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TRABALHADORAS-ALUNAS DA EJA: DESAFIOS DA SOBREVIVÊNCIA E A 
PERMANÊNCIA NA ESCOLA 
Cláudia Borges Costa – UCG 
 

 

Trabalhadoras-alunas da EJA1: desafios da sobrevivência e a permanência na 

escola.  

Apresentação 

 

 O objetivo deste texto é apresentar a realidade das trabalhadoras-alunas do 

noturno da 5ª à 8ª séries do ensino fundamental, integrantes a Rede Municipal de Ensino 

de Goiânia, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA. A partir da 

realidade vivenciada por estes sujeitos discutir alguns desafios, sobretudo o dilema do 

tempo de trabalho maior do que o tempo da escola. A discussão do tempo como 

condição objetiva para inserção das trabalhadoras-alunas no mundo do conhecimento 

científico. Este texto traz a pesquisa realizada no período de 2007 e 2008 em três 

escolas municipais de Goiânia e 63 entrevistas semi-estruturadas, aqui serão 

apresentadas àquelas realizadas com as trabalhadoras-alunas, o que pretende ser o 

objeto de reflexão destes escritos.   

 

“Eu às vezes fico a pensar 

Em outra vida ou lugar 

Estou cansado demais 

Eu não tenho tempo de ter 

O tempo livre de ser” 

(Capitão de Indústria- Paralamas do sucesso) 

 

 

O atual mundo do trabalho, o contexto da EJA e das trabalhadoras-alunas  

A educação de jovens e adultos – EJA – tem apresentado um quadro de 

conflitos, pois os alunos retornam à escola depois de um longo período sem usufruir do 

                                                 
1 A nomenclatura EJA não é  adotada pela Secretaria Municipal de Educação de Goiânia e sim - Eaja- 
abraçada pela Divisão do Ensino Noturno, refere-se a todo ensino fundamental direcionado à Educação de 
Adolescentes Jovens e Adultos, a partir da gestão de 1997 até 2000, o que prevalece na atualidade. Neste 
texto não foi feito referência aos adolescentes, pois buscou-se um recorte etário e de gênero. As 
entrevistas analisadas aqui são de trabalhadoras-alunas com faixa etária de 24 a 58 anos.  
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seu direito à educação. O motivo que levou esse aluno a deixar a escola é geralmente o 

mesmo que exige o seu retorno – o trabalho. Esses jovens e adultos trabalhadores fazem 

parte de uma parcela da população marcada pela exclusão e pela marginalização. 

Pensar a educação de jovens e adultos implica, sobretudo, voltar o olhar para 

os sujeitos, trabalhadores(as)-alunos(as) e sua realidade, no seio das relações sociais de 

produção da sociabilidade do capital. A realidade dos jovens e adultos brasileiros está 

presente em indicadores2 que apontam um percentual de 10% de analfabetos, para 

pessoas acima de 15 anos. 

O trabalho tem sido prioritário para aqueles que não podem escolher 

profissionalizar-se via educação formal, mas que necessitam, muito cedo, prover sua 

sobrevivência. É neste prisma que se busca desvelar quais e como devem ser as 

condições para resgatar o acesso ao conhecimento produzido social e cientificamente, 

no sentido de propiciar, no futuro, melhores condições de trabalho e de vida para os 

jovens trabalhadores. 

Na atualidade, as relações sociais estabelecidas seguem o caminho da 

fragmentação, da heterogeneidade e da complexidade do trabalho. Desde a Terceira 

Revolução Industrial, o mundo globalizado, com as novas tecnologias da informação, a 

micro eletrônica, a informática e técnicas afins, tem a característica de empregar novas 

formas de organização do trabalho. Essa revolução vem fixando marcas da dominação 

do capital; a força de trabalho é dividida em trabalhadores do centro e da periferia, 

dicotomizando o grupo que possui conhecimento, sobretudo tecnológico, reforçando 

relações desiguais de poder pelo saber e pelo controle econômico. Neste sentido, a 

formação das novas gerações de trabalhadores no atual contexto impõe exigências 

amplas e complexas, desde o “deslocamento do foco da exploração, do componente 

muscular para o componente intelectual” (BRUNO, 1996, p. 96). 

Na visão da autora Lúcia Bruno (1996), a qualificação3 e as novas formas de 

trabalho a partir do capitalismo vêm demonstrando historicamente que as habilidades de 

trabalho do proletariado têm assumido características determinadas em cada etapa. 

Numa primeira etapa, a Primeira Revolução Industrial, de 1750, a qualificação dos 
                                                 
2  Índices de analfabetismo informados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/IBGE, por meio 

da pesquisa por amostra de domicílio/PNAD de 2008. O índice acima,  representa 14 milhões e 200 mil 
pessoas sem considerar os analfabetos funcionais. 

3  Bruno (1996, p. 92), propõe trabalhar com uma definição de qualificação bastante ampla, mas clara. Em 
suas palavras a qualificação “é um conjunto estruturado de elementos distintos, hierarquizados e 
reciprocamente relacionados. Esta hierarquização decorre de contextos históricos e situações de 
trabalho bem definidas. Isto é, decorre imediatamente das relações sociais estabelecidas em contextos 
dados.”   
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trabalhadores voltava-se para a “realização de operações que exigiam grande esforço 

físico e habilidades manuais mais aprimoradas”. A segunda etapa, a Segunda Revolução 

Industrial, ocorrida nos séculos XIX e XX, reforçou o “adestramento muscular e 

manual” e, concomitantemente a essa formação inicia-se uma preocupação com os 

“componentes intelectuais”. Na terceira e atual etapa, a Terceira Revolução Industrial, 

iniciada em 1970, a autora aponta como característica predominante a qualificação dos 

componentes intelectuais da força de trabalho. 

 
Trata-se hoje, pelo menos nos setores mais dinâmicos da economia mundial, 
de explorar não mais as mãos do trabalhador, mas seu cérebro. Este 
deslocamento do foco da exploração, do componente muscular para o 
componente intelectual do trabalho, constitui o elemento fundamental do 
processo de reestruturação do trabalho, encontrando viabilidade técnico-
operacional na chamada Tecnologia de Informação (microeletrônica, 
informática e outras teorias afins, que tem a virtude de possibilitar processos 
de trabalho mais integrados e flexíveis e nas formas sistêmicas de 
organização do trabalho) (...) (BRUNO, 1996, p. 92). 

 

A autora argumenta que a formação das novas gerações é um processo 

complexo que envolve vários campos sociais e inúmeras instituições, sobretudo a 

escola. Em sua opinião, embora a esfera do trabalho tenha implementado maior 

qualificação e, conseqüentemente, de forma seletiva, esta qualificação só acontece para 

aqueles que já apresentam conhecimentos básicos; neste sentido, a esfera trabalho 

apenas consolida aptidões já adquiridas. 

Numa perspectiva histórica, Bruno (1996) lembra que, no início do 

capitalismo, o papel da escola era ideológico, inculcando a submissão da classe 

trabalhadora aos ditames do capital; durante muito tempo a educação tem-se revelado 

como formadora da moral e da obediência do operariado ao sistema vigente. No período 

atual, a educação ganha espaço preponderante como suporte básico de qualificação das 

forças de trabalho. A competência e a educabilidade são básicas para a aquisição de 

conhecimentos necessários à produção da força de trabalho; nesse sentido, a 

escolaridade deve ser progressiva. 

É o trabalho produtivo que se faz presente na proposta de educação de Marx. 

Enguita (1993) esclarece que Marx critica a escola, pois ela seria um reflexo ideológico 

burguês que separa teoria e prática. Gramsci também visualiza uma escola diferente em 

sua concepção: uma escola capaz de construir novas maneiras de pensar é aquela que se 

liga à vida, à vida coletiva, ao universo do trabalho, buscando a realidade para uma 
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reflexão crítica e histórica. Na visão de Gramsci, a formação da cultura geral não pode 

estar distante da formação específica e profissional. Conforme Rodrigues (2005, p. 15): 

 
a escola, cuja atuação é trabalho, que tem por função preparar as novas 
gerações para o trabalho. Preparar para o trabalho em Gramsci, não significa 
preparar para o mercado de trabalho, mas preparar o homem omnilateral, na 
sua totalidade , na sua capacidade transformadora, o que não significa se 
submeter ao mundo da produção. 

 

Por meio do trabalho, o ser humano constrói sua própria história, reunindo 

conhecimentos científicos e transformando concretamente o meio ambiente e a 

sociedade. De acordo com Enguita (1993, p. 106), 

 
o trabalho, como a sociedade, deve ser transformado, e é no processo dessa 
transformação onde o indivíduo atual alcançará sua verdadeira dimensão 
humana. A função pedagógica do trabalho material, como a da sociedade em 
geral, não depende apenas das condições em que é dado ao homem, mas 
também e sobretudo da luta dos homens contra essas condições. Uma vez 
mais, a relação pedagógica homem-ambiente não é unidirecional, mas 
dialética. 

 

Paulo Freire (1979, p. 66), no início do processo de democratização no Brasil, 

final dos anos 1970, fala de uma educação diferenciada, conscientizadora, de uma 

educação que rompesse com os setores privilegiados da sociedade. Em sua opinião, 

seria necessária uma educação que não perdesse de vista a “vocação ontológica do 

homem, a de ser sujeito”, mas que também estivesse atenta à realidade do período, que 

apresentava sua especificidade de transição. Freire aspirava, ainda, a uma educação que 

inserisse o homem de forma crítica em seu processo histórico e o libertasse, a partir de 

uma prática conscientizadora, enfim, que possibilitasse ao ser humano a busca de sua 

capacidade crítica de opinar e decidir como ser humano e coletivo. 

A educação baseada na ótica marxista propõe uma crítica constante à realidade 

social em que os homens estão inseridos. Propõe também que os educandos/as 

envolvidos no processo de aprendizagem o façam na medida também em que se sintam 

conscientes de seu papel como educandos/as e sujeitos históricos de uma sociedade. Em 

consonância com Marx, Freire (1979) enfatiza a importância do sujeito e seu 

compromisso com a realidade. 

 
Nenhuma ação educativa pode prescindir de uma reflexão sobre o homem e 
de uma análise sobre suas condições culturais. Não há educação fora das 
sociedades humanas e não há homens isolados (...). Se a vocação ontológica 
do homem é a de ser sujeito e não objeto, só poderá desenvolvê-la na medida 
em que, refletindo sobre suas condições espaço-temporais, introduz-se nelas, 
de maneira crítica. Quanto mais for levado a refletir sobre situacionalidade, 
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sobre seu enraizamento espaço-temporal, mais ‘emergerá’ dela 
conscientemente “carregado” de compromisso com sua realidade, da qual, 
porque é sujeito, não deve ser simples espectador, mas deve intervir cada vez 
mais (FREIRE, 1979, p. 61). 

 

No pensamento de Freire, é necessário que o homem não somente esteja na 

realidade, mas esteja com ela, pois assim poderá desenvolver relações contínuas que 

possibilitem criar novos conhecimentos e obter o domínio da cultura. Para Gramsci 

(2004b, p. 53), não é possível separar a atividade intelectual da ação que os homens 

realizam e, desta forma, vislumbra o homem como agente de uma concepção de mundo. 

 
Não há atividade humana da qual se possa excluir toda intervenção 
intelectual, não se pode separar o homo faber do homo sapiens. Em suma, 
todo homem, fora de sua profissão, desenvolve uma atividade intelectual 
qualquer, ou seja, é um ‘filósofo’, um artista, um homem de gosto, participa 
de uma concepção do mundo, possui uma linha consciente de conduta moral, 
contribui, assim, para manter ou para modificar uma concepção do mundo, 
isto é, para suscitar novas maneiras de pensar. 

 

Na argumentação de Saviani (1991), a educação, por ser própria dos seres 

humanos, tal qual o trabalho, é um processo de transformação e criação do mundo da 

cultura. Para ele, existe a exigência da educação para o trabalho e ela também é 

trabalho. Esta concepção de educação traz o trabalho para a posição central. Nesse 

sentido, analisar o processo histórico da constituição do homem significa perceber as 

relações pertinentes ao trabalho e, dentre elas, a educação formal como uma das 

possibilidades de preparação para o trabalho.  

O caminho a perseguir é conceber a EJA como formação permanente. É, 

portanto, o caminho da continuidade, ou seja, para além da alfabetização ou da 

formação técnica específica. A defesa de uma educação permanente para todos os 

sujeitos significa a confirmação de um direito formalmente constituído e, entretanto, 

concretizado apenas para uns poucos e, ainda, para atender à demanda da formação em 

função exclusiva do mercado.  

No entendimento de Oliveira e Paiva (2004), a intervenção pedagógica a ser 

realizada com jovens e adultos deve partir da concepção de que a aprendizagem deve 

estar na realidade desses sujeitos, o que aponta para uma discussão de produção da 

existência por meio do trabalho; e mais, para a elaboração de sua identidade, sua 

participação como cidadão e sua leitura crítica como ser social. 
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A discussão principal da EJA passa pela condução de reflexões, práticas e 

aprendizagens traduzidas a partir do direito humano a acesso e permanência na 

escolarização. Conforme Machado (2007), tem-se travado uma luta histórica para 

assegurar, nas políticas públicas, a oferta, no mínimo, da educação básica para jovens e 

adultos no país.  

A necessidade de conhecer a realidade desses jovens e adultos que fazem parte 

do público da EJA do município de Goiânia, ouvir esses sujeitos por meio da pesquisa, 

possibilitou compor o perfil dos educandos(as), como também refletir sobre o contexto 

desses trabalhadores e estudantes em relação ao atual mundo do trabalho. Destaca-se 

que, neste texto, os dados que serão analisados trazem, especificamente, as educandas. 

A pesquisa nas três escolas revelou que 70% do público que respondeu ao 

questionário, são trabalhadores. Diante dessa realidade, é possível perceber que a grande 

maioria dos sujeitos integrantes do período noturno vivenciam o dilema de conciliar o 

trabalho e estudo. O gráfico a seguir apresenta o número de alunas expressivamente 

maior do que o de alunos, nas escolas pesquisadas. 

 

 

Gráfico 6 - Alunos(as) por Gênero

98; 40%

148; 60%

Masculino Feminino
 

 

Essas alunas, não raro, além de trabalharem dentro e fora de casa, levam os 

filhos para a escola à noite por não terem com quem deixar. Dentro da sala de aula 

vivem, ainda, outra dualidade: cuidar dos filhos e estudar. O depoimento a seguir é de 

uma trabalhadora-aluna empregada doméstica: “a minha rotina de trabalho: eu acordo 

cedo, vou para o trabalho. Quando chego já é hora de vir prá escola. E tem que arrumar 
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as coisas dentro de casa cuidar do menino e vir pra escola à noite, mesmo cansada (...). 

E o menino vem prá escola comigo.” (Entrevista V – Escola I, p. 17-19). 

Para Afonso (2005, p. 143), o conflito e as condições discriminatórias na 

inserção no mercado de trabalho são reais. Em sua opinião, o ingresso da mulher no 

mercado de trabalho não pode ser visto como satisfatório. É necessário perceber a 

desvalorização social, tanto no que diz respeito aos salários como às condições cada 

vez mais adversas, com uma maior carga horária de trabalho em relação aos homens. É 

pertinente refletir sobre a argumentação dessa autora. 

 
Assim, as mulheres que se encontram no conjunto das trabalhadoras, inseridas 
no mercado de trabalho remunerado, permanecem nos conhecidos 'guetos', 
que se caracterizam pelo exercício de funções advindas da antiga divisão 
sexual do trabalho, que se organizaram em profissões no mercado de trabalho 
e se caracterizam por serem setor mais desprotegido quanto às leis 
trabalhistas. 

 

A antiga divisão sexual do trabalho, de acordo com Afonso (2005), reforça as 

velhas atribuições históricas de mulheres e homens. As mulheres conservam-se como 

prestadoras de serviços, babás, ajudantes, enfim, trabalhos domésticos e afins. Essas 

alunas representam os estudantes com maiores dificuldades na formação, pela própria 

determinante social imposta a elas. Essa realidade compõe o cenário da EJA/noturno e 

impõe uma dinâmica diferenciada na escola. Na observação do cotidiano das escolas 

foi possível perceber o significativo número de crianças pelos corredores das escolas, 

ocupando as cadeiras das bibliotecas ou, ainda, brincando em salas ociosas à espera das 

mães ou avós. 

No questionamento realizado com os alunos sobre as atividades remuneradas, 

21%, são trabalhadoras-alunas com função de doméstica, esse índice é o mesmo dos 

alunos que estão na informalidade. A ocupação de doméstica é quase sempre 

temporária e apenas cerca de 10% apresentam vínculo empregatício. No geral, são 

diaristas; algumas compõem pessoal de limpeza em firmas terceirizadas. Essa situação 

confirma a opinião de Antunes e Giovanni (2004), referente ao aumento do trabalho 

feminino no atual mundo do trabalho que, de acordo com esses autores, quase sempre é 

temporário e desregulado. No discurso de uma das entrevistadas da escola II, tem-se: 

”Eu trabalho numa seguradora, eu limpo lá, lavo banheiro, atendo telefone na hora que 

é necessário, atendo cliente, sirvo café. (...) Muita gente acha que eu trabalho nessa 

seguradora, só que a minha empresa é uma terceirizada que presta serviço.” (Entrevista 

I, p. 29). 
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Dados da PNAD/IBGE-2008 revelam a existência, no Brasil, de 16,6% de 

pessoas no trabalho doméstico. Deste percentual, 15,8% são mulheres e 0,8%, homens. 

As mulheres realizam atividades domésticas por 20,9 horas na média por semana, 

enquanto os homens, 9,2 horas, ainda com o agravante de as mulheres receberem os 

menores salários. O trabalho doméstico é numeroso e, de acordo com PNAD/IBGE-

2008, compõem 18,3% do setor de serviços, mas continua marcado pela precariedade 

do vínculo empregatício e pelo não-cumprimento da legislação trabalhista.  

A legislação, desde a Lei nº 5.859/1972, Art. 2º, estabelece para admissão ao 

emprego doméstico, inciso I, Carteira de Trabalho e Previdência Social, e no Art. 4º, os 

benefícios e serviços da Lei Orgânica da Previdência Social na qualidade de segurados 

obrigatórios. A Lei nº 11.324/2006 que altera a de 1972, possibilita a inclusão na 

Declaração de Imposto de Renda o pagamento do Instituto Nacional do Seguro Social-

INSS; mesmo assim, o descumprimento é real e impõe a estas trabalhadoras uma 

privação de direitos, dentre eles, licença por motivo de doença ou maternidade, além 

dos prejuízos no que diz respeito à aposentadoria por tempo de contribuição.  

A realidade de trabalhadoras-alunas no campo da informalidade4 merece 

destaque e reflexão. São domésticas, diaristas, vendedoras ambulantes sem a certeza de 

continuidade dessas atividades. Conforme discute Ciavatta (1998, p. 100).  

 

“Vivemos em um tempo onde o abandono da certeza não é apenas a 
abertura necessária ao avanço do conhecimento e ao progresso 
humano, matriz de pensamento que marca a modernidade. Oscilamos 
em um mundo onde cresce o conhecimento e a capacidade de produzir 
riquezas, mas onde aumenta a incerteza sobre a própria sobrevivência 
do ser humano.” 

 

Nesse debate sobre a transformação do trabalho e a formação profissional na 

“sociedade da incerteza”, indicam a preocupação com um contexto que apresenta não 

apenas o “trabalho incerto”, mas também a incerteza de o trabalho hoje propiciar um 

projeto de vida como, por exemplo, a constituição de uma família, casa própria, um 

meio de transporte, tão presente nos discursos da juventude. Nas palavras de uma adulta 

de 24 anos, o trabalho de vendedora é um meio de sobrevivência, “Eu trabalho de 

vendedora de cosméticos, vendo às vezes roupa íntima feminina e também sou 

                                                 
4
 A informalidade, nessa análise, de acordo com IPEA, é composta pelos trabalhadores sem carteira 
assinada, por conta-própria e não-remunerados. Participação dos empregados sem carteira assinada. 
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manicure ambulante. De um tudo eu faço para manter minha casa.” (Entrevista II – 

Escola I, p. 18) 

Na atual sociedade, a informalidade é caracterizada por uma diversidade em 

relação ao tipo de trabalho, além de ser marcada pela ilegalidade, pela exploração e pela 

opressão; enfim, pela falta de amparo aos trabalhadores e trabalhadoras.  

As entrevistas apresentam a situação das trabalhadoras-alunas no atual 

contexto do país. O campo educacional tem vivenciado essa realidade e várias são as 

tensões que aglutinam elementos externos e internos da escola. O elemento de tensão 

vivenciado da condição de trabalhadora-aluna no processo da aprendizagem é marcante, 

sobretudo porque traz a realidade de gênero e todas as imposições sociais advindas da 

condição de ser mulher: o dilema tempo de trabalho e estudo é ainda mais visível. 

 

O tempo de trabalho X tempo do estudo 

 

 No processo de construção histórica, o ser humano se humaniza a partir das 

relações desenvolvidas com a natureza, com os outros homens e com a produção dos 

bens materiais para sua sobrevivência, realizada por meio do trabalho. Nas palavras de 

Ciavatta (2009, p. 59) “o agir humano, a história real e a história como concepção sobre 

esse mesmo agir constituem-se a partir das relações do homem com a natureza e com 

todos os seres que a ela pertencem, com os outros homens e consigo mesmo.” 

 Na visão de Marx, os homens fazem, eles mesmos, sua história, embora 

nem sempre demonstrem ter consciência do significado histórico de suas ações. Os 

homens fazem história a partir da vida concreta no tempo de cada sociedade em que 

estão inseridos. Isso significa dizer que o homem não pode ser compreendido como uma 

realidade isolada: ele é, no seu tempo, o conjunto das relações sociais. Enguita (1993, p. 

91) argumenta sobre a idéia de Marx que “não nega a existência do indivíduo; o que 

nega é sua existência abstrata, fora das relações sociais”. 

 É nessa produção da existência humana que a história de vida da maioria 

dos alunos da Eja revela a necessidade de trabalhar, ainda quando criança, e que o 

tempo dedicado ao trabalho foi sempre maior do que aos estudos. As duas próximas 

entrevistas são de adultos que possuem acima de 25 anos de idade, reforçando a idéia da 

discussão da professora Oliveira (1999), que discorreu sobre a especificidade cultural da 

EJA.  
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A referida autora afirma que o adulto, no espaço da EJA, não é o estudante em 

busca de aprimorar seus conhecimentos acadêmicos ou o profissional em busca de 

especialização. Em sua opinião, “ele é geralmente o migrante que chega às grandes 

metrópoles proveniente de áreas rurais empobrecidas, filho de trabalhadores rurais não 

qualificados e com baixo nível de instrução escolar (muito freqüentemente 

analfabetos),” (OLIVEIRA, 1999, p. 59). Muitas educandas entrevistadas revelaram sua 

experiência de trabalho em roças e, posteriormente, o trabalho sem qualificação e 

precarizado nas cidades.   

A trabalhadora-aluna nasceu no Maranhão, vivia no meio rural, ela diz:  

“ minha vida é… Eu fui criada com meu padrasto e com uma tia 
minha, por que eu não fui criada com a minha mãe. Meu padrasto 
morreu tem nove anos já. A minha mãe morreu tem, vai fazer três 
anos que morreu. (...)Vim trabalhar aqui, na casa de uma senhora. 
Sim, de babá. “ ( Entrevista III, Escola I, p. 23) 
 

 Quando a educanda foi questionada sobre a escola, quando chegou aqui ela responde 

enfatizando o tempo para o trabalho; “Não. Só trabalhar. Trabalhei, trabalhei “ (Entrevista III, 

Escola I, p. 23)  Nas  palavras dessa entrevistada, outra reafirmação do tempo do trabalho em 

detrimento do tempo escolar  

 

“ a história da minha vida é um pouco complicada. Eu fui uma criança 
moradora na roça, no interior. Meus pais punha a gente pra trabalhar 
na roça, a gente não tinha tempo de estudar, e nem liberdade de 
trabalhar. O trabalho era só braçal, na lavoura. De plantar os 
alimentos. Eu, com dez, doze anos, eu subia a serra com uma 
lavadeira de comida na cabeça, às vezes, que eu mesma cozinhava. 
Então os pais era muito ignorante, ignorante mesmo e achava que os 
filho não devia estudar. Deveria, sim, trabalhar, só trabalhar na roça.”  
(Entrevista III – Escola III p. 62)  
 

Conforme aborda a autora Ciavatta (2009), a visão de tempo absoluto 

desvinculado da realidade social, exterior às vivências humanas, é uma apreensão 

imediata. Essa percepção foi utilizada com perspicácia pelo mundo industrial, tornando 

o tempo como “coisa autônoma”.  Mészaros (2007) argumenta que na sociedade 

capitalista o tempo é concebido como “coisa” do capital e portanto determinante no 

processo de exploração. Assim, o tempo das mulheres e dos homens é reduzido à 

ditadura da acumulação de riquezas.  
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As trabalhadoras-alunas vivenciam essa imposição da sociedade capitalista 

desde muito cedo, conforme demonstraram as entrevistas. Quando a pergunta diz 

respeito às condições concretas de conciliar trabalho e estudos nesse momento atual, as 

trabalhadoras-alunas respondem que raramente encontram tempo para estudar. Na 

expressão dessa entrevistada, é perceptível a preocupação em buscar o tempo e ao 

mesmo encarar as dificuldades impostas. Ela diz: “Eu tenho tentado encontrar tempo, 

Porque eu tenho que trabalhar. Eu trabalho no sábado pela manhã, mas chego em casa 

tenho que cuidar de minha casa, meus dois filhos me esperam. Às vezes no domingo eu 

consigo estudar um pouquinho”.  (Entrevista IV – Escola I, p. 29). 

Essa situação da falta do tempo para o estudo fica comprovada quando se 

observa o tempo destinado ao trabalho. A seguir, a imagem aponta mais uma marca da 

sociedade capitalista: a excessiva carga horária imposta ao trabalhador, sobretudo ao 

trabalhador sem vínculo empregatício. 
 

Gráfico 8 - Alunos(as) por Horas/Dia Trabalhadas

29; 12%

53; 22%

54; 22%

110; 44%

10 Horas 8 Horas Não Declarou Outros 
 

 

Por meio desse gráfico é possível visualizar a quantidade média de horas de 

trabalho por dia dos sujeitos da pesquisa. O segmento “outros” indica os que trabalham 

entre seis a dez horas por dia. São trabalhos diversos: vigilantes, porteiros, vendedores 

ambulantes e representam a maioria dos sujeitos pesquisados, com 44%.  

A fala de uma das alunas, explicando a rotina do seu dia, apresenta elementos 

para reflexão do atual cenário social em que, conforme Pino (2002), as condições de 

trabalho compõem o novo e velho quadro de exploração e exclusão, com o surgimento 

de setores sociais inteiros que perdem o trabalho ou que trabalham cada vez mais por 

menos. Isso reflete a evidência no sentido de que o mercado globalizado não propicia 
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nenhuma forma de igualdade econômica para a humanidade ou, sim, cria economia de 

baixo crescimento, altos lucros, baixos salários e maior tempo de trabalho. Nas palavras 

da entrevistada, 

 
Levanto às 5h 30 da manhã, pego  meu filho de dois anos, pego ônibus e 
deixo ele na casa de uma irmã. De lá pego mais dois ônibus, passar no 
terminal das Bandeiras. Tenho que entrar no trabalho às sete horas da manhã, 
no máximo sete e trinta e saio de lá às cinco horas da tarde. Faço de novo o 
trajeto de volta, pego meu filho, quando dá tempo passo em casa, quando não 
vou direto para escola com o menino. Saio da escola às dez e trinta da noite e 
chego em casa por volta de onze horas. (Entrevista II – Escola III, p. 70). 

 

As trabalhadoras-alunas da formação da Educação de Jovens e Adultos do 

município de Goiânia têm vivenciado inúmeros conflitos no quotidiano escolar. As 

marcas da exploração do mercado de trabalho imposta a essas alunas são visíveis nas 

suas expressões, gestos e atitudes. Ao dialogar com essas alunas, é possível perceber o 

quanto a questão social do atual contexto capitalista tem interferido em seu processo 

ensino-aprendizagem. Nas palavras de uma entrevistada, responsável por um setor de 

um supermercado: 

 
“Lá eu trabalho demais.  Tenho que organizar os balcões da panificadora, 
verificar o que já venceu, trocar e, às vezes tenho que ajudar a embalar, 
principalmente se é dia de grande movimento. E tem sempre o meu superior 
fiscalizando meu trabalho, dependendo pode me mandar embora. Chego 
muito cansada em casa, quando consigo passar em casa. Aqui na escola chego 
sem “gás” para estudar, tenho que sair da sala lavar o rosto. Desabafar com 
alguém  sobre o meu cansaço, às vezes fico até pouco dentro da sala de aula, 
não consigo ficar dentro da sala de aula, escutar o professor falar. Quando 
chego em casa tenho que dar uma olhada nas tarefas dos meninos, e às vezes 
até fazer comida para o outro dia.” (Entrevistado I – Escola III, p. 32). 

 

Os baixos salários, as difíceis condições de trabalho a exaustiva carga horária 

ou a busca por inserção e permanência no mercado de trabalho impõem a essas 

mulheres uma dura realidade. Essa mesma entrevistada, quando questionada sobre a 

jornada de trabalho, revela que “tem vez que é preciso fazer hora extra. Aí tem que ficar 

até mais tarde e às vezes eu não venho à aula por causa do serviço.” (Entrevistado I – 

Escola III, p. 33). 

Quanto às atividades propostas em sala de aula, a dificuldade em realizá-las é 

citada constantemente pelas alunas e, mais uma vez, figura a questão do tempo 

disponibilizado ao trabalho, em detrimento dos estudos. Na expressão de uma 

trabalhadora-aluna, quando questionada sobre atividades de pesquisa, responde:  

Nós pesquisamos. Eles [professores] dá oportunidade da gente pesquisar, dá 
tempo pra gente pesquisar. Às vezes a correria do trabalho, que a gente tem, 
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as obrigações nossas, tem que ir pro trabalho, tem também um tempo pros 
filhos em casa que às vezes o tempo que eles dão pra gente acaba sendo 
pouco pra nós.(Escola II- Entrevistado IV, p. 49)   

 

É possível refletir, a partir dos depoimentos das alunas, que há uma difícil e 

complexa realidade, com a qual a educação é obrigada a conviver, expressa na escolha 

política do país. Conforme Silva (2005, p. 104), “o Brasil tem feito [opções] nos últimos 

anos. Essas opções são, na grande maioria, em desfavor dos trabalhadores e seus 

filhos.” Os trabalhadores, no curso da história desse país, estiveram sempre 

subordinados às demandas do capital e, assim, o modelo desumanizante da política 

dominante impõe que o tempo destinado ao trabalho representa a maior parte da vida de 

homens e mulheres da classe trabalhadora. 

Na atual ordem neoliberal, o capital manifesta-se em crise considerada, na 

visão de Antunes, estrutural, que traz sérias conseqüências para sociedade 

contemporânea, pois 

 
destrói-se força humana que trabalha; destroçam-se os direitos sociais; 
brutalizam-se enormes contingentes de homens e mulheres que vivem do 
trabalho; torna-se predatória a relação produção/natureza, criando-se uma 
monumental “sociedade do descartável”, que joga fora tudo que serviu como 
“embalagem” para as mercadorias e o seu sistema, mantendo-se, entretanto, o 
circuito reprodutivo do capital. (2002, p. 38). 

 

Na visão de Frigotto (2001), a sociedade capitalista revela-se contra a 

humanidade. A eliminação dos direitos sociais, conquistados ao longo da história pela 

classe trabalhadora, representa mais uma marca deste contexto. 

Tomar a experiência vivenciada pelas trabalhadoras-alunas, no município de 

Goiânia, pensar em suas reais condições de inserção no mundo do conhecimento, aponta 

a necessidade de buscar uma alternativa de educação que propicie condições para a 

conscientização do ser humano, para que esteja atento, mesmo em tempos difíceis, no 

sentido de contribuir para a construção de uma sociedade menos desigual pois, 

conforme afirma Hobsbawm (2002, p.455), “o mundo não vai melhorar sozinho”.  

Dessa forma, buscar o caminho da formação integrada5 é optar por uma 

alternativa ideológica que rompe com a dicotomia vislumbrada pelo mundo do capital, 

                                                 
5 Embora essa discussão não seja objeto de análise e debate deste texto, é importante destacar que a 
perspectiva da formação integrada, conforme Ciavatta (2005, p. 85), “ sugere superar o ser humano 
dividido historicamente pela divisão social do trabalho entre a ação de executar e a ação de pensar, dirigir 
ou planejar. Trata-se se superar a redução da preparação para o trabalho ao seu aspecto operacional, 
simplificado, escoimado dos conhecimentos que estão na sua gênese científico-tecnológica e na sua 
apropriação histórico-social.” 
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significa pensar em outro projeto de sociedade, no qual a centralidade esteja nos seres 

humanos em suas relações entre si e com a natureza.  

 
 

Considerações finais 

Conhecer a realidade dos sujeitos educandos(as) da EJA foi fundamental para 

compreender que os jovens e adultos, na busca pela sobrevivência, vivem a dualidade 

do trabalho e escola, com tempo mínimo para o estudo e máximo para o trabalho; o 

motivo que os levou a deixar a escola é o mesmo do retorno, após alguns anos, a saber: 

o trabalho; a situação de trabalho precarizado é a realidade da grande maioria dos(as) 

alunos(as). 

A Terceira Revolução Industrial, sob a égide da sociedade neoliberal, defende 

a tese de um Estado reduzido, uma política financeira afinada com o Fundo Monetário 

Internacional/FMI, organismo mundial do capital, processo de privatização acelerado e, 

sobretudo, a desconsideração dos direitos sociais dos trabalhadores. 

 Este atual cenário marca o avanço tecnológico e vem impondo um novo 

contexto à organização do trabalho. Observa-se um reforço nas relações desiguais de 

poder, com uma divisão nítida entre os detentores do saber, principalmente o 

tecnológico, e os trabalhadores braçais, em declínio. Nessa conjuntura, a formação 

necessária para que esse trabalhador consiga ocupação e permanência no mercado de 

trabalho passa pelo conhecimento intelectual, em detrimento do manual. 

Estudos teóricos realizados na perspectiva marxista possibilitaram um 

aprofundamento de conceitos e categorias, dentre eles os de educação e trabalho.  

No que se refere à perspectiva marxista, o trabalho é o centro do processo 

educativo, uma vez que, nessa concepção, é o trabalho o que distingue o homem como 

gênero humano. Nesse sentido, o homem, ao relacionar-se com a natureza, faz-se e 

educa-se, o que o diferencia das outras espécies. Assim, a educação deve ser percebida 

como formação ampla de homens e mulheres. 

As relações sociais vão se construindo a partir da luta pela sobrevivência. 

Conforme argumenta Enguita (1993), à luz de Marx, é essa relação concreta da 

existência que marca a consciência do ser humano. Na visão de Marx, o homem não 

pode ser compreendido como uma realidade isolada. Ele é, no seu tempo, o conjunto 

das relações sociais. 
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Nesta ótica, a educação é significativa na medida em que propõe uma análise 

crítica da realidade e da sua transformação. Na visão de Freire (1979), a consciência 

crítica exige dos sujeitos um compromisso com a transformação de sua realidade. Dessa 

forma, a educação se afirma como espaço de construção do conhecimento e de cultura, 

em que os homens são sujeitos desse processo. Conforme Gramsci (2004b), os homens 

são sujeitos do seu tempo; produzem e também exercem atividade intelectual. Em sua 

opinião, não há separação entre o fazer e o pensar. Saviani (2005) percebe que a criação 

é essencialmente humana. Para ele, existe uma íntima relação entre educação e trabalho 

- aliás, educação, nessa óptica, é trabalho. 

De acordo com Bruno (1996), desde o início o capitalismo tem registrado, na 

história, uma educação com o papel de cumprir a necessidade da formação atrelada ao 

mercado de trabalho, atendendo à formação ideológica de submissão ao capital. No 

atual contexto, a educação tem recebido a incumbência de ser um instrumento básico 

para qualificação das forças de trabalho. Na visão de Frigotto (2001), os conceitos de 

competência, competitividade, habilidades, qualidade total e empregabilidade assumem 

importância no processo de educação e aparecem como imposição ideológica de 

sustentação dos valores do mercado e do capital, em detrimento aos valores humanos. 

Estes conceitos terminam por afirmar, na presente relação de trabalho, a fragmentação, 

a precarização e a intensificação da exploração do trabalhador. Reforça-se a visão 

individual de adquirir conhecimentos e condições adequadas tão somente para inserção 

no mercado de trabalho.  

Embora sejam diversas as tensões que marcam o processo ensino-aprendizagem 

das trabalhadoras-alunas, este texto trouxe os conflitos advindos da dura relação 

imposta pelo mundo trabalho, do domínio do capital sobre o trabalho. Este conflito tem 

grande repercussão no interior da escola, já que o tempo de estudo é sempre menor por 

causa da sujeição ao trabalho diário. No que diz respeito às trabalhadoras-alunas, o 

contexto do trabalho maior que o tempo do estudo é ainda mais intenso.  

Por fim, é preciso enfatizar que, as falas das trabalhadoras-alunas investigadas, 

ao se referirem à escola, esta representa um espaço de imenso valor, tanto para a 

formação quanto para a convivência e mesmo o lazer. Dessa forma, não é demais 

reafirmar que esta instituição tem um papel fundamental na vida destas educandas. 

Assim, a formação que a escola deve perseguir nesta sociedade é a da 

consciência política, da educação integral em que os sujeitos da EJA possam interferir 

em seu espaço e tempo rumo a um outro tempo, um tempo em que homens e mulheres, 
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trabalhadores(as), tenham “o tempo livre de ser”*.  Em outras palavras, que a educação 

e o trabalho sejam espaços que contribuam para o desenvolvimento humano e não para 

a sua alienação. 

 

*Trecho do mote que foi utilizado no início desse artigo, música: Capitão da Indústria – 

Paralamas do Sucesso. 
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