
 
 

 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: DISCENTES E A RELAÇÃO COM O MERCADO DE 
TRABALHO 

Gabriele Bonck (PIBIC/CNPq), Paola Andressa Scortegagna (Orientador), e-mail: paola_scortegagna@hotmail.com  

Universidade Estadual de Ponta Grossa/ Departamento de Pedagogia.  

Educação, Tópicos especiais de educação  

Palavras-Chave: Educação de Jovens e Adultos, Ensino Médio, Mercado de Trabalho.

Resumo 

 A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma 
modalidade de ensino, prescrita na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, LDB 9394/96, e destina-se 
aos jovens, adultos e idosos que não concluíram a sua 
escolarização na considerada idade certa. A EJA atende, 
em sua maioria, pessoas que buscam por meio da 
educação, um espaço no mercado de trabalho, os quais 
possuem diferenças culturais, econômicas, políticas e 
sociais. A presente pesquisa é qualitativa, realizada por 
meio de uma investigação bibliográfica. Tem por objetivo: 
Refletir sobre as produções acadêmicas referente aos 
anos de 2000 a 2019, que tem como objeto a EJA, 
especialmente os discentes do Ensino Médio e a relação 
com o mercado de trabalho. 

Introdução  

 A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma 
modalidade de ensino correspondente ao atendimento de 
jovens e adultos que não frequentaram ou não concluíram 
a Educação Básica. Os sujeitos da EJA são homens e 
mulheres que sobrevivem essencialmente da venda da 
sua força de trabalho. O trabalho, antes visto como 
humanizador passa a retirar do trabalhador a sua 
condição de sujeito, objetificando-o e tornando-o alienado 
a esse processo. Para intensificar as demandas do 
mercado, a escola passa a ter maior influência, pois cabe-
lhe a formação de sujeitos aptos e qualificados para o 
trabalho. A EJA mediante seu histórico de leis e projetos 
voltados à qualificação profissional, demonstra estar 
vinculada ao mercado de trabalho e a formação tecnicista. 

Material e Métodos 

 A presente pesquisa é qualitativa, realizada por 

meio de uma investigação bibliográfica, com leitura de 

materiais sobre a Educação de Jovens e Adultos, e 

seleção de documentos com dados referentes à matrícula 

e o perfil do aluno da EJA, ativo no mercado de trabalho. 

Resultados e Discussão 

  
Figura 1.  Porcentagem de matrículas de Educação de Jovens e Adultos no 
Ensino Médio, integradas à Educação Profissional. 

 

A regulamentação da educação profissional aliada a 
educação regular, inferiu em projetos voltados a EJA, os 
quais articularam a escolarização com a educação 

profissional: Programa Brasil Alfabetizado, Programa 
Nacional de Inclusão de jovens: Educação, Qualificação e 
Ação Comunitária, Programa Nacional de Integração da 
Educação Profissional com Educação Básica na 
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, o Plano 
Nacional de Qualificação (COSTA, 2013). Esse processo 
de integração dá continuidade com o Decreto n. 5.478, de 
2005, que designava as Instituições Escolares vinculadas 
às Universidades Federais a oferta de cursos da 
educação profissional na forma integrada ao ensino 
médio na modalidade de EJA. Após o decreto, em 2008, 
com a aprovação da Lei n°11.741, a relação entre a EJA 
e mercado de trabalho foi reafirmada. 

Conclusão 

 A pesquisa demonstrou que a EJA é uma 
conquista do proletariado. O conhecimento para aqueles 
que estão fora da idade escolar, e muitas vezes, com 
condições precarizadas, é um instrumento de luta e 
ascensão social, econômica e cultural. Em busca de um 
salário para sobreviver, muitos jovens saem a procura de 
emprego e a escola fica em segundo plano, e para 
retornar aos estudos estes jovens e adultos optam pela 
modalidade. A EJA além de propiciar o conhecimento 
técnico-científico, deve ir além de práticas bancárias, não 
compreendendo a educação como mera transmissão de 
conhecimentos, mas sim como possibilidade de o aluno 
construir seu conhecimento baseado em suas vivências, 
identificando-se como sujeito histórico. Construir uma 
educação para além do mérito técnico-trabalhista, voltada 
para as dimensões políticas, éticas e humanitárias 
apresenta-se como um desafio. Resgatar a dignidade 
humana constitui um princípio norteador em todas as 
práxis contra-hegemônicas, por isso: “É fundamental que 
os educadores comprometidos com uma prática 
educativa transformadora, ou seja, causa da classe 
trabalhadora, exerçam, na contradição, o debate teórico e 
defendam avanços, mesmo diante de tantos retrocessos 
que o capitalismo nos impõe” (YAMANOE; VIRIATO, 
2011, p. 130). 
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