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RESUMO 

 

Neste trabalho apresentamos um estudo inicial sobre a educação de jovens e adultos 

no Brasil (EJA). Estudo que parte da história da educação como um todo e que tem 

como marco o ensino das primeiras letras no Brasil colônia. Mostramos que a 

educação de jovens e adultos deve estimular, para o efetivo processo de 

alfabetização, a ligação de conteúdos escolares com a vida dos alunos. Por isso, fez-

se necessária uma reflexão sobre quais ações devem ser envolvidas na EJA. Dentre 

estas, focamos naquelas que procuram, ao mesmo tempo, fomentar a conscientização 

sobre a condição humana e a possibilidade de transformação dos alunos para uma 

vida mais digna. Consideramos fundamental refletirmos sobre a importância de se 

agregar valores (tais como: socialização do saber e respeito às diferenças) às práticas 

pedagógicas da EJA. É preciso, pois, repensarmos o individualismo que o ensino 

escolar reforça e, a partir daí, possibilitarmos a perspectiva de consolidação do papel 

da escola de educar o sujeito para a vida, ou seja, tornar o aluno cidadão consciente 

de seus direitos e deveres dentro da sociedade em que vive e, consequentemente, 

sujeito participativo e crítico. Para tanto, focamos no método de Paulo Freire de 

alfabetização de jovens e adultos. Com isto, resta evidente nossa opção pela defesa 

de uma alfabetização de jovens e adultos que seja uma “alfabetização 

conscientizadora”. 

 

Palavras-Chave: Educação de Jovens e Adultos; Relação aluno/escola/sociedade; 

Alfabetização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

In this work we present an initial study on the education of young people and adults 

in Brazil (EJA). A study that starts from the history of education as a whole and that 

has as a landmark the teaching of the first letters in Brazil colony. We show that the 

education of young people and adults should stimulate, for the effective literacy 

process, the connection of school contents with the life of the students. Therefore, it 

was necessary to reflect on what actions should be involved in the EJA. Among 

these, we focus on those that seek, at the same time, to raise awareness about the 

human condition and the possibility of students' transformation to a more dignified 

life. We consider it fundamental to reflect on the importance of adding values (such 

as: socialization of knowledge and respect for differences) to the pedagogical 

practices of the EJA. It is necessary, therefore, to rethink the individualism that 

school education reinforces and, from there, to allow the perspective of 

consolidation of the school's role of educating the subject for life, that is, to make 

the student a citizen aware of his rights and duties within The society in which he 

lives and, consequently, a participatory and critical subject. Therefore, we focus on 

Paulo Freire's method of literacy for youth and adults. With this, our choice for the 

defense of a literacy of young and adults that is a "conscientious literacy" is evident. 

 

Keywords: Youth and Adult Education; Student / school / society relationship; 

Literacy. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Historicamente, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) é organizada em favor 

daqueles que, por algum motivo, pessoal ou social, foram privados de frequentar a escola na 

infância e adolescência. Trata-se, portanto, de um mecanismo para que as pessoas possam 

recuperar o tempo “perdido” e, consequentemente, concluírem o ensino fundamental e médio. 

Na prática, as pessoas que compõem a EJA se deparam com um novo mundo, com novas 

linguagens, com culturas diferenciadas e situações que podem levar à desistência dos estudos. 

Retornar aos estudos pode gerar uma série de dificuldades, como: a falta de consideração de 

alguns professores em relação aos conhecimentos prévios dos alunos, conteúdos distantes da 

realidade desses sujeitos e métodos infantilizados. 

Cientes da importância da EJA em nosso país, marcado por inúmeras desigualdades 

socioeconômicas, objetivamos defender a EJA como uma ferramenta capaz de promover o 

desenvolvimento integral dos sujeitos a partir de um processo educativo que não seja alheio às 

suas especificidades. Para tanto, buscaremos: a) compreender a história relacionada à EJA, 

desde sua origem; b) apontar a função da EJA na vida dos alunos; c) conhecer o método de 

alfabetização proposto por Paulo Freire; d) apontar meios que levem a uma alfabetização 

conscientizadora. O presente trabalho foi desenvolvido mediante pesquisa exploratória a partir 

da análise bibliográfica de autores como Paulo Freire, Inez Cunha e Maria Clarice Vieira. 

 Entendemos a EJA como um caminho que pode conduzir ao sucessotanto para o 

educador quanto para o educando. A EJA pode, pois, ser entendida como uma alternativa à 

alfabetização de jovens e adultos, trazendo propostas e conceitos para alfabetizar letrando e, 

assim, formar cidadãos capazes de ver o mundo para além das paredes escolares. Não se trata 

de um esquivo ao que os alunos trazem para o espaço escolar. Ao contrário. Muitos 

indivíduos na sociedadeé que ainda necessitam conscientizar-se de que todos os seres 

humanos possuemsaberes e que, portanto, são capazes de aprender, de compartilhar e de 

agregar novos conhecimentos.  

Frase comum, mas nem por isso desprovida de valor, diz-nos que “ninguém é dono do 

saber”. Nesta medida, aos docentes não cabe apenas transmitir ou repassar o conhecimento. 

Os alunos não precisam ficar repetindo palavras, bastam utilizar as que já conhecem para que, 
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através delas, possam conhecer novas. Face a isto, questionamos o seguinte: A EJA no Brasil 

tem contribuído definitivamente para a inserção efetivadas pessoas no meio social? 

O pontapé para a resposta é, como passamos a fazer no primeiro capítulo, promover 

uma breve análise histórica da EJA. Mostraremos que foi somente a partir dos anos 90 que a 

EJA passou a ser uma educação transformadora, envolvendo jovens e adultos que não tinham 

concluído seus estudos no tempo certo. No capítulo seguinte, passamos a discutir a 

alfabetização transformadora. A alfabetização é o caminho para a socialização e tão desejado 

sucesso, mas, para isto, é necessário um bom relacionamento entre professor e aluno. É 

preciso o reconhecimento de que ninguém sabe mais que o outro. Temos saberes diferentes. A 

grande lição que podemos inferir da EJA é a possibilidade ensinarmos e aprendermos 

constantemente. Como legado para esta compreensão, no último capítulo, apresentamos 

algumas das contribuições do método de Paulo Freire para a alfabetização de jovens e adultos 

no Brasil. 
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1. HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL 

 

Neste capítulo, faremos uma breve viagem no tempo para entender a EJA. Partimos 

das origens da EJA como instrumento para reinserção das pessoas excluídas do processo 

educativo. Aliás, muitas vezes definimos de forma errada a EJA (conhecida e chamada 

também como Educação Popular), como uma educação voltada para quem não conseguiu 

aprender na infância e adolescência. Por isto, legamos importância a esta breve análise 

histórica que ora fazemos.Segundo SOARES (2011, p.130): 

 

Compreender o desenvolvimento e as mudanças do processo do ensino 
eaprendizagem da leitura e da escrita na Educação de Jovens e Adultos 
pressupõe refletir sobre os determinantes históricos que produziram formas 
diferenciadas de organização do trabalho pedagógico escolar em momentos 
distintos. Além disso, também requer que se examine o processo social de 
comunicação próprio da atualidade, do que decorre a necessidade de 
produção de um leitor e de um escritor capaz da interação discursiva que se 
estabelece no interior dos conflitos decorrentes das relações de classe 
próprias da nossa sociedade.  
 

A EJA no Brasil é muito recente. Embora ocorra desde o Brasil-Colônia de maneira 

mais sistemática, as iniciativas governamentais no sentido de oferecer educação para jovens e 

adultos como política pública são recentes. CUNHA (1999, p.27) diz-nos que: 

 

No Brasil Colônia, a referência à população adulta era apenas de educação 
para a doutrina religiosa, abrangendo um caráter muito mais religioso que 
educacional. Nessa época, pode-se constatar uma fragilidade da educação, 
por não ser responsável pela produtividade, o que acabava por acarretar 
descaso por parte dos dirigentes do país. 

 

Segundo VIEIRA (2000, p.78):  

 

Durante o período militar, a Educação de Jovens e Adultos adquiriu, pela 
primeira vez na sua história, um estatuto legal, sendo organizado em capítulo 
exclusivo da Lei 5.692/71, intitulado Ensino Supletivo. O artigo 24 dessa 
legislação estabelecia como função de Supletivo suprir a escolarização 
regular para adolescentes e adultos que não tenham conseguido ou concluído 
seus estudos na idade própria.  
 

 Neste início, o sucesso foi grande, chegando a articular e ampliar os serviços já 

existentes levando-os a diversas regiões do país. Muitas escolas foram abertas, envolvendo 

profissionais e voluntários.De acordo com o Guia de Estudo: Educação de Jovens e Adultos 

(2005,p.40): 
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A inclusão da obrigatoriedade para o Estado de oferecer ensino básico a 
todos os cidadãos, portanto também a jovens e adultos, na Constituição de 
1988, expressava uma aspiração popular e uma esperança de que a EJA se 
tornasse uma política de Estado com recursos garantidos e um processo 
contínuo de desenvolvimento quantitativo e qualitativo, e não continuasse ao 
sabor de meras políticas de governos sucessivos. 
 

 Outros diversos fatos fazem parte da trajetória histórica da EJA. A partir de 1940, os 

índices de pessoas analfabetas no país começaram a ficar cada vez mais altos, o que levou ao 

governo a criar um fundo destinado à alfabetização de adultos. Com o fim da Ditadura de 

Vargas no ano de 1945, os princípios democráticos no país começaram um movimento de 

fortalecimento.  

A criação da Organização das Nações Unidas para a Educação (UNESCO) 

oportunizou uma solicitação efetiva aos países integrantes (entre eles, o Brasil) de se educar 

os adultos analfabetos. Com isso, em 1947, o governo brasileiro lança a 1ª campanha de 

Educação de Adultos que tinha como proposta alfabetizar os adultos analfabetos do país em 

apenas três meses, oferecendo um curso primário de capacitação profissional e o 

desenvolvimento comunitário em duas etapas de sete meses. A partir daí, uma discussão sobre 

o analfabetismo e a educação de adultos se sobrepôs em nosso país. De acordo com CUNHA, 

(1999,p.67): 

 

O analfabetismo era visto como causa (e não como efeito) do escasso 
desenvolvimento brasileiro. Além disso, o adulto analfabeto era identificado 
como elemento incapaz e marginal psicologicamente e socialmente, 
submetido à menoridade econômica, política e jurídica, não podendo então, 
votar ou ser votado. 
 

 Como citado, os adultos analfabetos eram vistos como marginais e seres incapazes de 

progredir e, com isso, deveriam se sujeitar à baixa classe econômica e ao não exercício de 

seus direitos e deveres comuns de um cidadão. AEJA auxilia na mudança dessa visão e, 

consequentemente, oportunidades para os adultos que, antes, eram considerados marginais 

começaram a aparecer. Vale mencionar a campanha da Associação de Professores do Ensino 

Noturno e do departamento de educação que culminou no 1º Congresso Nacional de 

Educação para Adultos.  

O Ministério da Educação convocou representantes de cada estado para participarem 

do 1º Congresso Nacional de Educação para Adultos. A partir daí, o Serviço de educação de 

Adultos do MEC (SEA), criado em 1947 (e que, mais tarde, passou a ser chamado de 

Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos – CEEA), teve como função orientar e 

coordenar os trabalhos e planos anuais do ensino supletivo para os adolescentes e adultos 
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analfabetos. Assim, propostas foram elaboradas e enviadas para as discussões e debates nos 

SEAs estaduais gerando um conjunto de publicações sobre o tema. 

 De acordo com SOARES (1996, p.77), as concepções presentes nessas publicações 

foram: 

 

O investimento na educação como solução para problemas da sociedade; o 
alfabetizador identificado como missionário; o analfabeto visto como causa 
da pobreza; o ensino de adultos como tarefa fácil; a não necessidade de 
formação específica; a não necessidade de remuneração, devido à 
valorização do “voluntariado”. 
 

 Entendia-se todo o investimento destinado à educação como forma de solucionar os 

problemas sociais. Como as pessoas que não tinham conhecimento e eram analfabetas eram 

vistas pelas outras pessoas como causa de pobreza, o ensino dessas pessoas era visto como 

algo fácil e, portanto, desnecessária uma formação para responder a ela. Para tanto, valoriza-

se o voluntariado. Os adultos analfabetos eram vistos pelos demais da sociedade com certo 

descaso e até mesmo desprezo, como se não fizessem diferença alguma na sociedade em que 

viviam. 

 Com o país se modernizando, alguns governantes começaram a se preocupar com um 

“ideal” de país mais justo e desenvolvido. No fim da década de 50, o país já era representado 

como um país injusto e, consequentemente, era preciso fazer severas mudanças. Nesta 

direção, começou-se a investir nas pessoas, a investir na educação de todos, considerando-a 

como um fator fundamental para a transformação e o desenvolvimento de todo o país. Sem 

uma pretensa “bondade”, mas sim com uma preocupação eminentemente política e de 

valorização internacional do país para que este pudesse ser visto como lócus promissor de 

investimentos, passaram a ser fomentadas ações favorecendo a alfabetização de milhares de 

adultos. 

 De acordo com o Guia de Estudos para a Educação de Jovens e Adultos (2005, p.26): 

 

A Revolução Cubana, vitoriosa em 1959, que já durante a fase da guerrilha 
assumira a tarefa de alfabetização nas zonas liberadas e em 1960 já contava 
com 3.000 alfabetizadores voluntários em ação- realizava, em 1961, como 
uma de suas primeiras ações revolucionárias de grande impacto, uma imensa 
Campanha de Alfabetização, que mobilizava toda a sociedade urbana, 
seguida do estabelecimento de um sistema eficiente de educação de adultos. 
A Educação de Adultos aparecia aí como uma realização revolucionária em 
si mesma, uma forma de fazer justiça e, ao mesmo tempo, como condição 
para poder-se construir uma sociedade socialista.  
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 Segundo o referido Guia de Estudos para a Educação de Jovens e Adultos (2005, 

p.27), com essa revolução, duas ações cresceram muito rápido na área educacional: 

 

O Prof. Paulo Freire criara, em experiências práticas realizadas em 
Pernambuco e no Rio Grande do Norte, descritas em seu livro Educação como 
Prática de Liberdade -uma metodologia para a alfabetização de adultos, que 
insistia na aprendizagem como um processo ativo e criativo, apoiado no 
diálogo e em relações horizontais entre educadores/ educandos e educandos/ 
educadores, no qual o “professor” tenha que aprender do povo pra poder lhe 
ensinar e no qual o reconhecimento pelo povo, da sua capacidade de vida 
formavam o conteúdo essencial da educação que devia resultar em ação 
popular para a mudança. 
 

 Na década de 60, com o estado associado à igreja católica, foi dado um novo incentivo 

à alfabetização de adultos. Mastodos os movimentos foram reprimidos com o golpe 

militarque ocorreu em 1964. E o MEB (Movimento de Educação de Bases) foi o único que 

restou, pois estava ligado ao MEC e à igreja católica.  

 Em 1964, portanto, a educação de adultos foi alvo da ditadura militar e todas as 

estruturas institucionais foram destruídas com o golpe. Foi levado a efeito contra o “perigo 

comunista”. Paulo Freire foi impedido o de continuar a desenvolver sua proposta de educação 

conscientizadora, indo além da alfabetização. No ano de 1968, os jovens estudantes tiveram 

que investir toda a energia para manter uma comunicação com as massas. Aqueles que 

resistiam à ditadura mantiveram as ações de alfabetização, pós-alfabetização, formação 

humana, social e política de adultos com base nos pensamentos de Paulo freire. 

 Em 1969, para combater a ditadura militar, o governo criou o MOBRAL (Movimento 

Brasileiro de Alfabetização). Este veio para ser um programa com a finalidade de alfabetizar 

adultos em todo o país. No guia de estudos: educação de jovens e adultos (2005, p.31): 

 

O programa de alfabetização do MOBRAL baseava-se também na técnica da 
palavra-chave, colhida do vocabulário do cotidiano popular, a primeira 
palavra era tijolo, a partir das quais se aprendiam as famílias silábicas e se 
formavam palavras, frases e textos. Esse fato deu ocasião a que, para combater 
a resistência ao MOBRAL, se insinuasse que o programa governamental 
empregava o método Paulo Freire, confundindo-se uma simples técnica 
didática com a definição de toda uma pedagogia.  
 

 O MOBRAL foi criado pela Lei 5.379/1967 e tinha a proposta de alfabetizar jovens e 

adultos. Sua intenção era conduzir as pessoas a adquirirem técnicas relacionadas à leitura, 

escrita e cálculos, como meio de integrá-la à comunidade, permitindo-lhe melhores condições 

de vida. O objetivo do MOBRAL era, pois, ensinar a ler, escrever e contar.  
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 Enquanto o MOBRAL se preocupava exclusivamente com a alfabetização inicial, em 

1971 criou-se a Lei de Diretrizes e Base, lei federal nº 5.692/1971, que, além de aumentar de 

4 para 8 anos a educação básica obrigatória, incluía pela primeira vez na lei educacional 

brasileira, um capítulo específico sobre o correspondente ensino de jovens e adultos.  

 Mais tarde, a partir de 1984, a educação escolar de adultos e educação popular volta à 

cena. Conforme o Guia de Estudo Educação de Jovens e Adultos(2005, p.39): 

 

Em 1985, o pouco que restou das estruturas do MOBRAL foi assimilado por 
uma nova instituição criada pelo governo da “Nova República” a Fundação 
EDUCAR, que se destinou não a executar diretamente a Educação de Adultos, 
mas a apoiar a técnica e financeiramente as iniciativas dos governos locais e 
estaduais ou de outras instituições da sociedade civil. 
  

 Em 1986 foi feito um relatório pelo ministro José Dento da Cunha Figueiredo, 

apontando a existência de 200 mil alunos frequentes às aulas noturnas. Durante muito tempo, 

portanto, as escolas noturnas foram a única forma de educação de adultos praticada no Brasil. 

De acordo com CUNHA (1999, p.30         ):  

 

Com o desenvolvimento industrial, no meio do século XX, inicia-se um 
processo lento, mas crescente, de valorização da educação de adultos. 
Porém, essa preocupação trazia pontos de vista diferentes em relação à 
educação de adultos, quais sejam: a valorização do domínio da língua falada 
e escrita, visando ao domínio das técnicas de produção; a aquisição da leitura 
e da escrita como instrumento da ascensão social; a alfabetização de adultos 
vista como meio de progresso do país, a valorização da alfabetização de 
adultos para ampliação da base de votos. 
 

 Houve, ainda, a inclusão da obrigatoriedade para o Estado de oferecer o ensino básico 

para todos, inclusive aos jovens e adultos. A Constituição da República Federativa do Brasil, 

de 1988, expressa uma esperança de que a EJA se tornasse importante politicamente para o 

Estado, independentemente das vontades políticas dos governos sucessivos.  

 Em 1990 a alfabetização de adultos foi extinta pelo governo Collor e substituída pelo 

Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania (PENAC), que tinha como objetivo 

mobilizar toda a sociedade para a alfabetização de adultos e crianças. Já no governo de 

Fernando Henrique Cardoso a alfabetização de Adultos foi entregue à Comunidade Solidária, 

um programa do governo federal brasileiro que foi criada no ano de 1995 pelo presidente 

Fernando Henrique com o objetivo de substituir a antiga LBA (Legião Brasileira de 

Assistência). A LBA foi um órgão brasileiro criado em 28 de agosto do ano de 1942 com o 

objetivo de ajudar as famílias dos soldados que foram enviados à segunda guerra mundial que 
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foi banida logo no primeiro dia do governo de Fernando Henrique Cardoso. De acordo 

comWerthein(2003, p.41): 

 

No início dos anos 90, um evento inédito despertava grandes esperanças 
naqueles que se engajavam a favor da educação de jovens e adultos. Em 1990, 
que a ONU instituiu como ano Internacional da Alfabetização, realizou-se em 
Jomthienna Tailândia, uma Conferência Mundial patrocinada pela UNESCO 
(Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura), o 
PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), o UNICEF 
(Fundo das Nações Unidas para a Infância) e o Banco Mundial. A Declaração 
Mundial sobre Educação para todos, então aprovada, ampliava o conceito de 
educação básica, tomava a educação como problema global e preconizava 
ações coordenadas em vários níveis. 

 

 A partir da década de 90, portanto, a EJA passa a ser uma questão mundial. As 

propostas estimularam o país a priorizar a educação entre outras políticas sociais. A EJA se 

destacou por estabelecer a meta de redução do analfabetismo e capacitação de jovens e 

adultos. Ainda que acriação da EJAtenha refletido no compromisso do país perante a 

UNESCO em reduzir, de forma radical, o índice de analfabetismo, essa modalidade de 

educação não mereceu investimentos significativos do poder público. O desafio permanece, 

pois a luta para a conquista e respeito pela EJA não está vencida. 

 O governo de Luiz Inácio Lula da Silva não declarou de forma clara que importância 

dava à EJA. Após um ano e meio de mandato, sua ação relacionada a essa modalidade de 

ensino passa por uma reestruturação e, com isso, foram retardados o investimento e os 

resultados. Em janeiro do ano de 2003, foi criado o Programa Brasil Alfabetizado pelo 

governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que tinha como proposta a erradicação do 

analfabetismo no nosso país. 

 Na atualidade, é impossível avaliar minimamente como é a atual política relacionada à 

EJA; embora pareça ser simples, é uma modalidade de ensino complexa porque inclui 

dimensões que envolvem não somente a questão educacional, mas aspectos sociais. 

 Já no ano de 2003, no mês de janeiro, o Ministério da Educação e Cultura (MEC) 

anunciou que a alfabetização de Jovens e Adultos seria uma prioridade do novo governo 

federal. Para cumprir essa meta, foi lançado o Brasil Alfabetizado, onde a assistência seria 

destinada ao desenvolvimento de projetos com ações relacionadas á alfabetização de jovens e 

adultos e formação de alfabetizadores. Como vimos no decorrer de todo o breve histórico 

descrito acima, a Educação de Jovens e Adultos teve e ainda tem muitos altos e baixos, e 

muitos desafios a serem vencidos e superados, mas vem buscando um modelo de educação e 
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eficiência na alfabetização de seu público, que são aquelas pessoas que não frequentaram o 

ensino na idade apropriada. 
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2.ALFABETIZAÇÃO  DE  ADULTOS: UMA ALFABETIZAÇÃO 

CONSCIENTIZADORA 

 

 Neste capítulo, defendemos que a alfabetização não é mera transmissão de conteúdos, 

mas sim um ato de amor, uma ferramenta para emancipar sujeitos. Alfabetizar adultos é, 

portanto, muito mais do que ensinar a ler e a escrever. É trabalhar a autoestima de um aluno 

que cresceu sem entender de fato a escrita e a leitura. Defendemos que se deve buscaroferecer 

a alfabetização como motivação aos alunos do começo ao fim do ano letivo, pois, dentre os 

problemas recorrentes, encontramos a evasão escolar. Mantê-los na escola é, inclusive, mais 

difícil que alfabetizá-los. 

 Segundo SOARES (2006, p.20): 

 

O analfabeto é aquele que não pode exercer em toda a sua plenitude os seus 
direitos de cidadão, é aquele que a sociedade marginaliza, é aquele que não 
tem acesso aos bens culturais de sociedades letradas e, mais que isso, 
grafocêntricas; porque conhecemos bem, e há muito, esse “estado de 
analfabeto”, sempre nos foi necessária uma palavra para designá-lo, a 
conhecida e corrente analfabetismo.  
 

 Para Soares, a pessoa que não tem um conhecimento mínimo para exercer seus 

direitos, como a leitura, é uma pessoa que, apesar de ser cidadã, acaba não participando 

efetivamente da vida social. Isto porque o mundo em que vivemos atualmente é letrado, quem 

não lê ou escreve está excluído. De acordo com SOARES (2006, p.20), “analfabeto é todo 

aquele que não sabe ler, escrever e interpretar com suficiente desembaraço para fazer uso da 

leitura e da escrita na vida diária”. 

 Muitos alunos querem aprender de maneira tradicional, chegam a pedir “cartilhas” 

para “facilitar” o aprendizado. É muito difícil fazê-los entender que vivemos em outra época e 

que hoje os métodos utilizados para alfabetizar são outros e valorizam a qualidade de 

expressão, deixando de lado a quantidade da escrita, que antes era muito valorizada. De 

acordo com o Guia de Estudo: Educação de jovens e Adultos (2005, p.28): 

 

O ensino da leitura e da escrita já ganhava um sentido mais amplo nesse 
contexto. Seus conteúdos (cartilhas, livros de leitura) se referiam fortemente 
às duras condições de vida dos pobres, às injustiças e à necessidade de união e 
organização comunitária para mudar essa situação. Assentava-se em materiais 
gráficos e em aulas básicas transmitidas por rádio ou através de gravações, 
explicadas a cada grupo de ouvintes com a ajuda de monitores locais. 
 

 Os métodos tradicionais foram deixando de ser tão utilizados e abriu-se espaço a 

outros métodos que atendessem às necessidades dos alunos da EJA. O professor no começo 
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do ano letivo deverá montar seu planejamento tendo como base os temas apresentados e 

informar os alunos sobre o conteúdo que vai ser ensinado e o assunto que será trabalhado. 

Dessa maneira, o professor estará contribuindo com o aluno e motivando-o fazendo que ele 

frequente as aulas, porque está por dentro do tema que será desenvolvido. 

É fundamental que o professor busque motivar os alunos desta modalidade de ensino 

utilizando métodos relacionados à realidade deles, despertando-lhes o maior interesse pelo 

assunto trabalhado e, com isso, diminuindo a evasão escolar. Uma das tarefas importantes dos 

professores da EJA é evitar ou diminuir o índice de evasão escolar. Para tanto, é preciso 

tornar as aulas “interessantes”. Como? Trazendo, por exemplo, situações que condizem com a 

realidade dos alunos da EJA para dentro da sala de aula a fim de explorá-los nos temas e 

assuntos das aulas. 

 Segundo PICONEZ (2005, p.92): 

 

Na dimensão de formação de professores, a possibilidade de análise e reflexão 
continuada sobre a prática pedagógica permitiu-nos harmonizar as questões de 
conteúdos e metodologia aos interesses, necessidades, expectativas e 
conhecimentos prévios dos alunos adultos. As reflexões ocorrem 
continuamente, derivadas da necessidade de redimensionamento de questões 
importantes. Dentre elas, podemos destacar a aproximação e o entendimento 
da relação entre conhecimentos prévios dos jovens e adultos com os 
conhecimentos e registros formais da educação escolar, daí a preocupação 
com a seleção de conteúdos, a utilização de recursos didáticos, o paradigma 
necessário para avaliação etc.  

 

 Na citação acima, a autora deixa clara a importância de relacionar os conteúdos a 

serem ensinados com a realidade e os fatos do cotidiano dos alunos, pois, trazendo a realidade 

dos alunos para dentro da sala de aula e das atividades planejadas, o professor estará 

despertando em seus alunos uma maior motivação. Por exemplo: surgiu no grupo de alunos o 

interesse em falar sobre temas relacionados à astrologia, fabricação de sabonetes, xampus, 

horticultura, entre outros assuntos discutidos por eles em sala. Cabe ao professor alfabetizar 

seus alunos utilizando textos e recursos ligados a esses temas, além de incluir em suas 

atividades práticas, palavras, frases ou qualquer outro recurso ou instrumento de sua 

metodologia, recursos relacionados com os temas citados pelos alunos, pois além de estarem 

se alfabetizando, estarão também encontrando uma maneira de garantir seu sustento.  

O professor pode até aproveitar o tema proposto e discutido pelos alunos em sala para 

ensiná-los, como por exemplo, fabricar sabonetes artesanais e vender em lojas da cidade e até 

mesmo da região. Essa é uma proposta de alfabetização que precisa ser mais utilizada pelos 

professores, pois, quanto mais desenvolvida, melhor será a sua qualidade, conforme as 
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necessidades e desafios que forem surgindo. Para alcançarmos um resultado satisfatório, deve 

ser respeitado também o número de alunos estabelecido por turma, que não deve ultrapassar 

20 alunos por sala. 

 Como PICONEZ (2002, p.95) diz:  

 

As expectativas de cidadania dessa população estavam voltadas à conquista de 
trabalho melhor e à melhoria da qualidade de vida e da comunicação. A 
dimensão cartorial (diploma) mais frequente nos alunos das séries iniciais ia 
sendo substituída pela expectativa e pela necessidade de recuperação da 
autoestima e pelo desejo de conquista de mais conhecimento sobre o mundo e 
sobre o trabalho.  
 

A alfabetização deve partir da idéia da construção da língua falada e escrita, frisando a 

forma de expressão e a interpretação por parte dos alunos. Não há um método utilizado 

específico para a prática da alfabetização e sim uma forma de ensinar os alunos valorizando o 

seu conhecimento, respeitando sua vontade, sua vivência, sua experiência pessoal, 

relacionadas ao meio em que vivem e à visão de mundo que eles apresentam. Segundo dados 

da UNESCO (2003): 

 

O analfabetismo é uma questão de desigualdade social. Entre os brancos do 
sudeste encontramos 6% da população sem saber ler e escrever; entre os 
negros do nordeste esse número chega até 30% da população analfabeta. As 
estatísticas mostram que adultos alfabetizados ganham até 60% a mais do que 
os adultos que não sabem ler e nem escrever. 
 

 Os dados referentes à UNESCO deixaram evidente que os adultos alfabetizados 

ganham até 60% (sessenta por cento) a mais que os adultos que não sabem ler e nem escrever. 

Demonstra, ainda, que o índice de analfabetos negros do Nordeste é maior do que o número 

de analfabetos brancos do Sudeste. Esses dados nos mostram que o índice de analfabetos é 

maior na população de pessoas negras. 

 Vale mencionar que, para combater o analfabetismo, o país inteiro de Cuba se uniu 

num programa voltado para acabar com o analfabetismo. O país parou e todos começaram a 

trabalhar a favor de alfabetizar aqueles que não tiveram a oportunidade de aprender a ler e a 

escrever no tempo adequado e, com essa erradicação do analfabetismo, o índice de 

analfabetos hoje no país de Cuba é de 0,01%. 

 Evidente que não podemos fazer comparações entre Cuba e Brasil; temos que 

considerar, entre vários fatores, extensão territorial, número de habitantes e o 

desenvolvimento de atitudes e valores de outra cultura, mas podemos ter Cuba como 

parâmetro a seguir no tocante à métodos a serem utilizados na erradicação do analfabetismo. 
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 A melhor solução para o analfabetismo é garantir o ensino para todos na idade 

adequada. Essa é a primeira providência a ser tomada e, para isso, é necessário equipar 

adequadamente as escolas com material didático e tecnológico e também com professores 

eficientes, competentes e bem remunerados que saibam e queiram trabalhar com todo tipo de 

pessoa (menores abandonados, jovens e adultos). De acordo com Di Piero e Hadad, S. (1999, 

p.216): 

 

Deixar de lado a Educação de Jovens e Adultos significa ignorar mais uma 
vez o ponto de vista da demanda educativa, a importância da família como 
suporte fundamental para o bem estar e a aprendizageminfantil e, em última 
instância, como fator relevante nas condições de aprendizagem como meio 
escolar. Educar adultos, pais e mães de família e adultos da comunidade é 
indispensável para o alcance da própria educação básica para todas as 
crianças, e educar os adultos professores é condição mais que importante para 
expandir e melhorar as muitas condições de ensino.  
 

 Para que esse quadro seja revertido, é fundamental acabar com a miséria ou, pelo 

menos, diminuí-la através da alfabetização, proporcionando para os sujeitos possibilidades de 

terem uma casa digna, comida, saneamento básico, emprego, etc. Julgamos ser possível o 

Brasil construir um país melhor, sem analfabetos. Para tanto, poderá fazer istocapacitando os 

professores de acordo com as necessidades de seus alunos, remunerando-os de forma justa e 

investindo de forma contínua na educação a fim de que o índice de analfabetismo seja cada 

vez menor. Defendemos que sejam estimulados métodos que levem em consideração a idade 

dos alunos. 

 A qualidade de ensino continua no foco. Os programas da EJA sofrem por falta de 

continuidade e, consequentemente, não conseguem formar leitores autônomos. É urgente que 

o país melhore a qualidade da alfabetização das crianças em idade escolar. Assim, não 

formaria mais alunos desqualificados e que, futuramente, procurem a qualificação de jovens e 

adultos para aprender, pois já teriam tido acesso na escola anteriormente. 

 

 Alfabetizar as crianças com qualidade nos primeiros anos de estudo ou continuar 

produzindo candidatos à alfabetização de jovens e adultos? É uma questão de optar pela 

qualidade ou pela quantidade. O problema é que o Brasil já optou pela quantidade a qualquer 

custo. Hoje temos essa enorme quantidade de analfabetos funcionais com diploma. O esforço 

do país deveria se concentrar na alfabetização qualificada. 

 Buscar a qualidade no processo educativo seria investir na adoção de metodologias 

diferentes que respeitem a diversidade cultural das regiões atendidas e que considerem o 

conhecimento prévio dos alunos no processo de alfabetização. Temos de aproveitar os 
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conhecimentos da linguagem oral dos alunos e ampliar o vocabulário deles por meio da 

leitura sistemática de textos de jornal, listas telefônicas, receitas, bulas de remédio, 

propagandas, contas de telefone e luz e textos literários. 

 O maior desejo dos adultos que frequentam a EJA é ser independentes, saber ler suas 

contas de água e energia, ir ao supermercado e ler os preços, assinar notas em bancos, boletins 

escolares, ler a Bíblia, tirar carteira de habilitação, além de querer estar dentro do mercado de 

trabalho. A maioria desses jovens e adultos, quando não têm problemas de aprendizagem, 

consegue atingir estes fins. 

 Enfim, alfabetizar não significa apenas ensinar a decorar e memorizar códigos. É 

ensinar uma atividade que trabalhe a inteligência, o pensamento e a capacidade de relacionar 

temas diferentes. É uma atividade que contribui para a vida de nossos adolescentes e adultos 

fora da escola e na vida profissional. Alfabetizar Jovens e Adultos vai muito além de ensinar à 

escrita. É necessário dedicação, respeito, perseverança, carinho e amor. Assim, se construirá 

uma relação entre o aprendizado e o aluno, entre alunos e, talvez a mais gratificante, entre 

aluno e professor. 
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3. MÉTODO DE ENSINO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: 

CONTRIBUIÇÕES DE PAULO FREIRE 

 

Neste capítulo, mostramos que o método de alfabetização não pode ser construído 

longe da realidade dos alunos. Para tanto, utilizamos os ensinamentos de Paulo Freire no 

sentido de que não sejam impostas formas únicas de ensinar, especialmente para o ato de 

alfabetizar. 

De maneira esquemática, o método Paulo Freire consiste em três momentos:  

a) investigação temática; 

b) codificação e decodificação de temas; 

c) problematização. 

Primeiro, faz-se uma investigação temática que consiste em pesquisar o universo 

vocabular do aluno e da sociedade onde este vive palavras e temas centrais da sua vida.  Em 

seguida, há a codificação e a decodificação dos temas, em que o aluno e professor juntos 

buscam o seu significado social, tomando consciência do mundo vivido. E o terceiro 

momento é onde acontece a problematização das situações sistematizadas. É por meio da 

problematização que o aluno e professor buscam superar uma primeira visão do mundo e 

passam a pensar uma visão crítica, partindo para transformação do contexto vivido. 

 O planejamento de ensino pode ser desenvolvido pelo professor com propósito de 

alcançar os objetivos propostos. Por isso, é muito importante que o professor tenha clareza do 

que, para que, como e a quem está ensinando. Isto para utilizar métodos de ensino que possam 

ajudar nas necessidades educacionais do aluno, visto que os conteúdos são insuficientes para 

conseguir atingir um dado objetivo da aprendizagem, além de não garantirem a boa qualidade 

do ensino, embora sejam indispensáveis para o processo de ensino-aprendizagem. 

SegundoBRANDÃO(1984, p.49), “o que se descobre com o levantamento vocabular 

não são homens objetos, nem é uma realidade neutra. São pensamentos, linguagens das 

pessoas. São falas que a seu modo, desvelam o mundo”. Nesse sentido, FREIRE (1983, p. 

73), aponta que “esta investigação dá resultados muito ricos para a equipe de educadores, não 

só pelas relações que trava, mas pela exuberância da linguagem do povo, às vezes insuspeita.” 

 A atividade docente requer organização e planejamento de modo que o método 

utilizado pelo professor facilite o processo de ensino- aprendizagem, tornando-o um processo 

prazeroso, mas, sobretudo eficaz. As atividades pedagógicas precisam ter sentido e instigar o 

aluno à busca e à investigação constante de conhecimentos para entrar em um processo de 

reflexão sobre o que aprendeu.  



25 

 

 

 

Segundo o parecer da Educação Básica do Conselho Nacional de Educação 

(CEB/CNE) 02/99, no parágrafo 2° do artigo 1° é colocado que “deve haver o mesmo 

compromisso das propostas pedagógicas e do sistema de ensino com a educação de qualidade 

tanto para as crianças quanto para adultos, deixando bem claro que o ensino na EJA deve ter a 

mesma importância e dedicação que é dada às outras formas de ensino.” Quanto aos métodos, 

conteúdos e processos, o artigo 5°, no seu parágrafo 2° do referido dispositivo legal dispõe 

que: 

 

Os conteúdos curriculares destinados aos anos iniciais do Ensino 
Fundamental serão tratados em níveis de abrangência e complexidade 
necessários à (re)significação de conhecimentos e valores, nas 
situações em que são (des)construídos / (re)construídos por crianças, 
jovens e adultos.(Brasil, 1999,p. 195) 

  

Nesse sentido, as orientações acima confirmam que o processo do conhecimento deve 

estar adequado à realidade e à diversidade da sala de aula, possibilitando a aprendizagem do 

aluno de acordo com suas vivências e experiências culturais. Os métodos escolhidos pelo 

educador são importantes para transmitir os conteúdos, salientando que a metodologia 

repercute como ação transformadora que depende bem mais do professor do que do aluno. 

Aquilo que o professor decide que vai transmitir e como vai transmitir, pode repercutir no 

processo de ensino aprendizagem. A organização dos conteúdos tem que considerar os 

conhecimentos prévios do aluno para que, assim, a aprendizagem seja significativa. 

Paulo Freire traz grande contribuição com a temática de alfabetização de adultos ao 

afirmar que ela é um ato político e um ato de conhecimento. Insiste que a memorização 

mecânica, com apenas letras, sílabas e palavras em nada contribui para a formação do 

cidadão.De acordo com Freire, em Educação como Prática da Liberdade (1983, p.111): 

 

Implica, não em uma memorização visual e mecânica de sentenças, de 
palavras, de silabas, desgarradas de um universo existencial , mas 
numa atitude de criação e recriação. Implica numa auto formação de 
que possa resultar uma postura interferente do homem sobre seu 
contexto. Daí que o papel do educador seja fundamentalmente 
dialogar com o analfabeto, sobre situações concretas,oferecendo- lhe 
simplesmente os instrumentos com que ele se alfabetize. 
 

O método de alfabetização de Paulo Freire, além de levar em consideração o contexto 

cultural do aluno, desenvolve também a articulação do saber entre professor e aluno em uma 

troca de conhecimentos constante. Paulo Freire acredita que o professor não somente ensina, 

mas também aprende. Da mesma forma, o aluno não só aprende, mas também, ensina. 
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Paulo Freire desenvolveu um método além da alfabetização, do saber ler e escrever, 

que tinha por finalidade conscientizar os indivíduos estabelecendo vínculo de relação 

professor e aluno, os quais tomam consciência da sua história. Freire acredita que a essência 

da compreensão do mundo está no diálogo.  A partir do diálogo podemos elaborar a 

conscientização, pois, se pensa e se dialoga tendo como parâmetro uma realidade concreta e 

conhecida. 

O método de alfabetização de Paulo Freire é dialético na medida em que entende que o 

homem é um ser incompleto e a realidade está em relação dialética constante, pois, quando o 

homem transforma o mundo passa a transformar a si próprio. Segundo Freire (1996, p.154), 

em Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa: 

 

O sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto a 
relação dialógica em que se confirma como inquietação e curiosidade, 
como inconclusão em permanente movimento na história.  
 

Nos círculos de cultura todos ensinam, todos aprendem através de diálogos com 

debates que orientam o trabalho da equipe, onde produzem modos próprios, novos e coletivos 

de pensar. Para FREIRE (2011, p.25), “alfabetizar-se não é aprender a repetir palavras, mas a 

dizer a sua palavra, criadora de cultura”. 

 

FREIRE (2003, p. 19), aponta que: 

 

Inicialmente me parece interessante reafirmar que sempre vi a 
alfabetização de adultos como um ato político e um ato de 
conhecimento, por isso mesmo, como um ato criador. Para mim seria 
impossível engajar-me num trabalho de memorização mecânica do ba-
be-bi-bo-bu, dos La-le-li-lo-lu. Daí que também não pudesse reduzir a 
alfabetização ao ensino puro da palavra, das sílabas das letras. Ensino 
cujo processo alfabetizador fosse enchendo com suas palavras as 
cabeças vazias dos alfabetizandos. Pelo contrário, enquanto ato de 
conhecimento e ato criador, o processo da alfabetização tem, no 
alfabetizando, o seu sujeito. 

 

Dessa forma, fica nítido o foco no aluno e no tempo necessário para este aprendizado 

de leitura de mundo. No trabalho com o método Paulo Freire, o currículo vai sendo construído 

por meio de um diálogo que possibilita a compreensão do para quem está sendo construído 

esse currículo, levando em consideração a cultura e a identidade do grupo social. 

O planejamento curricular deve ser entendido como um processo, que envolve 

múltiplas relações, abertas ou tácitas, em diversos âmbitos que vão da prescrição à ação das 

decisões administrativas pedagógicas. Para compreendê-lo e implementá-lo de modo a 
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transformar o ensino, é preciso refletir grandes questões como a cultura, a identidade, o saber, 

etc. Nessa direção, FREIRE (1996, p.29), argumenta que: 

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que- fazeres 
se encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo 
buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, 
porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando 
intervenho, intervindo-educo e me educo. Pesquiso para conhecer o 
que ainda não conheço e comunicar é anunciar a novidade.    

 

Nesse sentido, ensinar significa permitir que os sujeitos interfiram na realidade onde 

estão inseridos, de modo que se tornem sujeitos ativos da própria história. Os jovens e adultos 

que se encontram à margem da educação, veem na escola a chance de integrar-se à sociedade 

letrada da qual fazem parte por direito, mas da qual não podem participar porque não 

dominam a leitura e a escrita. Nesse sentido, o principal desafio da EJA é construir uma 

escola na qual professores e alunos interajam de maneira a provocar e produzir 

conhecimentos. Para tanto, o método Paulo Freire é inafastável. 

Conhecimentos devem ser sustentados por saberes diversos, construídos levando-se 

em conta a realidade social e cultural dos alunos para que, de fato, estes obtenham sucesso na 

aprendizagem. Os jovens e adultos devem ser compreendidos enquanto cidadãos e 

trabalhadores que querem sentir-se ativos, participativos na sociedade.O Caderno de 

Orientações Pedagógicos para as classes da EJA, criado pelo MECem 2001, intitulado 

“Trabalhando com Educação Jovens e Adultos: Alunos e Alunas da EJA”, determina que: 

 

O papel do (a) professor(a) da EJA é determinante para evitar 
situações de novo fracasso escolar. Um caminho seguro para diminuir 
esses sentimentos de insegurança é valorizar os saberes que os alunos 
e alunas trazem para a sala de aula. O conhecimento da existência de 
uma sabedoria no sujeito proveniente de sua experiência de vida, de 
sua bagagem cultural, de suas habilidades profissionais, certamente, 
contribui para que resgate uma auto- imagem positiva, ampliando sua 
autoestima e fortalecendo sua autoconfiança (Brasil, 2001, p. 18-19).  
 

As relações entre cultura, conhecimento e currículo, favorecem uma proposta 

pedagógica pensada e estabelecida a partir de reflexões sobre diversidade cultural, tornando-a 

mais próxima da realidade e garantindo sua função socializadora. A escola pode ser um destes 

espaços em que os alunos desenvolvam a capacidade de pensar, ler, interpretar e reinventar o 

seu mundo, por meio de uma atividade reflexiva. A ação da escola será mediação entre o 

aluno e os saberes, de forma que o mesmo assimile estes conhecimentos como instrumentos 

de transformação de sua realidade social. 
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De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA (1999, p. 87), “o 

jovem e adulto requer que a escola se prepare para que recebê-lo e para tal, cabe a ela 

construir princípios básicos de significações, enfatizando em suas práticas os fatos dos 

interlocutores valorizando-as”. Assim, a concepção adotada considera o ensino-aprendizagem 

um meio para chegar até o aluno promovendo condições para que, ao longo do ensino, 

aconteçam reflexões básicas e mudanças futuras. 

A EJA em si deve conter metas que considerem as características dos alunos a todo 

momento e um currículo voltado à sua permanência, seus interesses pessoais e sociais. De 

acordo com a LDB n° 9394, seção V, artigo 37, “A Educação de Jovens e Adultos (EJA) deve 

destinar-se àqueles que não tiveram o devido acesso ou continuidade de estudos no Ensino 

Fundamental e Médio na idade própria”. Compreende, assim, que a escola deve permitir que, 

estando em seu contexto educativo, estes alunos recebam informações que os levem a obter 

aprendizagens e sejam estimulados a permanecer na escola. 

A função da escola é oferecer ao aluno oportunidade para aprender e, a partir dessa 

aprendizagem, construir suas idéias, suas reflexões interferindo com crítica no mundo e no 

local onde atua e vive, por isso, esta função se torna difícil a cada dia, porque sabe que muitos 

são os desafios para atender bem quem a compõe e, principalmente, de forma significativa.  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), espera-se que todo aluno 

amplie seu conhecimento e o domínio ativo do discurso nas situações de aprendizagem e 

desenvolva habilidades e competências para ser um cidadão. Para isso, a escola deverá 

organizar um conjunto de atividades que façam do aluno um ser em progresso e possa refletir 

e situar-se no espaço social, não se esquecendo de suas raízes, seus valores morais e possa 

compreender o uso das informações que lhe são repassadas e fazer bom uso delas, para operá-

las no dia a dia. 

A educação formal tem grande importância em todo processo de transmissão, 

construção e reconstrução social, portanto, sua função é importante para todos que a veem 

neste sentido e sabem desse seu papel. Assim, a relação da educação com a sociedade vem de 

longos anos, pois, juntas enfrentaram e enfrentam muitas situações, e ver a escola como 

espaço por excelência faz dela um lugar de conflitos e manifestações da realidade real e tudo 

isto lhe envolve com inúmeras transformações que ocorrem ao seu redor. E dentro da 

instituição escolar, o professor reproduz ou constrói determinado projeto de sociedade, via 

práticas pedagógicas.  
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Segundo Rodrigues (1991, p. 56):  

 

A função da escola não é apenas informar o educando sobre o passado 
histórico de uma nação ou transmitir um conhecimento morto, mas situar os 
cidadãos, no âmbito da sua atualidade. E ao fazer isto possibilita aos 
indivíduos desenvolver habilidades que lhes permitem o desempenho de 
atividades, capazes de garantir condições de sobrevivência a si, a sua família 
e ao grupo social ao qual pertence. 
 

Nesta concepção, Rodrigues aponta a necessidade de situar os alunos no âmbito da 

atualidade, para que passam construir sua via de acesso para inserção social. Para este autor a 

função da escola, uma exigência fundamental hoje, diz respeito à formação e ao 

desenvolvimento do espírito de cidadania nos indivíduos (Rodrigues, 1991, p. 57). Tal como 

nos diz Rodrigues (1987, p. 56), “a escola, por si, não forma o cidadão, a escola o prepara, o 

instrumentaliza, dá condições para que ele possa se formar e se construir”. Mas para prepará-

lo e instrumentalizá-lo é necessário conhecê-lo. 

Através da escola é possível que se aprenda não só o conhecimento científico, mas 

também a praticar o diálogo, e respeito às diferenças. Enfim, para que o diálogo e o respeito 

sejam base do processo de socialização no modelo educacional atual faz-se necessária a 

criação de um espaço para que todos possam entender que juntos são mais fortes e criativos. 
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CONCLUSÃO 

 

 Costumeiramente, ouvimos a frase: “Ninguém é uma ilha”. Isto porque ninguém 

consegue viver sozinho, não ter amigos, família, um amor, enfim, ninguém constrói nada 

sozinho e, ainda, ninguém modifica o mundo sozinho. Assim é a EJA, que representa para 

muitos uma esperança, uma chance de mudar a vida para melhor. 

 Ao adquirirmos novos conhecimentos, podemos conhecer lugares e mundos sem 

sairmos do lugar. A EJA pode ser compreendida como sendo esse passaporte para que jovens 

e adultos possam embarcar na viagem rumo ao mundo de saberes, de trocas de idéias de 

possibilidades e oportunidades, quer de crescimento profissional, espiritual ou pessoal. 

 A EJA envolve mais do que práticas e didáticas, valoriza o saber adquirido por meio 

da sobrevivência, por meio da insistência de tentar viver melhor. A EJA encoraja e apóia 

aqueles que, em meio às dificuldades, olharam e enxergaram um futuro nos estudos, passando 

assim, a perceber o quanto ele faz falta e o quanto ele é necessário para se viver em uma 

sociedade, podendo, através deste recurso chamado estudo, lutar bravamente pelos seus 

direitos. Reconhecem que o maior aliado do homem é o estudo, sem ele nada somos.  

 A EJA põe em prática suas propostas pedagógicas, mas, para que tudo aconteça de 

uma maneira positiva e eficaz, conta com a ajuda de professores que precisam ter muito mais 

do que nível superior; precisam ter carinho, dedicação e respeito. Estas são qualidades 

mágicas que, associadas ao ensino, facilitam a aprendizagem. A aprendizagem passa a se 

tornar mais prazerosa não apenas para o educando, mas também para o educador. A relação 

harmoniosa entre esses agentes da escola se faz necessária para obter uma troca de idéias, 

experiências. Ao aluno se oferece liberdade de expressar ou até sugerir novas idéias para a 

alfabetização e para todo o contexto escolar. 

 A EJA percorre por caminhos difíceis, mas permanece a cada dia proporcionado 

oportunidades de melhoria de vida e, nesta luta contra dificuldades e preconceitos, surge e 

(re)ssurge das cinzas, trazendo sempre consigo novas propostas para modificar conteúdos 

escolares. Pode estar sempre aberta a novas propostas que impulsionem o aluno a avançar, a ir 

adiante, ir além de tudo aquilo que jamais sonhou. A EJA é um sonho que se sonha junto. 

Uma esperança. 
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