sim

( ) não

Parte 2- Questões relacionadas a educação

7. O trabalho que você desempenha:
( ) é um incentivo para a continuidade dos estudos
( ) torna difíceis as horas na escola
( ) não interfere na escola.
( ) outros._____________________________________

8. O trabalho contribuiu em alguma época da sua vida para:
( ) abandonar os estudos
( ) favorecer o seu retorno à escola
( ) dificultar a aprendizagem
( ) outros.________________________________________

9. Deixou de estudar em alguma época pelo motivo:
( ) cuidar de familiares
( ) para trabalhar
( )casamento
( ) morar longe da escola
( ) outros_____________________________________________

10. Atualmente é estudante da EJA pelo motivo de:
( ) adquirir mais conhecimento
( ) promoção no trabalho
( ) frequentar o ambiente escolar (socialização)
( ) outros.__________________________________

Anexo 2

