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I - INTRODUÇÃO

A educação de jovens e adultos (EJA) progressivamente se constitui como um 

vasto campo para reflexões. E que se mostra repleto de desafios postos à superação. Um 

desses desafios se concretiza no âmago da contradição entre a legislação sobre a educação 

em geral (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e na legislação específica sobre 

a EJA, cujos pareceres e diretrizes apresentam avanços e visam à garantia de direitos 

constitucionais, e as políticas de governo nitidamente marcadas pelo caráter compensatório 

e instrumental que minimizam o seu papel no desenvolvimento social, cultural, econômico e 

político. Por certo, outro desafio é a consolidação de um processo de formação de 

educadores de jovens e adultos que possa contemplar as especificidades desta área do 

conhecimento, tendo em conta o tempo necessário para uma formação de qualidade e a 

pressão pela aceleração quase sempre presente nos processos, seja os de formação de

professores, seja os de aprendizagens dos alunos. 

É voz corrente no debate sobre a educação a atribuição do fracasso do ensino e 

da aprendizagem ao despreparo ou à formação inadequada dos educadores. No caso da 

EJA o problema se mostra mais complexo posto que raramente se constata essa 

preocupação nos cursos de Pedagogia ou nas diferentes licenciaturas. 

Se é verdade que todos os indicadores de avaliação e pesquisas sobre a 

educação brasileira, e, em particular, sobre a educação pública, apontam para a ineficiência 

do sistema, também é verdade que o encaminhamento do problema impõe um conjunto de 

rupturas necessárias em um contexto de múltiplas exclusões.

Parece-nos pertinente atentarmos para o fato de que a denominação Educação 

de Pessoas Jovens e Adultas não deve se referir meramente a uma perspectiva de faixa 

etária, mas deve tratar especificamente de uma identidade cultural. Os problemas da 

formação de educadores para jovens e adultos começam nesta constatação que por ser 

óbvia, em geral, é esquecida: o campo da educação geralmente delimita um determinado 

grupo de pessoas relativamente homogêneo no interior da diversidade de grupos culturais da 

sociedade e raramente propõe ações dirigidas a um grupo jovem ou adulto específico. 
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Pensar a formação de professores que tem como ponto de partida como esses 

jovens e adultos pensam, agem e aprendem envolve o trânsito acadêmico por três campos 

que determinam o seu lugar social: a condição de “não crianças”, a condição de excluídos da 

escola na idade supostamente ideal e a condição de membros de grupos culturais 

específicos. Além disso, as dificuldades inerentes à articulação entre teoria e prática e entre 

conteúdo e forma marcam, impregnam e determinam as características do processo de 

formação docente.

Do mesmo modo que a realidade brasileira exige diversidade curricular que possa 

contemplar as suas complexidades cultural, social e econômica, os processos de formação 

docente deverão ter também como referência as propostas curriculares e os projetos 

político-pedagógicos dos sistemas de ensino e, sempre que possível, das próprias escolas. 

Tal situação poderá estimular o surgimento de diversos modelos de formação docente, com 

maior grau de adequação às necessidades das regiões e do alunado. Nesse modo de 

pensar, é na escola que as coisas acontecem e é pela força das relações interpessoais que 

o currículo se move.

Isso posto, a presente pesquisa, em andamento, procede ao acompanhamento e 

análise do trabalho pedagógico desenvolvido em sala de aula de educação de jovens e 

adultos, primeiro segmento do ensino fundamental, com vistas à construção de propostas 

alternativas para as dificuldades encontradas por educadores e educandos em suas ações 

cotidianas.

São objetivos específicos que norteiam o desenvolvimento da pesquisa: analisar 

concepções e representações de educadores de EJA quanto à sua atuação profissional; 

investigar as práticas que compõem a rotina diária da Educação de Jovens e Adultos em 

termos de conteúdos de ensino e abordagens didáticas adotadas pelos educadores; 

estabelecer relações entre as práticas pedagógicas desenvolvidas, os processos formativos 

e as diretrizes curriculares para a educação de jovens e adultos e pensar metodologias 

alternativas para a educação de jovens e adultos a partir da discussão sobre as diretrizes 

curriculares para essa área do conhecimento.

SOBRE A METODOLOGIA DE PESQUISA

O problema que desencadeou a ação de pesquisa pode ser definido pela 

questão: “Quais são as concepções e as representações de trabalho pedagógico presentes 

nas salas de aula da educação de jovens e adultos no contexto do Programa Institucional de 
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Bolsas de Iniciação à Docência -PIBID- bem como que concepções de alfabetização e de 

escolarização fundamentam as práticas desenvolvidas nessa área do conhecimento? Quais

os limites e possibilidades de intervenção nessa realidade com vistas à sua transformação?”.

As pesquisas relacionadas à formação de professores ressaltam em suas 

conclusões a necessidade de melhoria da formação inicial e de um processo de formação 

continuada, primando pela articulação entre teoria e prática. Para que ocorram mudanças na 

prática sugerem partir dos dados concretos dessa prática. O professor precisa ser 

estimulado a investigá-la e analisá-la à luz de uma teoria crítica, com vistas à transformação 

de suas concepções.

Em nossa compreensão, trata-se de destacar a importância da aprendizagem de 

jovens e adultos, assumindo compromissos com uma perspectiva de educação ao longo da 

vida de forma a facilitar a participação de todos na construção do desenvolvimento 

sustentável e solidário e de busca de promoção de uma cultura de paz com base na 

liberdade, na equidade, na justiça e no respeito pelas diferenças. Mas, sobretudo, trata-se, a 

nosso ver, de construir uma relação sinérgica entre os fundamentos da educação e a sua 

tradução em propostas de encaminhamento didático em sala de aula.

Sem dúvida, o desenvolvimento social exige dos agentes educacionais 

capacidade para descobrir e potencializar conhecimentos e aprendizagens de natureza 

global e permanente, fatores essenciais para a transformação educacional imposta pelas 

transformações globais. No caso da EJA, o alcance se amplia, posto que visa reconhecê-la 

como direito público subjetivo, isto é, direito inalienável do cidadão e dever do Estado. 

Mais do que perseguir os objetivos de escolarização formal de jovens e adultos, 

investindo na formação de educadores e buscando apontar subsídios para o 

encaminhamento de políticas públicas para essa área do conhecimento, uma proposta de 

educação de jovens e adultos no contexto da universidade deve se voltar para o 

estabelecimento de vínculos mais estreitos com a população que lhe subsidia.

A compreensão do problema exigiu extensa pesquisa bibliográfica desenvolvida 

com a finalidade de esclarecer os elementos a serem investigados, orientando a ação do 

pesquisador. Neste artigo, tratamos, então da pesquisa bibliográfica e de análise documental 

sobre algumas ações no contexto da EJA. Na extensão da ação de pesquisa cumprirá 

desenvolver investigação sobre as práticas docentes e concepções dos educadores acerca 

dessa modalidade de ensino. Isso será detectado por acompanhamento de sessenta horas-

aulas, por acompanhamento mensal de um encontro de Horas de Estudo em Conjunto 

(HEC) e entrevistas semi-estruturadas com educadores e dirigentes.

3138



4

Sob o nosso ponto de vista, a pesquisa, à medida que busca articular teoria e 

prática, apontando as melhores formas de condução do trabalho pedagógico, configura-se 

como uma atividade que deveria ser constantemente desenvolvida por professores, gestores 

e demais profissionais ligados à educação. 

Trata-se de desenvolvimento de uma metodologia de trabalho colaborativo e 

investigativo na qual os educadores de EJA, em processo de formação inicial ou contínua, 

serão professores e investigadores das práticas que desenvolvem. Essa metodologia pode 

ser assim sintetizada:

1) Os problemas e os desafios vivenciados pelos professores em suas práticas cotidianas 

constituirão o ponto de partida;

2) Os problemas serão trazidos para o grupo para reflexão coletiva e, sempre que possível 

ou necessário, todos deverão se mobilizar na busca de soluções;  

3) A partir da compreensão do fenômeno serão planejadas tarefas ou ações a serem 

desenvolvidas em sala de aula;

4) Os registros em diário de campo possibilitarão o aprofundamento da análise das 

experiências, contribuindo para outras interpretações e compreensões.

Com relação a formulações dessa natureza, Lüdke e André (1986) fazem uma 

importante constatação:

Encontramos, por vezes entre nossos alunos e até mesmo na literatura 
especializada, certa indicação de que a atividade de pesquisa se reservaria 
a alguns eleitos, que a escolheram, ou por ela foram escolhidos, para a 
exercer em caráter exclusivo, em condições especiais e até mesmo 
assépticas em sua torre de marfim, isolada da realidade. Nossa posição, ao 
contrário, situa a pesquisa bem dentro das atividades normais do profissional 
da educação, seja ele professor, administrador, orientador, supervisor, 
avaliador etc. Não queremos com isso subestimar o trabalho da pesquisa 
como função que se exerce rotineiramente, para preencher expectativas 
legais. O que queremos é aproximá-la da vida diária do educador, em 
qualquer âmbito que ele atue, tornando-a um instrumento de enriquecimento 
do seu trabalho. (LÜDKE, ANDRÉ, 1986, p. 02).

Essa concepção de pesquisa está baseada na idéia de que há sempre um 

aspecto subjetivo no conhecimento produzido. Não existe, desse ponto de vista, neutralidade 

do conhecimento que se constrói.

Por fim, uma metodologia de pesquisa que contemple tais elementos busca, 

mediante reflexão compartilhada, as lições e novos aprendizados sobre o trabalho docente 

nas escolas da contemporaneidade, ressignificando os saberes e as práticas dos 

professores e dos formadores de professores. Por isso, concordamos com FIORENTINI 

(2004, p. 53) quando afirma que
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[...] grupos formados dessa forma podem vir a ser colaborativos. De fato, os 
grupos de estudo e pesquisa iniciam, normalmente, com uma prática mais 
cooperativa que colaborativa. Mas, à medida que seus integrantes vão se 
conhecendo e adquirem e produzem conjuntamente conhecimentos, os 
participantes adquirem autonomia e passam a auto-regular-se e a fazer 
valer seus próprios interesses, tornando-se, assim, grupos efetivamente 
colaborativos. 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E A REALIDADE 
BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA: DETERMINANTES E FATORES CONDICIONANTES 
PARA A FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOS PROFESSORES DE EJA.

Uma rápida incursão na História da Educação Brasileira indica como 

características bem definidas o encaminhamento das elites dirigentes para processos de 

formação geral, isto é, de ensino propedêutico, sendo que às classes populares reserva-se 

um saber de natureza instrumental travestido, por vezes, de ensino profissionalizante. Sem 

exageros, para atendimento de demandas sociais emergentes, de forma recorrente 

traduzidas em exigências do mercado de trabalho, melhor servindo ao propósito da 

reprodução do capital. Também é necessário constatar que a negação do direito à educação 

formal sustenta-se a partir da negação de direitos fundamentais da pessoa humana tais 

como o direito à sobrevivência digna, à moradia em boas condições, à saúde e à segurança, 

dentre outros. 

Para nós, pensar a radicalidade da EJA impõe pensá-la intransigentemente como 

direito público subjetivo tal como se coloca na legislação brasileira em vigor. A lógica é de 

que o Estado que administra o excedente econômico deve ser o responsável por esse 

serviço sob pena de inviabilizar o desenvolvimento econômico que pretendemos seja 

sustentável e solidário e de não contribuir para promover a justiça social.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 9394/96 define 

diretrizes que afetam diretamente o trabalho em EJA. Ela aponta para outros 

encaminhamentos, incorporando uma concepção de formação ampliada que deve se 

sustentar na pluralidade das experiências humanas. É no contexto de flexibilização que se 

colocam as alternativas de exploração didático-pedagógica dos saberes, conhecimentos e 

da cultura popular na organização dos currículos e dos programas de ensino. 

Há que se considerar a especificidade da EJA, o que implica na profissionalização 

docente nesta área do conhecimento, o que, além disso, traz conseqüências para a 
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formação no sentido de pensar um professor epistemologicamente curioso e que se 

proponha a pensar o problema da transposição didática, isto é, que atente para o fato de que 

para ser ensinada a ciência deve ser transformada. 

É fato que apenas nas últimas décadas a problemática da formação de 

professores para a EJA ganhou dimensão mais ampla. Progressivamente, constitui-se uma 

nova dimensão para a discussão que se relaciona à própria configuração da EJA como 

campo efetivo de conhecimento científico. Assim, a discussão sobre a formação de 

professores paulatinamente se insere na questão mais ampla da definição da EJA como 

instância pedagógica específica que reclama a profissionalização docente.

Parece consenso que o individualismo tem sido a prerrogativa dominante na 

constituição do ofício do professor. O professor em formação, já nas suas primeiras 

inserções na escola, constata o distanciamento entre o discurso da organização do trabalho 

sob a égide do conceito de cooperação e de trabalho coletivo e a realidade de fragmentação 

da ação docente na escola.

Sob o nosso ponto de vista, tão importante quanto a constatação da diversidade 

das relações de cooperação e de colaboração é possibilitar que na formação inicial tais 

representações sejam exploradas explicitamente de modo a preparar o professor para o 

enfrentamento das crises, dos conflitos e para regular a ação coletiva na escola.  

É no período de iniciação profissional que o professor se defrontará com a 
realidade que está posta e com contradições que nem sempre estará apto a 
superar. Seus conhecimentos profissionais são colocados em xeque e a 
postura que assume pode ir desde uma adaptação e reprodução muitas 
vezes pouco crítica ao contexto escolar e à prática nele existente, a uma 
postura inovadora e autônoma, ciente das possibilidades, dos desafios e dos 
conhecimentos profissionais que sustentam sua ação pedagógica. Quando se 
fala sobre o período de iniciação profissional há, portanto, uma aproximação 
tanto de fatores pessoais quanto de fatores e aspectos profissionais, 
estruturais e organizacionais com os quais se defronta o professor. (PAPI & 
MARTINS, 2.010, p. 44).

Se é fato que os processos cooperativos e colaborativos não constituem, ainda, 

dinâmicas prevalentes no processo de constituição do professor, imperativo é reconhecer o 

fosso existente entre os saberes difundidos na escola e as condições necessárias para sua 

assimilação pelos educandos. 

No caso da EJA, a situação é mais grave ainda. Numa pesquisa na qual analisa a 

formação de professores no Brasil tendo como referência a legislação, as características 

sócio-educacionais dos licenciandos, as características dos cursos de formação de formação 

docente e currículos e ementas de alguns desses cursos, GATTI (2010, p. 1369) nos 
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apresenta um quadro que sinaliza para um cenário preocupante no que tange ao nosso 

objeto de estudo, a formação de educadores de pessoas jovens e adultas:

Disciplinas obrigatórias, segundo as categorias de análise desagregadas: 
licenciaturas em Pedagogia.

Categorias Nº %

Fundamentos teóricos da 

educação

701 22,6

Didática geral 106 3,4

Fundamentos teóricos da 

educação

Subtotal 807 26,0

Sistemas educacionais 165 5,3

Currículo 158 5,1

Gestão escolar 140 4,5

Ofício docente 19 0,6

Conhecimentos relativos aos 

sistemas educacionais

Subtotal 482 15,5

Conteúdos do currículo da 
educação básica (infantil e 

fundamental)

232 7,5

Didáticas específicas, 
metodologias e práticas de 

ensino

643 20,7

Tecnologias 22 0,7

Conhecimentos relativos à

formação profissional específica

Subtotal 897 28,9

Educação Especial 118 3,8

Educação de Jovens e Adultos 49 1,6

Educação Infantil 165 5,3

Contextos não escolares 16 0,5

Conhecimentos relativos às 

modalidades e nível de ensino

Subtotal 348 11,2

Outros saberes 173 5,6

Pesquisa e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 217 7,0

Atividades complementares 183 5,9

Total 3.107 100,0

Uma rápida análise do quadro evidencia a prevalência de conteúdos relacionados 

a fundamentos teóricos da educação (22,6%) e didáticas específicas, metodologias e prática 
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de ensino (20,7%). À primeira vista parece razoável que seja desta forma e pode sugerir um 

equilíbrio entre as instâncias de teoria e de prática, mas a autora enfatiza que apenas 7,5% 

das disciplinas são destinadas ao tratamento dos conteúdos que deverão ser ensinados nas 

séries iniciais do ensino fundamental, isto é, há uma preocupação acentuada com o “como 

ensinar”, embora a preocupação com “o que ensinar” seja relativizada. Parece haver uma 

tendência à crença de que conteúdo e forma são coisas que podem ser consideradas de 

forma dissociada ou que os graduandos dominam os conteúdos a serem ministrados quando 

professores e que os cursos de formação precisam cuidar, então, da metodologia de ensino. 

O quadro estabelece ainda como os conteúdos específicos das disciplinas a serem 

ministradas em sala de aula não são objetos de estudo dos cursos de formação inicial do 

professor.

Por outro lado, o que mais chama a atenção é o número de disciplinas 

relacionadas à educação de jovens e adultos: apenas 49 registros no total de 3107 

disciplinas elencadas nas licenciaturas em Pedagogia, o que corresponde a apenas 1,6%. 

Além disso, GATTI considera que a análise das ementas revelou que, mesmo entre as 

disciplinas voltadas para a formação específica, nota-se o predomínio de abordagens de 

natureza descritiva, sem maior preocupação em relacionar de forma adequada as teorias 

com as práticas.   

Segundo a autora,
Alguns poucos cursos fazem o aprofundamento em relação a uma ou outra 
dessas áreas disciplinares bem como para Educação de Jovens e Adultos, ou 
Educação não formal etc, seja mediante a oferta de optativas, seja de tópicos 
e projetos especiais, mas neles não é possível detectar a predominância de 
elementos voltados para as práticas docentes propriamente ditas, como uma 
construção integrada a conhecimentos de fundo. O estudo das ementas das 
disciplinas revela, antes de tudo, maior preocupação com o oferecimento de 
teorias políticas, sociológicas e psicológicas para a contextualização do 
trabalho nesse nível e nessas modalidades de ensino. Isto é importante para 
o trabalho consciente do professor, mas não suficiente para suas atividades 
de ensino. (GATTI, 2010, p. 1370). 

Apesar desses percalços apontados por GATTI, dentre outros, é imperioso 

reconhecer que progressivamente a Educação de Jovens e Adultos – EJA - se configura 

como instância de direito público subjetivo; portanto, como um dos direitos humanos 

fundamentais no contexto brasileiro. É certo que a negação desse direito se coloca no 

âmbito da negação de outros direitos, ou seja, é no contexto de miséria e de exclusão social 

que se coloca a necessidade da EJA. A sua imperiosidade se coloca em função dos males 

da ineficiência do sistema regular de ensino seja pela negação da vaga, seja pela 

incapacidade de lidar com sujeitos das classes populares, gerando o analfabetismo 
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funcional, outra face perversa das precárias condições de vida da população em situação de 

exclusão.  

O processo de redemocratização da sociedade brasileira, cujo marco histórico é a 

promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil (1988), impõe o 

reconhecimento de que toda a sociedade brasileira tem o mesmo direito à escolarização 

básica. Apesar disso, os fatos históricos e políticos posteriores limitaram esse direito no 

âmbito de projeto da sociedade brasileira definida no contexto do Estado Mínimo. O direito é 

reconhecido formalmente, mas não são consignadas as condições de sua realização plena.

De fato, o processo de EJA no Brasil se consolida muito mais como uma 

resultante da pressão política em função da gigantesca dívida social do analfabetismo do 

que como uma ação estratégica necessária para o desenvolvimento socioeconômico 

sustentável. Mas é preciso considerar que 
O mundo não é. O mundo está sendo. Como subjetividade curiosa, 
inteligente, interferidora na objetividade com que dialeticamente me 
relaciono, meu papel no mundo não é só o de quem constata o que ocorre, 
mas também é o de quem intervém como sujeito de ocorrências. Não sou 
apenas o objeto da História, mas seu sujeito igualmente. No mundo da 
História, da cultura, da política, constato não para me adaptar, mas para 
mudar. (FREIRE, 1.997, p. 85-86). 

A História da Educação Brasileira é farta em episódios que demonstram que as 

mudanças pedagógicas não se fazem por decretos, normas e portarias. Seguramente, elas 

são processuais e se constituem no tempo, pela dinâmica da articulação entre a 

subjetividade (vontade de mudar) e a objetividade (condições objetivas para que as 

mudanças ocorram).

Assim, o pensamento de FREIRE suscita reflexões de naturezas diversas. Uma 

delas é que a constituição de um espaço próprio para a discussão da EJA impõe decisões 

inadiáveis acerca da organização curricular e da formação de um professor sintonizado com 

as necessidades e aspirações populares. É preciso pensar a especificidade do processo de 

educação de jovens e adultos e a necessidade premente da profissionalização docente 

nesta área de conhecimento. Afinal, raramente se nota um edital para contratação de 

educador de jovens e adultos, embora sejam inúmeras as propostas para todas as demais

áreas da Educação Básica. Além disso, a EJA é a única instância da Educação Básica onde 

ainda se permite a contratação de professores leigos. Mas,

Acentuando-se a tendência de desenvolvimento da educação popular na rede 
oficial de ensino, impõe-se aos processos de formação do educador de jovens 
e adultos uma séria reflexão sobre a ruptura com a lógica da produtividade do 
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mercado, a incorporação de novas tecnologias de informação à escola, a 
busca de superação de mecanismos de burocratização do trabalho docente, a 
imperiosidade de compreensão da relação entre família, escola e políticas 
educacionais e a concretização de uma forma de organização do trabalho na 
escola que possa amenizar a lógica do individualismo, da insegurança e da 
impossibilidade de projetos coletivos como consequências da fragmentação 
do trabalho docente. (MIGUEL, 2006, p. 258). 

Esse quadro tende a melhorar à medida que as instituições educacionais exigem 

formação básica de magistério superior para atuação nesse nível de ensino. No entanto, o 

problema da especificidade e da profissionalização docente exige processo de formação 

inicial e de formação contínua, em serviço, para o seu melhor encaminhamento. Isso não se 

garante apenas pela inserção de disciplinas de EJA na grade curricular da Pedagogia ou dos 

cursos de licenciatura.  

Consolidar uma nova concepção de EJA, no contexto de Educação para Todos e 

Para Toda a Vida, nos termos da Declaração de Hamburgo e de importantes deliberações 

correlatas subseqüentes, implica em garantir escolarização básica para todas as pessoas, 

independentemente de sua idade. Impõe reconhecer que a garantia do direito à educação 

passa pela elevação da escolaridade média de toda a população e pela luta para 

erradicação do analfabetismo. E implica numa construção coletiva do currículo como um 

passo a mais na constituição da especificidade da EJA.

Considerações finais

O trabalho com a EJA se insere num momento histórico em que se busca 

concretizar na prática um processo de educação básica de jovens e adultos voltado para a 

consolidação da cidadania, o qual não se resolve apenas garantindo vagas, mas buscando 

ensino de qualidade sustentado pelos avanços das pesquisas em diferentes áreas do 

conhecimento e pelas dinâmicas sociais e suas implicações no âmbito escolar. 

Com base na tese de que aprendemos resolvendo problemas, trata-se de 

encaminhar o trabalho pedagógico no sentido de possibilitar amplo processo de interação 

entre os sujeitos na busca de compreensão desses problemas que são levantados no 

contexto cultural deles e discutir a sequência de sugestões consideradas aceitáveis (as quais 

podem dar origem a novos problemas), procedimento salutar para a construção de um 

processo gradativo de intervenção adequado à natureza do processo de aprendizagem 

vislumbrado. Impõe-se pensar o trabalho pedagógico na EJA que tem como pressuposto a 

idéia de que a
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qualidade da pesquisa-ação consiste no fato de que as populações não são 
consideradas como ignorantes e desinteressadas. Levando a sério o saber 
espontâneo e cotejando-o com as ‘explicações’ dos pesquisadores, um 
conhecimento descritivo e crítico é gerado acerca da situação, com todas as 
sutilezas e nuanças que em geral escapam aos procedimentos padronizados. 
(THIOLLENT, 2008, p. 26).

Consideramos que a ação desejável passa pelo desenvolvimento de projetos de 

trabalho, o que se revela uma forma adequada de abordagem dos conceitos no sentido de 

lograr maior envolvimento dos alunos. Nessa direção, cumpre registrar que a preocupação 

de se considerar o contexto social e cultural no qual o aluno está inserido envolve acima de 

tudo o desejo de construção de uma proposta pedagógica em que as hipóteses incompletas 

que os sujeitos formulam, seus saberes parciais, exercem papel preponderante de 

envolvimento pessoal. 

Por isso, a opção pelo encaminhamento das ações pedagógicas no sentido de 

contemplar procedimentos capazes de mobilizar o interesse dos alunos tais como a leitura, 

interpretação e escrita de uma receita, a elaboração de orçamentos diversos, a redação de 

um ofício para uma autoridade e o trabalho permanente com as diversas medidas, com 

noções de saúde, com temas sobre saneamento básico, de reconhecimento da comunidade 

local, com as questões de gênero, com noções de direitos humanos, etc.

Acreditar na capacidade de aprender de cada aluno mostra-se fundamental para 

o resgate da autoconfiança, indispensável na aprendizagem, permitindo a todos os 

envolvidos (educandos, bolsistas, estagiários, professores, etc.) construírem hipóteses para 

uma melhor compreensão acerca das bases teóricas da aprendizagem dos adultos. Esta 

talvez seja a maior dificuldade encontrada em processos de EJA: via de regra, os sujeitos 

desenvolvem uma auto-estima muito baixa, sentimento de incapacidade para a 

aprendizagem, o que quase sempre inviabiliza o trabalho pedagógico pretendido.

Assim, cumpre destacar os princípios que devem nortear as diretrizes da ação 

pedagógica a ser desenvolvida:

a) exercício de uma prática escolar comprometida com a interdependência escola/sociedade, 

tendo como objetivo situar os educandos como cidadãos, a partir do resgate de sua 

identidade cultural;

b) inserção de jovens e adultos em processo de problematização para a apropriação de 

conceitos científicos relevantes para a vida social;

c) consideração das diferenças culturais como aportes da formação de conceitos, em 

particular, das relações entre saberes populares e saberes acadêmicos;
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d) busca de rompimento com a concepção internalista de organização curricular com vistas à 

formulação de uma concepção externalista, pautada por processos intersubjetivos.

Assim, cumpre considerar os programas como uma grande pesquisa empírica 

para interpretação dos condicionantes histórico-culturais da ação pedagógica em EJA que, 

para muito além de uma questão técnica, é uma questão política.  
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