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RESUMO 

A Prática Pedagógica do Componente Curricular Edu 290 - Educação de Jovens e 

Adultos, no Curso Licenciatura em Pedagogia, da Universidade Estadual de Feira de Santana, 

do período de 2007 a 2013, foi apresentada em artigo, por Santos (2013), nos Anais “Cadernos 

de Textos e Oficinas da IV Semana de Educação de Jovens e Adultos: cenários de EJA: 

aprendizagem e relevância social nos contextos formais, não-formais e informais”, onde foi 

defendida a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e a curricularização da 

extensão. Concluiu que o ensino, a pesquisa e a extensão devem ser pensados no paradigma da 

complexidade (MORIN, 2000), pois a realidade é complexa. E, o componente curricular EDU 

290 Educação de Jovens e Adultos pode abordar seu conteúdo observando que os problemas 

são multidisciplinares, multidimensionais, transversais, globais, planetários e urge a 

constituição de uma nova organização cognitiva que opere na dialógica e na simultaneidade 

entre essas dimensões. Desencadeando a ideia de pluralidade e dialética na resolução de 

problemas, fazendo uso da criatividade. Também nos anais consta o artigo de Nascimento e 

Santos (2013) “A Interdisciplinaridade nos Componentes Curriculares, no curso Licenciatura 

em Pedagogia, da Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, do Período de 2011 a 

2013” relata experiência desencadeada a partir da indagação: Em que medida é possível 

estabelecer a interdisciplinaridade entre componentes curriculares EDU 290 - Educação de 

Jovens e Adultos, EDU 274 - Práticas Pedagógicas em Experiências Educacionais Não 

Escolares e EDU 277 - Pedagógicas em Educação de Jovens e Adultos, no curso de Licenciatura 

em Pedagogia da UEFS? A experiência da interdisciplinaridade aconteceu do segundo semestre 

letivo do ano de 2011 a 2015. O conceito de interdisciplinaridade é o de Fazenda (2002). A 

metodologia se caracterizou pelos momentos de encontros. Os resultados apontam para a 

possibilidade de êxito da ação interdisciplinar; a indissociabilidade ensino – pesquisa – 

extensão; os sistemas formais de educação podem buscar compreender a educação não-formal 

como uma possibilidade de ampliação do conhecer formal. Conclusão é que a 

interdisciplinaridade se aproxima do pensar etnopedagógico.  

No presente relato a questão levantada é: como a prática pedagógica do componente 

curricular Educação de Jovens e Adultos, do curso Licenciatura em Pedagogia, da UEFS pode 

contribuir para um estado da arte da formação de professores que atuarão com jovens, adultos 

e idosos? O objetivo: contribuir para o estado da arte da formação de professores da Educação 

de Jovens e Adultos, no curso Licenciatura em Pedagogia.  

O componente curricular EDU 290 - Educação de Jovens e Adultos, no curso 

Licenciatura em Pedagogia, da Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, fornece as 

mailto:selmapibiduefs@gmail.com


 

____________________________________________________________ 
ENCONTRO DE PRÉ-ABERTURA DO IV ALFAEEJA EM SALVADOR 

2 

discussões políticas e legais da educação de jovens, adultos e idosos, as bases teórico-

metodológicas necessárias ao exercício da prática pedagógica, uma vez que a prática 

pedagógica com jovens, adultos e idosos exige uma metodologia que contemple os saberes 

construídos nas práticas sociais, na diversidade cultural e no universo do aluno trabalhador. 

Busca a contextualização, a democratização, a pertinência e relevância social, ética e 

sensibilidade afetiva e estética pertinente à formação cidadã dos sujeitos da EJA. Atende a 

Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura, quando aborda que para a formação do 

licenciado em Pedagogia é central: I - o conhecimento da escola como organização complexa 

que tem a função de promover a educação para e na cidadania; II - a pesquisa, a análise e a 

aplicação dos resultados de investigações de interesse da área educacional; III - fortalecer o 

desenvolvimento e as aprendizagens daqueles que não tiveram oportunidade de escolarização 

na idade própria; IV - trabalhar, em espaços escolares e não-escolares, na promoção da 

aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, em diversos níveis 

e modalidades do processo educativo; V - reconhecer e respeitar as manifestações e 

necessidades físicas, cognitivas, emocionais, afetivas dos educandos nas suas relações 

individuais e coletivas; VI - ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, 

Geografia, Artes, de forma interdisciplinar e adequada às diferentes fases do desenvolvimento 

humano; VII - relacionar as linguagens dos meios de comunicação à educação, nos processos 

didático-pedagógicos, demonstrando domínio das tecnologias de informação e comunicação 

adequadas ao desenvolvimento de aprendizagens significativas; IX - identificar problemas 

socioculturais e educacionais com postura investigativa, integrativa e propositiva em face de 

realidades complexas, com vistas a contribuir para superação de exclusões sociais, étnico-

raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas e outras; X - demonstrar consciência da 

diversidade, respeitando as diferenças de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de 

gêneros, faixas geracionais, classes sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas sexuais, 

entre outras; XI - desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a área 

educacional e as demais áreas do conhecimento. Com toda disposição para cumprir o 

estabelecido pela Resolução e dar significado ao componente curricular foi pensado e executado 

no semestre de 2017.1, a formatação das 75 horas com práticas de oficinas pedagógicas, 

observação da prática pedagógica em escolas com classes de Educação de Jovens e Adultos e 

minicurso, os estudantes matriculados foram desafiados a organizarem seminários temáticos 

abertos à comunidade e atingir os objetivos do curso Licenciatura em Pedagogia e, 

especialmente do componente curricular EDU 290 – Educação de Jovens e Adultos. Os 

objetivos propostos foram: discutir o significado e a importância do componente curricular 

EDU 290 na formação do pedagogo; conhecer o processo de constituição da Educação de 

Jovens e Adultos enquanto área específica de investigação resgatando as diferentes concepções 

nos diversos momentos da história até a atualidade; adquirir conhecimento sobre Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) a partir da visão panorâmica histórica-sócio-econômica da Colônia à 

atualidade; discutir sobre os sujeitos da EJA, enfocando os movimentos sociais e os aspectos 

políticos, culturais e psicológicos; conhecer a realidade de uma escola que tem a modalidade 

de ensino Educação de Jovens e Adultos através da observação e conversa com os participantes 

da mesma; averiguar a existência de projetos desenvolvidos na escola que atendam aos 

interesses dos jovens, adultos e idosos; registrar planejamento de ensino da Educação de Jovens 

e Adultos; dimensionar os conhecimentos de fundamentos e de práticas pedagógicas 

relacionadas à formação de jovens, adultos, idosos em espaços educativos formais; realizar 

pesquisa exploratória sobre temas específicos ligados aos jovens, adultos e idosos que estão no 

espaço escolar; ler e confeccionar folder de um dos livros de Paulo Freire e colaboradores; 
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debater as contribuições de Paulo Freire na Educação de Jovens Adultos; conhecer os passos 

de elaboração de uma oficina pedagógica; participar de oficinas pedagógicas de temáticas 

específicas da EJA; planejar a partir de tema gerador; pensar, organizar, executar e avaliar um 

evento – Seminário Temático. 

Neste semestre (2017.1), foram quarenta e um matriculados, o trabalho desenvolvido 

através de oficinas pedagógicas temáticas, para o êxito deste propósito foi solicitado 

entusiasmo, leitura antecipada dos textos e cumprimento dos combinados. 

Na primeira oficina pedagógica A educação do trabalhador, foi visto a “visão 

panorâmica da Educação de Jovens, Adultos e Idosos”. O diálogo estabelecido frisava que “É 

importante que você se esforce para realizar as atividades e compreender bem os assuntos 

tratados. O que vem depois depende deste início, em grande parte. Mas você vai notar que a 

apresentação e a discussão de cada tema levarão sempre em conta os conhecimentos que você 

vem construindo em seu dia-a-dia na inter-relação entre formação acadêmica e realidade social 

observada”. A leitura complementar realizada foi: Cadernos de Textos e Oficinas [da] III 

Semana de Educação de Jovens e Adultos: educação ao longo da vida: planejamento de ensino, 

violência e idoso, p. 16 a 54. 

Na segunda oficina pedagógica Sujeitos da EJA, os desafios pedagógicos foram: 1 - 

Falar sobre a imagem do analfabeto criada pela literatura através de paródia. Personagens: Jeca 

Tatu – Sítio do Pica-pau Amarelo, Monteiro Lobato - Literatura infantil; Riobaldo - Grande 

Sertão: Veredas, Guimarães Rosa – Literatura brasileira; Bertoleza – O Cortiço – Aluísio 

Azevedo – Literatura brasileira; 2 - Qual é a imagem de analfabeto construída no filme Central 

do Brasil (1998), de Walter Salles? Interprete fala das personagens e depois terça comentários; 

3 - Mencione: Quais são as dificuldades enfrentadas pelos sujeitos da EJA mencionadas no 

filme “Preciosa”? E, quais são as possibilidades de superação? Apresente em forma de cântico 

lírico; 4 - É possível no Brasil acontecer com o cidadão brasileiro situação semelhante à da 

personagem Hanna, do filme "O Leitor"? Justifique sua resposta dramatizando-a; 5 – Crie um 

personagem que retrata o estudante jovem da EJA que busca o sucesso escolar; 6 – A EJA na 

vida do idoso que vive trama familiar de pouca escolaridade. O uso de medicamento e a 

aposentadoria; 7 – Playbeck com 10 músicas que trata da realidade da educação brasileira; 8 – 

Relato de dois garis sobre as dificuldades no trabalho por não saberem ler e escrever. As 

atividades complementares: Assistir dois dos filmes “Preciosa”, "O Leitor", “Central do Brasil”, 

“Narradores de Javé”, “Pro dia nascer feliz” e trazer para discussão em sala de aula as 

observações que fez do filme assistido. O resultado foi excelente. 

Na terceira oficina pedagógica Relação estado-sociedade civil nas políticas 

educacionais para a educação de jovens e adultos (EJA). Foi lido MAIOLINO (2015), 

VIEIRA (2003); Manifesto dos Fóruns de EJA do Brasil em apoio ao estado democrático de 

direito. Desafio pautou-se no posicionamento político dos sujeitos frente aos textos lidos – o 

que penso sobre ... 

Na quarta oficina pedagógica Legislação e financiamento da EJA no Brasil, os 

conteúdos tratados deveriam assegurar aos estudantes conhecimentos sobre o que a legislação 

diz da Educação de Jovens e Adultos e como se procede o financiamento da mesma. Foi 

abordado: Constituição de 1988; LDB 9394/96; Plano Nacional de Educação – PNE (Lei nº 

13.005, de 25 de junho de 2014); Diretrizes Curriculares da Educação de Jovens e Adultos; 

Diretrizes Nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos em situação de privação 

de liberdade nos estabelecimentos penais; Reexame do Parecer CNE/CEB nº 23/2008, que 

institui Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos – EJA, 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 
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Educação a Distância; Gestão escolar da/na EJA; Manifesto em defesa do financiamento e da 

oferta públicos da Educação de Jovens e Adultos no Brasil. O conteúdo foi reforçado na 

participação da Semana Nacional de Educação de Jovens e Adultos, no SESI/Feira de Santana 

– BA, 15 e 16 de maio, com vídeo e power point “Nenhum Direito a Menos”: o Direito a 

Educação de Jovens e Adultos, produzido pela autora. 

A partir do que seria a quinta oficina pedagógica mudamos a prática e passamos a aulas 

com exposição dialogada, pois o momento político do país e da instituição (paralisações) levou 

a uma nova ordenação do fazer pedagógico. Mas, o que seria tratado da quinta oficina em diante 

foi discutido ou pelo menos mencionado. A quinta oficina pedagógica Tendências da 

Educação de Jovens e Adultos no Brasil, abordou Andragogia e Gerontologia Social; A 

concepção compensatória e a emancipatória; O trabalho base da formação cidadã. A sexta 

oficina pedagógica Movimentos populares e propostas de Educação de Jovens e Adultos. 

Na sétima oficina pedagógica Afetividade nas relações professor-aluno. Na oitava oficina 

pedagógica Tecnologias da Informação e comunicação na Educação de Jovens e Adultos. 

Na nona oficina pedagógica da área Linguagens, foi discutido dificuldades da EJA a partir 

da produção escrita dos próprios estudantes do componente curricular. Foi possível falar sobre 

Alfabetização e letramento, Concepções e práticas de alfabetização de jovens e adultos 

(Alfabetização e mudança social; A alfabetização nos censos demográficos, Conceito de 

alfabetismo funcional; Alfabetização: uma questão de método?; A visão ampliada de 

alfabetização e educação para todos; O que sabem jovens e adultos sobre a escrita antes de 

frequentar os bancos escolares?), questões didáticas: alfabetizar com textos, formas de 

linguagem utilizadas pelas pessoas e o papel da linguagem verbal na comunicação, leitura e 

escrita no Tempo Juvenil e Tempo Formativo. 

A oficina pedagógica “O ensino da matemática nas classes de EJA: a construção 

do número” aconteceu extraclasse, para os interessados e com disponibilidade de tempo. E, as 

demais sobre planejamento e temáticas geradoras não aconteceram. 

Além das oficinas pedagógicas, houve atividades nas classes de EJA das escolas 

parceiras através Observação de Práticas Pedagógicas na Educação de Jovens e Adultos e 

de preposição de uma atividade para os estudantes (palestra, mesa redonda, oficina pedagógica, 

roda de conversa). Essas atividades perfizeram a carga horária de 12 horas. As atividades 

contribuirão para se perceber que a vida cotidiana das pessoas está presente na educação e vice-

versa. Essa presença é um aspecto das relações que existem entre educação, sociedade e 

cidadania. A consideração das ligações entre a educação e a vida dos professores e alunos faz 

parte do eixo integrador do Conteúdo Específico das Temáticas Geradoras. 

Conclusão: os estudantes aceitaram os desafios propostos e foram avaliados através de 

seminários temáticos, leitura e confecção folder de obra de Paulo Freire (em dupla) e elaboração 

de projeto de evento/didático como contrapartida para a escola, relatório das atividades 

desenvolvidas nas escolas. A Avaliação I - Seminário temático: Paulo Freire: obras e 

contribuição para Educação de Jovens e Adultos; Avaliação II - Seminário temático: Os 

excluídos entre os excluídos da Educação de Jovens e Adultos; Avaliação III - Seminário 

temático: práticas pedagógicas nas classes de Educação de Jovens e Adultos.  
A maioria dos que frequentaram o componente curricular levaram a sério o texto 

Considerações em torno do ato de estudar, que está publicado no livro “Ação cultural para a 

liberdade”, escrito Paulo Freire. Como Paulo Freire, entenderam que o ato de estudar envolve 

sempre leitura, anotações, resumos, exercícios e exige disciplina para que se possa dar conta 

das muitas tarefas cotidianas. Além disso, em áreas como a Pedagogia, estudar envolve nossa 

reflexão crítica sobre a prática, sobre o que temos feito, sobre o que precisamos mudar e sobre 
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as condições que precisamos conquistar para que as mudanças se tornem possíveis. Ao estudar 

é preciso criatividade e contextualização do estudo. 

Assim, estudar é muito mais do que consumir ideias. Mas, para que seja possível uma 

postura crítica e criativa, as ideias precisam ser conhecidas. Conhecidas, adquiridas, 

construídas, aprendidas, questionadas e mudadas. É preciso tornar-se leitor de mundo.  

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos 1; Formação 2; Pedagogia 3; Relato de 

experiência 4 
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