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Resumo 

 

Este trabalho traz uma pequena análise do trabalho docente bem como das metodologias 

de ensino utilizadas nas salas de aulas da EJA, já que falar de educação de jovens e adultos em 

nosso país, é quase que falar sobre algo inexistente, pois esta é uma modalidade de ensino pouco 

difundida entre as massas. Este trabalho também traz alguns pensadores que enfocam como é 

importante considerarmos estes alunos como pessoas capazes de transformar a sociedade em 

que estão inseridos, também será mostrado como é importante elaborarmos métodos de ensino 

que busque valorizar a realidade destes alunos. 

 

 

Introdução 

 

De acordo com alguns pensadores da Educação de Jovens e Adultos, são muitas as 

razões que fazem com que as pessoas cheguem à fase adulta sem saber ler e escrever. Muitos 
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desses adultos têm apenas seu conhecimento de mundo que è passado de geração pra geração, 

pois oriundos de famílias pobres, da zona rural e também da parte mais carente da zona urbana, 

tiveram que enfrentar muito cedo o mercado de trabalho pra ajudar no sustento da casa. Deste 

modo o individuo insatisfeito com sua condição de vida, na ânsia de participar deste mundo 

globalizado, busca através de programas de Alfabetização de Jovens e Adultos (EJA), oferecido 

pelas instituições de ensino, conhecimentos escolarizados que lhes faltam, como forma de 

garantir melhor salários, perspectivas de novos empregos ou mesmos permanecer nele; e 

também como garantia de sua sobrevivência, o resgaste da sua dignidade, o respeito com ele 

mesmo e com a sociedade em que está inserido. 

É pensando neste sujeito que esta pesquisa faz se necessária, porque a EJA é modalidade 

fundamental no sistema de ensino, pois é através dela que pessoas buscam ‘recuperar’ o tempo 

perdido. Ela é forma de garantir cidadania e condições de vida melhores às pessoas que na 

idade, tida como propicia, não tiveram a oportunidade de estudar.  

Assim para melhor compreendermos as metodologias utilizadas na Educação de Jovens 

e Adultos (EJA), pelos professores da escola publica de Porto dos Gaúchos é que buscamos 

este trabalho. Buscamos analisar as metodologias de ensino utilizadas pelos professores na 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), verificar que tipos de metodologias estão sendo utilizadas 

pelos professores na Educação de Jovens e Adultos, verificar quais as dificuldades encontradas 

pelos alunos da EJA na aprendizagem dos conteúdos e analisar as expectativas de aprendizagem 

dos alunos da EJA. 

Esta pesquisa será de caráter qualitativo. Segundo Minayo (2009, p.21):  

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela ocupa, nas Ciências 

Sociais, com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado. Ou seja, ela 

trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores 

e das atitudes. Este conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui como parte da realidade 

social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por 

interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes. 

A pesquisa está sendo desenvolvida em três fases, na primeira fizemos o levantamento 

bibliográfico, para melhor conhecimento teórico e compreensão de como surgiu a EJA, seus 

aspectos históricos, avanços, expectativas e conceitos específicos da área de pesquisa. 



Na segunda fase faremos a coleta de dados que será através da observação livre. A 

observação livre permite observar um fenômeno social, isso significa que determinado evento 

social, simples ou complexo, que de forma abstrata tenha sido separado de seu contexto para 

que, em sua dimensão particular, seja estudado em seu atos, atividades, significados, relações. 

(TRIVINUS, 1987) 

Também utilizaremos de questionários com perguntas abertas que serão respondidas por 

alguns alunos da EJA e também pelo professor. Segundo Marconi e Lakatos (2002, p.101) “as 

perguntas abertas permitem ao informante responder livremente, usando linguagem própria, e 

emitir opiniões”.  

Na terceira fase, para elaboração da monografia, sistematizaremos os dados, 

analisaremos a luz de teóricos que discutem a temática Educação de Jovens e Adultos. 

 

Educação de Jovens e Adultos 

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) vem passando por fortes mudanças, não apenas 

quanto às praticas desenvolvidas para as exigências da demanda social, mas também em relação 

aos aspectos conceituais que, orientados por essas práticas, se reorganizam, ampliam, produzem 

novos sentidos (OLIVEIRA, 2004). 

Por um longo período pensou-se apenas em uma educação que preparasse os alunos da 

EJA para o mercado de trabalho, sem pensar na sua formação humana como cidadãos críticos 

capazes de exercer sua cidadania e conscientes de seus direitos. De acordo com Kunhn (1992, 

p.92): 

Com todos os elementos presentes de exclusão social e educativa, as pessoas não 

alfabetizadas sentem a necessidade de se inserirem nessa sociedade, de forma a 

participarem das discussões e do progresso do país, pois, uma vez com a 

industrialização, as maquinas estão fazendo parte do nosso contexto social. 

 

Portanto todos nos somos sujeitos do processo de ensino/ aprendizagem que vem aos 

poucos tentando resgatar a dignidade que ainda resta nesta sociedade tão escravizada pelo poder 

político, quando damos a oportunidade para aqueles que não sabem ler nem escrever, ter o 

acesso ao mundo letrado é lhes conceber o direito de liberdade e dignidade humana. 



Oliveira (2004, p. 103) coloca que: 

 

O conhecimento se tece em redes tecidas a partir de todas as experiências que vivemos 

de todos os modos como nos inserimos no mundo a nossa volta, não tendo, portando, 

nenhuma previsibilidade nem obrigatoriedade de caminho, bem como não podendo 

ser controlados pelos processos formais de ensino/aprendizagem. 

 

De acordo com o autor, as metodologias utilizadas na EJA, não são as mesmas que 

utilizamos com as crianças, essas metodologias tem que ser pensadas a partir do contexto social 

em que esses alunos estão inseridos. Fazendo com que eles se tornem pessoas transformadoras 

capazes de trabalhar em grupos. “O homem que adquire o saber passa a ver o mundo e a si 

mesmo deste outro ponto de vista. Por isso se torna um elemento transformador de seu mundo” 

(PINTO, 2007, p. 49). 

Portanto o educador tem que considerar o educando como um ser pensante, pois o 

educando adulto é antes de tudo um membro atuante da sociedade, um portador e produtor de 

ideias, uma pessoa normal da sociedade em que vive.  

O professor precisa estar atualizado para lidar com essa diversidade, por isso faz se 

necessário que ele busque formação permanente. 

 

A formação permanente do professor deve ajudar a desenvolver um conhecimento 

profissional que lhe permita: avaliar a necessidade potencial e a qualidade da inovação 

educativa que deve ser introduzida nas instituições; desenvolver habilidades básicas 

no âmbito das estratégias de ensino em um contexto determinado, do planejamento, 

do diagnostico e da avaliação; proporcionar as competências para ser capazes de 

modificar as tarefas educativas continuamente, em uma tentativa de adaptação à 

diversidade e ao contexto dos alunos; comprometer-se com o meio social. 

(IMBERNÓN, 2005 p. 69). 

 

A educação de jovens e adultos se faz a partir dos valores e do respeito instituídos pelos 

alunos, que valorizam a diversidade humana, os conteúdos vem para complementar sua 

aprendizagem, para que busquem seu lugar na sociedade, conscientes de seus direitos. 

 

Considerações  

Quando decidi pesquisar as metodologias de ensino na EJA não era para apontar o erro 

dos educadores mas sim contribuir com a sua formação permanente e continua uma vez que 

trabalhar com esta modalidade de ensino é um grande desafio. “Educador já não é aquele que 



apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando, que ao ser 

educado, também educa. Ambos assim, se tornam sujeitos do processo em crescem juntos”. 

(FREIRE, 1996, p.78). 

Quando entramos em uma sala de aula especificamente da EJA, lugar onde há pessoas 

com histórias de vidas bem diversas é necessário lembrarmos que não somos apenas portadores 

de saber mas também receptadores destes saberes. 

Para pôr em prática o diálogo, o educador não pode colocar-se na posição 

ingênua de quem se pretende detentor de todo saber; deve, antes, colocar-se na posição 

humilde de quem sabe que não sabe tudo, reconhecendo que o analfabeto não é um 

homem “perdido”, fora da realidade, mas alguém que tem toda a experiência de vida 

e por isso também é portador de um saber. (GADOTTI, 1991, p.2) 

  Dentro desta sala não apenas iremos ensinar mas também aprender juntamente com 

essas pessoas, e para que haja essa troca de aprendizagem é necessário pensarmos enquanto 

educadores de como iremos fazer isso, uma vez que não fomos preparados, fazer com que essas 

pessoas permaneçam em sala de aula de aula é um grande desafio, é necessário pensarmos em 

metodologias que valorizem os alunos como um todo, como pessoas que não apenas buscam 

conhecimentos escolarizados mas que também querem participar das decisões que fazem a 

transformação da sociedade, como cidadãs críticos capazes de dar sua opinião e que esta 

contribua com o desenvolvimento social de nosso País. 

 Segundo Gadotti (2009, p.26): 

A Educação de Adultos deve ser também uma educação em direitos humanos. Para 

isso, é fundamental que os conteúdos, os materiais e as metodologias utilizadas levem 

em conta esses direitos, e os propiciem um ambiente capaz de vivencia-los[...] “a 

Educação de Adultos deve ser entendida como “crucial” na superação da pobreza e 

da exclusão social: a exclusão social não significa apenas a exclusão das 

oportunidades de aprendizagem, mas também a negação dos conhecimentos das 

pessoas. 

 

É necessário que os educadores pensem em metodologias que valorizem e contribuam 

com o conhecimento que esses alunos trazem com sigo, fazendo com que eles se sintam à 

vontade para expor suas ideias e dar a sua opinião sobre os diversos assuntos. 

 

 

 

 

 

Procedimentos metodológicos  
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