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RESUMO

A educação de jovens e adultos (EJA) é uma modalidade de ensino para pessoas que não tiveram acesso à escola na infância. O presente trabalho 
tem como objetivo identificar o atual perfil desse educando, buscando entender como eles chegaram ou retornaram à escola e suas perspectivas 
em relação aos estudos e ao futuro. Dessa forma perguntamos: como se caracteriza o atual perfil dos educandos da EJA na rede pública de Vila 
Velha-ES? A investigação se orienta a partir das seguintes hipóteses: os educandos da EJA continuam sendo pessoas mais velhas, que não tiveram 
oportunidade de estudar na infância, pois necessitavam trabalhar para ajudar no sustento da família e, atualmente, aposentados, aproveitam o 
“ócio” para aprender a ler e escrever. Hoje em dia, os alunos da EJA são adultos que foram obrigados a abandonar ou interromper os estudos 
para entrar no mercado de trabalho e que, atualmente, necessitam retomar a escola, pois esse mercado, nos dias atuais, exige qualificação 
profissional e, os atuais educandos da EJA são alunos em defasagem série/idade, que são submetidos a concluir a educação básica nessa 
modalidade de ensino. Para responder ao problema de pesquisa temos como objetivo geral: analisar o perfil atual dos educandos da EJA na rede 
pública de Vila Velha-ES. Como objetivos específicos apresentamos: identificar o público alvo dessa modalidade de ensino; identificar o perfil 
histórico do educando que frequenta a EJA e compreender como esses educandos chegaram a essa modalidade de ensino atualmente. A 
pesquisadora sentiu a necessidade de ampliar suas reflexões acerca da educação de jovens e adultos e conhecer os educandos nela presente nos 
dias atuais, após visitar algumas escolas e constatar que existe um número significativo de adolescentes e jovens presentes nessa modalidade, e 
não mais alunos adultos que foram privados de estudar anteriormente. Além disso, o tema proposto para a pesquisa é de grande relevância para 
a educação, visto que a demanda para esta modalidade de ensino é grande e continua crescendo. Assim, conhecer o aluno que pertence a ela é o 
primeiro passo para seu sucesso. Por outro lado, formar sujeitos preparados, emancipados, que entendem e conhecem a sociedade onde estão 
inseridos é de grande importância social, pois é através da educação que se concebe um cidadão crítico, reflexivo e autônomo, portanto ativo 
nessa sociedade. O referencial teórico é organizado em três partes, a primeira tem como objetivo conhecer a EJA no Brasil, através de breves 
apontamentos de sua história e sua legislação, a segunda busca traçar o seu perfil histórico e entender o jovem nessa modalidade de ensino, a 
terceira parte, procura entender quais os motivos para frequentar a EJA e quais os desafios encontrados pelos educandos nela presente. 
Buscamos relacionar a EJA através dos teóricos que subsidiaram essa pesquisa e a realidade existente na sala de aula. Os Principais autores 
utilizados foram: (DI PIERRO, 2008), (FREIRE, 2003), (GADOTTI, et al.c2010), (LEITE, 2013), (MAGALHÃES, 2009), (NASCIMENTO, 2011), (PAIVA, et 
al. 2009). A pesquisa é baseada na abordagem qualitativa por dedicar-se a aspectos próprios do ser humano e do social, sem ter condições de ser 
medida. É classificada como exploratória, permitindo uma maior proximidade com os sujeitos, afim de uma maior interpretação e clareza. Quanto 
aos instrumentos de coleta, a pesquisa será feita na forma de estudo de caso. Quanto aos resultados, apresentamos que atualmente a Educação 
de jovens e adultos é composta em sua maioria por alunos em defasagem série/idade, mas também, por adultos que anteriormente não tiveram 
a oportunidade de concluir a educação básica pois necessitaram trabalhar e hoje o mercado de trabalho exige desses trabalhadores um 
certificado.
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