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RESUMO 

 

 

Esta monografia tem como intuito fomentar as discussões sobre os saberes das práticas 

pedagógicas destinadas a jovens, adultos e idosos, que constitui o alunado da Educação de 

Jovens e Adultos. Partindo de uma análise histórica de conquista e desafios até os tempos 

atuais, apresenta questões e considerações para os educadores sobre a prática pedagógica. 

Considerando os desafios da prática docente verifica que não faz sentido a exigência de 

trajeto único e obrigatório para todos os sujeitos inseridos nos processos de aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

Palavras - Chave: Práticas pedagógicas – Educação de Jovens e Adultos – Processo ensino 

aprendizagem. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

A Educação de Jovens e Adultos vem se estruturando e ganhando espaço no quadro 

educacional brasileiro de forma gradativa. 

 Muito se ouve dizer que esta é uma modalidade de ensino que possui particularidades 

diferenciadas, mas pouco como realmente valorizar os alunos que compõe as turmas da 

Educação de Jovens e Adultos, desenvolvendo uma prática que seja significativa e produtiva, 

de modo que venha a legitimar a identificação desses alunos como cidadãos autônomos do 

seu saber e intervir. 

As considerações e análise que proponho com este trabalho são acerca da lógica que 

reside nas práticas pedagógicas que o docente busca desenvolver, já que trazem embutidos 

valores, ideias e concepções de mundo bastante diferentes do público que frequenta esta 

modalidade de ensino. Isso dificulta o processo de ensino aprendizagem do educando, uma 

vez que esse aluno não consegue estabelecer conexões com aquilo que se diz e se propõe na 

escola com os saberes que traz da própria vivência. Logo, os processos de aprendizagem não 

se efetivam de acordo com as expectativas, nem de uns, nem de outros. 

Inicialmente apresento a trajetória da Educação de Jovens e Adultos numa perspectiva 

histórica no Brasil, abordando os discursos e avanços que a modalidade em questão vem 

conquistando ao longo dos anos. Abordando também as perspectivas e perfil dos educandos, 

fazendo uma breve análise das transformações desses alunados, como a juvenilização nas 

turmas da EJA.  

Jovens na idade, mas tornados adultos pelas regras sociais que não lhe deram 

oportunidade de viver seus direitos: direito a educação, à identidade, ao desenvolvimento 

pleno e à juventude. 

No capítulo seguinte apresento algumas questões e saberes necessários para que a 

prática educativa seja de fato realizável e comprometida com seus propósitos. Assim para 

melhor elucidar apresento algumas fundamentações de autores e profissionais que propuseram 

um novo paradigma educacional, como resposta aos desafios da práxis educativa. 

As dificuldades enfrentadas no processo de ensino aprendizagem são agravadas por 

inúmeros fatores, mas por mais difícil que seja e obstáculos que tenha é importante o 

professor, ao menos tentar, fazer uma leitura de seus alunos e do contexto que estão inseridos. 

Para finalizar e abrir um caminho de questionamentos sobre a própria prática, relato as 

experiências e considerações que se faz necessário e urgente com o propósito de direcionar 
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nossos olhares sobre aspectos que fazem referência de como as práticas pedagógicas vem 

sendo desenvolvidas nas instituições escolares.  

Levando em consideração os aspectos políticos, social e cultural, já que se trata de 

alunos que trazem experiências de vida fruto de sua história e relação com a sociedade. 
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2. A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL 

2.1 – UMA ABORDAGEM HISTÓRICA DA EJA NO BRASIL: POLÍTICAS PÚBLICAS - 

DISCURSOS E AVANÇOS  

A educação destinada aos adultos em linhas gerais iniciou-se com a chegada dos 

primeiros jesuítas no território brasileiro, ou seja, no Período Colonial, onde a aprendizagem 

era voltada para os saberes básicos, como ler e contar, passando pela doutrinação cristã. Logo 

os ensinamentos ministrados possuíam caráter mais religioso do que educacional. Já no Brasil 

Império, algumas reformas educacionais foram pensadas e outras iniciadas, como nos 

apresenta Porcaro (2004). Mas o que cabe para o momento é que paralelo a tais reformas 

começou a surgir a necessidade do ensino noturno. Partindo deste fato, por um longo período 

as escolas noturnas eram o único meio que os adultos analfabetos tinham acesso a educação 

formal. 

Contudo foi a partir da década de 30 que começou de fato a consolidar um sistema 

público de educação no país, sendo um marco desse período a Constituição, em 1934, que 

pela primeira vez menciona que a educação é direito de todos, devendo ser ministrada pela 

família e pelos Poderes Públicos. Paralelamente, a sociedade estava reestruturando os pilares 

econômicos, associados ao processo de industrialização e ao aumento populacional nos 

centros urbanos. Foi o início do Brasil no mundo capitalista de produção, que logo exigiu 

grandes transformações para acompanhar o processo de industrialização que era promissor 

para economia como um todo.  

Sucessivamente, para atender essa nova demanda, tornou-se necessário mão de obra 

mais qualificada, que teria por objetivo uma maior produção industrial. Logo emergiu a 

necessidade de expandir a educação para as camadas mais populares, porém esta era uma 

educação que tinha em vista somente formar e capacitar pessoas para uma determinada área, 

portanto, o indivíduo aprenderia os saberes básicos para ser capaz de desenvolver 

determinado ofício. 

Conforme essas necessidades, foi possível diagnosticar que no país havia altos índices 

de analfabetismo e este acabou por exigir do Poder Público medidas cabíveis que acabariam 

ou pelo menos, amenizariam os altos índices. 
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Assim em 1945, com o fim da ditadura de Vargas, o país vivenciava um processo de 

redemocratização, tanto político como educacional. Posteriormente a este, conforme Porcaro 

(2004), em 1947, foi lançada a 1º Campanha de Educação de Adultos que tinha por objetivo 

levar educação básica a todos os brasileiros iletrados, tanto nas cidades urbanas quanto rurais. 

A referida Campanha tinha por finalidade alfabetizar adultos analfabetos em três meses, 

oferecendo o curso primário em duas etapas de sete meses, porém os métodos pedagógicos 

utilizados eram fora do contexto em que os alunos estavam inseridos, ou seja, os trabalhos e 

os conceitos ministrados sobre os alunos acabavam por homogeneizar os mesmos. 

 Consequentemente, a Campanha já estava fadada ao fracasso no que diz respeito à 

educação nos princípios existentes em si, mas como a preocupação estava mais voltada para a  

quantidade de pessoas formadas do que com a qualidade, era cômodo para o momento 

histórico de redemocratização que o país estava vivenciando, o aumento de indivíduos que 

perante a lei pudessem exercer o direito ao voto e assim contribuírem para os possíveis 

progressos, já que educação também era vista como meio de desenvolvimento. 

Mas no final da década de 50, as críticas como curto período para alfabetizar gerando 

a superficialidade do que era ensinado, as deficiências administrativas, a orientação 

pedagógica entre outras, contribuíram para o declínio da Campanha. 

No mesmo ano, porém aconteceu o 1º Congresso Nacional de Educação de Adultos, 

com o slogan “Ser brasileiro é ser alfabetizado”, a partir de então se fomentou um processo de 

mobilização em prol da Educação de Jovens e Adultos em âmbito nacional. 

Nos anos 60 com o anseio de um novo paradigma pedagógico que contribuísse de fato 

para as mudanças referentes à educação desses adultos, entre tanta efervescência, Paulo Freire 

se destaca por propor que alfabetização e a educação básica dos adultos deveriam partir de um 

olhar crítico da realidade existencial dos educandos e das possibilidades de superá-las. O 

analfabetismo, que antes era apontado como causa da pobreza e da marginalização, passou a 

ser, então, interpretado como efeito da pobreza social não igualitária (SOARES, 1996).  

Como Freire defendia a ideia que o processo educativo tinha que atuar nas bases 

sociais que contribuíam para o analfabetismo, por meio de uma ação educativa dialogada e 

conscientizadora, seus pressupostos foram reconhecidos nacionalmente. Assim, Paulo Freire 
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ficou responsável por organizar e desenvolver o Plano Nacional de Alfabetização de Adultos, 

que foi extinto com o Golpe Militar, em 1964, uma vez que os pressupostos embasados por 

Freire eram vistos como ameaça aos princípios e interesses da intervenção militar que 

redundaria numa ditadura.  

Logo, vários educadores foram exilados e o Governo Militar passou assumir o 

controle do desenvolvimento educacional do país, criando o Movimento Brasileiro de 

Alfabetização - MOBRAL - que propunha alfabetização funcional de jovens e adultos, 

visando oferecer técnicas de leitura, escrita e cálculos esvaziadas de todo caráter ideológico 

que Paulo Freire vinha construindo (CUNHA, 1999). Mesmo assim o MOBRAL ganhou 

proporções e expandiu no território nacional e de certa forma alimentou a imaginação do povo 

brasileiro com uma prática pedagógica pobre e submissa aos aspectos políticos e econômicos. 

Sucessivamente na década de 70, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 

5692/71, estrutura um capítulo sobre o ensino supletivo, logo subentendendo que a educação 

de adultos é um direito inerente ao cidadão, caracterizando este como um avanço para EJA. 

Contudo em 1985, o MOBRAL foi extinto, e em seu lugar foi instituído a Fundação 

EDUCAR que apoiou financeiramente e tecnicamente as iniciativas educacionais já 

existentes. 

Com a inclusão da obrigatoriedade do Estado em oferecer ensino básico e gratuito 

para todos contida na Constituição de 1988, subtendeu-se que a Educação para Jovens e 

Adultos tornaria, enfim, uma política de Estado com recursos garantidos, visando um 

processo de qualidade. 

 

Art. 208. O dever do Estado com a Educação será 

efetivada mediante a garantia de: 

  

VI. Oferta de ensino noturno regular, adequado às 

condições do educando  

 

§1 º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é 

direito público subjetivo. 
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Porém, isso não aconteceu e a educação voltada para esse público alvo continuou a 

mercê das políticas governamentais. 

Os investimentos realizados pelos Poderes Públicos sempre foram inferiores em 

referência a outras etapas e modalidades do ensino básico regular, mesmo com o evidente fato 

do aumento de matrículas. 

No decorrer dos anos, no que se refere à execução orçamentária dos recursos federais 

destinados a EJA, houve de fato uma melhora em seu conjunto, contudo insuficiente. A 

inexistência de reais investimentos por parte do Poder Público torna o quadro da EJA, de certa 

forma, lamentável, uma vez que os objetivos educacionais não são desenvolvidos e 

alcançados que, em tese, proporciona um impacto na qualidade no ensino que oferta. 

Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases define e regulariza o sistema de educação 

brasileira e entre outras modalidades, menciona a Educação de Jovens e Adultos. 

 

   Art.4º - O dever do Estado com educação escolar pública 

será efetivado mediante a garantia de: 

                             

                                  VII - Oferta de educação regular para jovens e adultos, com 

características e modalidades adequadas às suas necessidades 

e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores 

as condições de acesso e permanência na escola. 

Este se torna um ganho para a modalidade em questão, como também a Resolução 

Conselho Nacional de Educação - CNE / Câmara de Educação Básica - CEB Nº 1, de 5 de 

julho de 2000, que estabelece as Diretrizes Curriculares  Nacionais para EJA e a Resolução nº 

3, de 15 de junho de 2010 que institui Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e 

Adultos nos aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos cursos 

de EJA; idade mínima e certificação nos exames de EJA; e Educação de Jovens e Adultos 

desenvolvida por meio da Educação a Distância. 

Paralelamente, diante dos fatos, como a luta pela universalização do ensino de 

qualidade e a falta de recursos financeiros suficientes, a EJA reclama por reconhecimento 

crescente da sua importância. Assim abriu-se um diálogo nacional sobre o assunto através de 
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fóruns, como espaço de encontro e ações com objetivos de socializar informações e trocar 

experiências para de fato intervir positivamente nas políticas públicas dos segmentos 

envolvidos. 

Os movimentos sociais, como organizações sindicais e civis, debates públicos, fóruns, 

pesquisas e encontros foram sendo desenvolvidos em prol da EJA, fomentando e estruturando 

assim, os ideais pertinentes à educação em questão. De modo geral, os objetivos consistiam 

em discutir sobre o analfabetismo e o que seria uma educação efetiva para que estes fossem 

reconhecidos não somente como adultos analfabetos, mas como seres humanos capazes, 

produtivos e críticos. 

Desde então, até os dias atuais, os fóruns trabalham em prol da discussão sobre os 

direitos pertinentes a Educação de Jovens e Adultos. Estabelecendo metas e ações de forma 

que venha a delinear uma nova política educacional de qualidade, inclusiva e que atenda as 

particularidades subjacentes à modalidade em questão, levando em consideração as 

problemáticas educacionais e sociais que estão entrelaçadas neste processo educacional. 

2.2 – EDUCANDOS DA EJA: PERFIL E PERSPECTIVAS 

Uma vez que a educação passa a ser direito de todos, todos os agentes e responsáveis, 

como poder público, escola, comunidade, professores e educandos envolvidos no processo 

educacional, devem se estruturar para torná-la realizável de fato, sendo esta prazerosa e 

relevante para o indivíduo. 

Durante o processo histórico educacional os alunos que pertencem à modalidade de 

ensino da Educação de Jovens e Adultos vêm sendo caracterizados como uma população 

resultante de processos de exclusão escolar marcados, entre outros, por repetição, evasão e 

ingresso precoce no mundo do trabalho. 

Esta modalidade de ensino é constituída por alunos com perfis diferentes, presente no 

mesmo ambiente, uns com uma representação escolar bastante tradicional, agregada a uma 

visão positiva e outros com ponto de vista negativo. Pois já tiveram acesso a uma escola, mais 

vivenciaram experiências de insucesso e exclusão, ambos provenientes de uma situação 

economicamente desfavorecida. 
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Geralmente são alunos que possuem histórico de preconceito e vergonha nos 

ambientes familiar, social e escolar. Constituem sua identidade a partir da experiência de vida 

que estão socialmente inseridos. 

O público alvo da EJA é constituído por jovens, adultos e idosos. Porém este vem 

passando por modificações e atualmente é notável o número crescente de jovens, logo se 

evidencia tempos históricos, vivências e expectativas diferenciadas no mesmo espaço 

educativo. 

Em atendimento ao que estabelece a LDB nº 9.394/96, que garante educação a todos 

aqueles que por algum motivo não puderam concluir ou permanecer nos estudos em idade 

regular, a Resolução nº 03, de 15 de junho de 2010, do Conselho Nacional de Educação 

prega: 

 

Art. 5º Obedecidos o disposto no artigo 4º, incisos I e VII, da 

Lei nº 9.394/96 (LDB) e a regra da prioridade para o 

atendimento da escolarização obrigatória, será considerada 

idade mínima para os cursos de EJA e para a realização de 

exames de conclusão de EJA do Ensino Fundamental a de 15 

(quinze) anos completos. 

 

Porém, o que de certa forma não estava previsto era o processo de adultização que os 

jovens estão passando, uma vez que o ingresso no mundo do trabalho está acontecendo antes 

do previsto, os jovens estão tendo que trabalhar por motivos financeiros, para contribuir com 

a renda familiar ou para responder seus anseios como sujeitos no próprio processo de 

identificação social. Ou seja, estão adquirindo responsabilidades de um adulto. 

Estes fatores associados à repetição, evasão, aceleração dos estudos, entre outros 

acabam por contribuir para a migração desses jovens que deveriam estar no ensino regular 

para a modalidade da EJA. 

Assim se torna evidente que são alunos que possuem também, experiências e saberes 

diferenciados tanto quanto os demais que frequentam a modalidade em questão, como adultos 

e idosos. Todos compartilhando o mesmo ambiente, visando à construção de conhecimento 

em meio a diferentes compreensões da realidade, de valores e visões de mundo. 
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Arroyo (2011) afirma que diante das transformações sociais, culturais, de valores e na 

forma de pensar, os jovens chegam à escola com uma identidade pós-moderna, caracterizados 

como hiper-realizados, consumistas e sem referências, o que afeta diretamente os processos 

disciplinares e de aprendizagem. 

Logo, a linguagem e a lógica existente na escola não correspondem e nem dialoga com 

as dos jovens, gerando assim implicações metodológicas no processo de ensino 

aprendizagem, uma vez que esses jovens passam a serem vistos e compreendidos apenas na 

condição de alunos, mas não, como sujeito social crítico e consciente da sua realidade. 

Portanto, lidar com alunos desta modalidade exige uma prática eficaz e uma 

compreensão especial, pois são alunos com histórias de vidas fascinantes que não estão ali 

simplesmente para aprender a ler, contar, escrever ou conquistar seu diploma. O motivo de 

sua presença vai além. Lutam para recuperar seus direitos e se sentirem mais presentes em 

uma sociedade que tende tanto a excluir. 

Identificar e compreender as relações e implicações que rodeiam a Educação de 

Jovens e Adultos se faz necessário, mas antes é indispensável olhar para o jovem com intuito 

de conhecer sua trajetória e seus anseios a fim de construir uma prática educativa onde seja 

valorizada a vivência e a particularidade dos alunos. Para aí enfim, tornar esta prática concreta 

e significativa em seu desenvolvimento, compreendendo de fato que o analfabetismo e os 

aspectos subjacentes estão para além de uma mera questão pedagógica. São também, uma 

questão social, política e pessoal.  
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3. SABERES NECESSÁRIOS À PRÁTICA EDUCATIVA 

 

3.1 – UMA DISCUSSÃO TEÓRICA  

 

Partimos, portanto, do pressuposto que os alunos pertencentes à modalidade da EJA 

possuem particularidades e anseios que estão para além da imagem como aluno. Do nosso 

ponto de vista, esse tipo de estudante, tenta ratificar e conquistar seu espaço como sujeito 

social capaz e responsável pela construção do conhecimento.  

Por isso, este nos leva a pensar em qual seria o posicionamento do educador quanto 

mediador e construtor do processo educacional, uma vez que a educação passa a ser 

compreendida como instrumento de intervenção e dispositivo para o pensamento crítico 

reflexivo. 

Um dos grandes problemas que reside nas práticas pedagógicas dos docentes que 

lidam com o público da EJA diz respeito ao processo de infantilização de jovens, adultos e 

idosos. 

São, geralmente, oferecidas atividades comuns a crianças dos anos iniciais, assim 

como a postura do professor são inadequadas. Nas falas e explicações, são utilizadas palavras 

no diminutivo. Cobra-se, em alguns casos, os chamados “deveres de casa”. São situações, 

portanto, que influenciam negativamente o processo de aprendizagem, uma vez que ratifica ao 

aluno que o mesmo é fruto de uma distorção entre idade e série.  

Estes posicionamentos e atividades ignoram a maturidade que os alunos possuem e 

desconsideram todo o conhecimento adquirido pela experiência de vida do aluno. Sob este 

contexto, é necessário repensar os aspectos que estão subjacentes à prática de infantilização. É 

preciso direcioná-las para um novo paradigma pedagógico, tal como propugna Paulo Freire 

em sua obra intitulada Pedagogia da Autonomia – Saberes necessário à prática educativa 

(1996), em que nos apresenta uma proposta de ação educativa dialogada, nas quais as 

experiências e os conhecimentos pré-estabelecidos dos alunos são reconhecidos. 

Freire (1996) aponta a importância do olhar e reconhecer o aluno no contexto social e 

pessoal. Sendo este necessário e fundamental para realizar uma prática pedagógica que seja 

emancipatória, visando torná-los indivíduos capazes de transformar a própria realidade. 

As práticas educativas devem ser desenvolvidas de maneira que contribuam para a 

formação do sujeito consciente, capaz de refletir, problematizar e intervir no próprio contexto 

histórico. A educação deve passar a ser compreendida como uma intervenção no mundo. 
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Trabalhar neste contexto exige que os sujeitos envolvidos no processo educativo 

estabeleçam relações que se complementam na troca de experiência ao ensinar e aprender: 

“Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos apesar das diferenças que 

os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro.” (FREIRE, 1996, p. 23) 

Diálogo como troca de experiência na construção do saber ensinar, aprender e fazer. 

Freire (1996) aponta que a reflexão sobre a prática é indispensável no ato educativo, 

tornando esta uma exigência, a fim de evitar que a própria teoria fique sem sentido e a prática 

se torne algo mecânico. 

O educador deve ter consciência do seu posicionamento enquanto mediador do 

processo. Deve compreender que na sua condição como sujeito, ele também é responsável e 

aprendiz na construção do conhecimento. 

 

É preciso sobretudo, e aí vai um desses saberes indispensáveis, que o 

formando, desde o princípio mesmo da sua experiência formadora, 

assumindo-se como sujeito também da produção do saber, se convença 

definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção. (FREIRE, 1996, p. 

22) 

 

Nesta perspectiva, o educador enquanto sujeito é docente e discente neste processo. 

“Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender.” (FREIRE, 1996, p. 

23) 

O ensinar deve estar para além dos conteúdos programáticos, deve direcionar os 

educandos a pensar de maneira sensata, ser crítico a sua existência e afins. Ao ponto de 

identificar e se correlacionar com o mundo. 

Tornar o educando consciente, requer uma prática que valorize os conhecimentos 

previamente construídos no contexto histórico social desses sujeitos. Nas palavras de Freire 

(1996) a prática docente deve envolver o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o 

pensar sobre o fazer, sendo este produzido pelo próprio aluno aprendiz em comunhão com o 

professor formador. 

Quanto mais capacidade o professor tiver de pensar sobre a própria prática, maior será 

sua capacidade de mudança. Mudar a educação, mudar a si mesmo e aos seus alunos 

tornando-os sujeitos autônomos do processo educativo. 
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O procedimento pedagógico, que ficou conhecido como método Paulo Freire previa 

uma etapa preparatória, quando o alfabetizador deveria fazer uma pesquisa sobre a realidade 

existencial do grupo junto ao qual iria atuar. Concomitantemente, faria um levantamento do 

universo vocabular, ou seja, das palavras utilizadas pelo grupo para expressar a realidade. 

Desse universo, o alfabetizador deveria selecionar as palavras com maior densidade de 

sentido, que expressassem as situações existenciais mais importantes. Depois, era necessário 

selecionar um conjunto que contivesse os diversos padrões silábicos da língua e organizá-lo 

segundo o grau de complexidade desses padrões. Essas seriam as palavras geradoras, a partir 

das quais se realizaria tanto o estudo da escrita e leitura como o da realidade. (MEC, 1997, 

p.24). 

Contudo, Freire muito mais que apresentar um método, apresentou uma forma de 

ensino aprendizagem que rompe com o tradicionalismo dos ensinos escolares. Fez emergir 

uma educação libertadora comprometida com a condição do ser humano reflexivo e crítico 

dentro do contexto histórico social. 

 

3.2 – DESAFIOS DA PRÁTICA DOCENTE 

 

Na trajetória do processo educacional muitos são os desafios que o docente se depara 

no desenvolvimento da sua prática pedagógica.  

A valorização do profissional da educação, melhoria de trabalho, salário, educação 

continuada, entre outros, são objetos de luta e reconhecimento de muitos educadores da área. 

É visível a necessidade de redefinir a educação e os aspectos subjacentes no contexto 

real, que atenda os anseios de uma prática educativa emancipatória.  

No que se refere à formação dos docentes, levando em consideração as especificidades 

que a EJA nos apresenta, a formação básica e continuada desses educadores exige um novo 

paradigma. 

A maioria dos educadores da EJA, não possui uma formação especializada para 

atender este público. Esta modalidade tem sido ocupada por profissionais sem formação 

específica que trazem consigo uma formação inicial e acadêmica adquirida em curso de 

Licenciatura, ou até mesmo sem nenhuma formação superior. O que acarreta certa fragilidade 

na prática cotidiana desses profissionais que se veem obrigados a desenvolver um trabalho 

sem uma base de conhecimento mais consistente na área específica da EJA, tão necessária ao 

trabalho. 
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Este fato faz emergir algumas questões pertinentes no processo educacional desses 

educandos. 

Atualmente a infantilização é um dos desafios que os educandos e educadores estão 

enfrentando nas classes da EJA, como também a evasão escolar no decorrer do ano letivo. O 

motivo dessa evasão pode ter duas vertentes: uma de cunho pessoal, onde o aluno por motivo 

profissional ou financeiro se vê obrigado a se afastar dos seus estudos para atender uma 

necessidade de sobrevivência; ou educacional, onde a escola não consegue interagir e 

construir uma prática que tome como ponto de partida os anseios e modo de vida dos 

educandos. Fazendo surgir, desta forma, a desmotivação e o desinteresse desses educandos de 

permanecerem na escola. 

Se levarmos em consideração os acréscimos como histórico de repetência, alunos 

desacreditados da sua própria competência de aprendizagem referente aos saberes básicos, 

jovens no processo de construção de identidade como sujeito socialmente incluído, entre 

outros. Fica nítido quanto são os obstáculos existentes no processo educacional, sendo todos 

desafios a serem superados ou minimizados na prática docente. 

Porém como fazê-lo sem uma qualificação apropriada? Esta talvez seja um dos 

questionamentos daqueles educadores que refletem sobre sua práxis pedagógica, a fim de 

direcioná-las de forma consciente e transformadora.  

O reconhecimento de um processo didático próprio contextualizado com a vida desses 

alunos se faz necessário. O não reconhecimento da EJA como uma modalidade que possui 

características e possibilidade própria contribui para a permanência de um currículo e para 

uma organização escolar incompatível com a modalidade em questão, fortalecendo assim as 

práticas tradicionalistas. 

A falta de diálogo entre os aspectos teóricos e práticos, de educandos e educadores, 

escola e sociedade. Gera e contribui para permanência de uma política educacional que não 

atende as expectativas da realidade. 

Condições de trabalho precário, falta de material específico com linguagem própria 

para o público alvo, pouco investimento dos poderes públicos para a modalidade, 

infantilização, heterogeneidade de alunos na mesma sala, falta de qualificação ou incentivo 

para os educadores, baixa autoestima dos alunos e programas governamentais 

assistencialistas, são todas questões e obstáculos pertinentes. Todos estes elementos estão 

presentes no desenrolar do processo educacional exigindo constantemente por mudanças de 

todos aqueles envolvidos. 
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Assim, diariamente, novos desafios e problemáticas emergem e se agregam à prática 

educativa como um todo. E a educação, por sua vez, reclama por novos posicionamentos e 

paradigmas educacionais visando, consequentemente uma educação ativa, transformadora e 

comprometida com um trabalho que enfatiza o respeito e os propósitos da educação em si.  
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4. VIVÊNCIA E EXPERIÊNCIA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

As descrições e considerações que proponho relatar neste capítulo foram catalogadas 

com base nos estágios e observação de campo que realizei nos últimos períodos da graduação. 

 A escola que me dispus a vivenciar essa experiência foi na Escola Municipal Coronel 

João Pedro de Almeida no município de Angra dos Reis, no bairro Camorim Grande, com 

foco nas turmas de 1º e 2º ano do primeiro segmento. 

 A escola fica em frente a uma praia e é de fácil localização, sua estrutura não foge das 

demais escolas, mas ali paira um ar de tranquilidade que parece cativar os alunos e aos 

demais. Ao todo são oito turmas divididas em etapas iniciais e finais, as quantidades de 

alunos matriculados não correspondem com a quantidade de alunos presentes. Mas a fala de 

uma professora da etapa inicial, se faz presente e realizável ao dizer que: 

 

“... apesar dos poucos alunos, alunos fiéis, e das relações dos professores para com os 

alunos, nossa escola é viva, é muito viva.” 

   

 A alteridade se faz presente nas relações ali construídas por todos, alunos e 

professores. No desenvolvimento dos projetos realizado pelo corpo docente, nas atividades 

extras escolares, nas conversas de grupo no início das aulas e até mesmo na convivência 

diária eram visíveis gestos de carinho, amor e amizade. No todo, atitudes que geram o bem 

estar, físico e psicológico, para quem a pratica e para quem a recebe, agregado ao incentivo de 

valorizar o próximo, os saberes e o ambiente que o pertence. 

Nas observações pude constatar que a diversidade de saberes dos alunos em sala de 

aula é grande e que apesar das boas relações há um déficit referente à prática educativa 

desenvolvida em sala de aula. Por vezes, a professora não conseguia esclarecer as dúvidas e 

curiosidades partindo do ponto de vista dos alunos sobre determinado assunto. Geralmente, as 

explicações tinham cunho muito científico e não se relacionavam com os saberes do 

educandos. 

 A infantilização ao desenvolver os conteúdos é uma das questões que me prenderam a 

atenção, pois o professor tende a repetir a mesma metodologia utilizada com crianças em 

jovens, adultos e idosos. Independente das idades dos alunos, a organização dos conteúdos e 

os modos de abordagem dos mesmos seguem, por vezes, as propostas desenvolvidas para 

crianças do ensino regular.  
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Aplicar a mesma prática destinada a crianças de séries iniciais para alunos da EJA é 

aterrorizante e ao mesmo tempo parece que o professor está dando um atestado de 

incompetência para o aluno assinar sem maiores questionamentos. É uma questão delicada 

que envolve a falta de preparo adequado, o incentivo à qualificação do profissional e 

sucessivamente esbarra na deficiência das políticas públicas, que muito mais que elaborar 

patamares educacionais para a Educação de Jovens e Adultos, deve subsidiar meios para que 

este seja realizável. 

Uma das questões que implica as práticas educativas está relacionada à falta de 

preparo dos docentes, vontade de fazer acontecer uma educação de qualidade que atenda as 

expectativas dos alunos é sentida, mas o que falta é o preparo profissional. 

Foi comum observar algumas situações nos quais os professores buscavam explicar 

alguns conteúdos aos alunos, de acordo e a partir de suas próprias perspectivas e 

entendimentos. Logo os alunos não compreendiam o que o professor queria dizer e esta 

gerava dificuldade entre os alunos e o docente decorrente da inadequação das propostas 

curriculares ao público da EJA. Os critérios, o modo de seleção e a organização não buscavam 

dialogar com os saberes, desejos e com as expectativas dos alunos a quem a prática se 

destinava. 

Além de questões como: os conteúdos que não se adéquam muito à realidade do aluno, 

método de alfabetização ultrapassado para a modalidade de ensino em questão, dificuldade 

em reformular explicações e em trabalhar com a diversidade, entre outros. 

Pude perceber que há desencontro entre os conceitos, métodos e indivíduos que 

compõem o processo educativo. Os desencontros acontecem nas atividades, no tempo, no 

interesse e principalmente entre o papel que é ser professor, o que é ser aluno e quais relações 

que devem ser estabelecidas para que haja progressos educacionais. 

Senti que havia uma incongruência entre o que a escola quer formar e o que o aluno 

almeja da escola. No diálogo com alguns alunos ficou evidente que eles queriam saber e fazer 

valer seus direitos como cidadão, uma questão de emancipação humana, por assim dizer.  

Ao perguntar para alguns alunos o motivo de estarem frequentando a escola, as 

respostas foram: 

Aluno A – “Quero aprender a pegar ônibus sozinha, sem ficar perguntando para as 

pessoas do ponto.” 

Aluno B – “Poder assinar meu nome e ir para o Banco sozinho.” 
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Aluno C – “Ajudar meus filhos no dever de casa e mostrar para eles como é difícil se eles 

não estudarem quando é para estudar.” 

Aluno D – “Entrar no mercado e comprar as coisas pelo que tá escrito, não pela figura.” 

 

Mas a escola parece distorcer ou ignorar esta questão ao pensar em formação 

direcionada para o mercado de trabalho. Nenhuma fala, a meu ver, se direciona ou se 

preocupa muito com o mercado de trabalho, está mais relacionada à autonomia do saber, do 

pensar, analisar e do agir por si próprio. 

As considerações até o presente momento foram frutos de observações realizadas em 

turmas e professores distintos. Contudo, uma educadora em especial me prendeu a atenção 

por desenvolver sua prática pedagógica de forma peculiar, diferenciada em todos os sentidos. 

Ao ser questionada pela forma de trabalhar com os alunos da modalidade, respondeu 

que a experiência de anos lecionados, a busca constante pela qualificação (formada no 

magistério, pedagoga com três pós-graduações, sendo uma em EJA) ajudam, mas sobretudo o 

amor que sente pelo que faz é o diferencial do seu trabalho.  

 

“De todos os anos lecionados por mim, como profissional me sinto realizada com o 

trabalho que faço com esta turma da EJA. Pois hoje, consigo sistematizar todas as 

experiências, erros, acertos e direcionar minha prática. Ver esses alunos progredindo 

diariamente é muito contagiante para mim, me traz alegria.” (Fala da professora) 

 

Sempre demonstrava flexibilidade ao desenvolver sua prática conforme os progressos 

e dificuldades dos alunos, sempre replanejando as aulas, retomando ideias centrais, 

preocupada com o tipo de material utilizado como recurso, que geralmente estava fora do 

campo real de seus alunos. 

Era notável a preocupação que se tinha em adequar o vocabulário, constantemente, 

durante as explicações. Tentava apresentar os conhecimentos científicos de forma mais 

simplificada possível, para que todos entendessem o que era proposto. 

As explicações sempre eram pautadas em histórias e fatos verídicos de conhecimento 

dos próprios alunos, intercalava os saberes escolares com os saberes da vida. Atentava-se 

diariamente a sua prática com clareza em seus objetivos, sabendo a dosagem entre a teoria e a 

prática conforme as necessidades emergiam. 
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Sempre que preciso dava orientações individuais e diferenciadas de forma sutil, sem 

expor o aluno. Conhecia a capacidade e limitações de seus alunos. 

As aulas eram dinâmicas e todos participavam. A cada participação e progressos 

conquistados pelos alunos a professora elogiava, sem palavras de cunho infantil. Dizendo, em 

seguida, que todos, incluindo a própria, estavam em processo de aprendizagem. 

Contudo, a professora conseguia estabelecer diálogo, relações de afetividade para com 

seus alunos e assim construía um ambiente favorável. Sua prática conseguia, de fato, 

aproximar os contextos escolares à realidade vivida, compondo assim, um diálogo aberto com 

os alunos, enfatizando o respeito ao conhecimento que o aluno trazia para a escola como 

sujeito social e histórico. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto e considerando a importância específica que tem na Educação de 

Jovens e Adultos o desenvolvimento do trabalho pedagógico a partir das histórias de vida, dos 

interesses e dos saberes que os alunos trazem para a sala de aula, o que pretendo alcançar com 

este trabalho é fazer emergir questões e aspectos que levem o educador a construir ou 

ressignificar as práticas pedagógicas da EJA. Levando em conta quem são esses sujeitos, 

pensando sobre as possibilidades de transformar a escola que os atende, valorizando seus 

interesses, conhecimento e expectativas. De modo que venha favorecer sua participação na 

sociedade como cidadão e não somente como objeto de aprendizagem. 

Não tenho pretensão de criticar ou dizer se a prática pedagógica adotada por algum 

educador está certa ou errada, tão quanto menos elaborar “receitas”. Meu intuito com essa 

pesquisa é fazer emergir questões que levem o educador a pensar sobre sua própria prática, 

evidenciando os aspectos que a influenciam. 

Sei que muito professores buscam desenvolver da melhor maneira possível o trabalho 

docente. Mas acredito ser fundamental compreender e identificar os rumos que a sua prática 

está tomando em meio aos avanços, desafios e dilemas existentes na modalidade. 

Sabendo que a EJA é uma modalidade que estabelece um contexto educacional 

diferenciado das demais. Que o processo educacional desses jovens, adultos e idosos que 

constituem a modalidade em questão possuem suas particularidades no processo educacional 

que considera as condições sociais, histórica e cultural.  

Quais posicionamentos e entendimentos os educadores deveriam estruturar para que 

seus educandos se tornem sujeitos críticos-reflexivos do próprio processo de ensino 

aprendizagem, enquanto construtores e reconstrutores do conhecimento?! Tornando-os 

leitores críticos do seu mundo e da sua palavra, através de uma prática articulada com o real? 

Protagonizar uma prática capaz de transformar, sabendo valorizar, sem preconceitos os 

saberes de mundo embutidos nos educandos? 

Oliveira (2007), corrobora com a lógica ao apresentar o termo “tessitura do 

conhecimento em rede”. Segundo esta noção, o conhecimento se tece em redes que se tecem a 

partir de todas as experiências que vivemos, de todos os modos como nos inserimos no 

mundo à nossa volta, não tendo, portanto, nenhuma previsibilidade nem obrigatoriedade de 

caminho, bem como não podendo ser controlada pelos processos formais de 

ensino/aprendizagem. Logo, considerando a singularidade das conexões que cada um 
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estabelece, em função de suas experiências e saberes anteriores, e também, a multiplicidade 

de conexões possíveis, não faz sentido pressupor um trajeto único e obrigatório para todos os 

sujeitos em seu processo de aprendizagem. 

Contudo, é bonito dizer que se faz necessário desenvolver uma prática pedagógica 

com propriedades para legitimar o processo de ensino aprendizagem? De modo que venha a 

produzir uma rede de conhecimento, estimulando o pensamento crítico voltado para uma 

formação autônoma, ratificando a identidade como cidadão dando-lhes a oportunidade de 

romper com os paradigmas que a sociedade impõe? Sim. Porém, o fundamental está no fato 

de não ser necessário encontrar uma prática pedagógica para atender as necessidades dos 

alunos, uma vez que as questões e dilemas apresentados até o presente momento me levam a 

pensar que o próprio aluno é a prática em diálogo com o real.  
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