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EIXO TEMÁTICO: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTOS/LITERACIAS NA EDUCAÇÃO 

DE JOVENS E ADULTOS 

 

RESUMO 

Sabemos que o analfabetismo é um problema que muitas pessoas enfrentam, pois, na 

sociedade em que vivemos, a alfabetização é um bem fundamental para a vida do ser 

humano e por isso, ocorre a necessidade de jovens e adultos, não escolarizados 

procurarem instituições que atendam suas especificidades. A alfabetização para esses 

jovens e adultos traz para sua vida novos desafios em aprender ler e escrever, novos 

conceitos e, sobretudo felicidade, pois muitos depois de anos têm o prazer de aprender a 

escrever seu nome, aprender a fazer uma simples operação, entre outros. Adquirem 

também novos conhecimentos que os ajudarão a ser mais críticos em suas opiniões. 

Diante disso esse artigo traz algumas discussões como é o aprendizado do aluno de 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) na sala de aula como se desenvolve esse processo 

no dia a dia. LOPES E SOUSA (2010, p. 2), afirmam que “é preciso que a sociedade 

compreenda que alunos de EJA vivenciam problemas como preconceito, vergonha, 

discriminação, críticas dentre tantos outros. E que tais questões são vivenciadas tanto no 

cotidiano familiar como na vida em comunidade”. O jovem e o adulto, aluno da EJA, não 

é como o estudante universitário, não é o profissional qualificado que frequenta cursos de 

formação continuada ou de especialização. O jovem e o adulto da EJA, é o trabalhador 

do chão de fábrica, é a mulher que foi mãe adolescente, é o migrante de áreas rurais que 

vem à cidade com intuito de “crescer na vida”, é o aluno que priorizou trabalhar a estudar, 

é o deficiente que não conseguiu acompanhar sua turma... Ao pensarmos na formação do 

ser humano, como leitor, como um ser crítico e formador de opinião muitas vezes nos 

deparamos com muitos jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de terminar os 

estudos e lutam diariamente para ter novas aprendizagens e conhecimentos. Isso acontece 

por que quando crianças por motivos desconhecidos tiveram que abandonar os estudos. 

Diante de tal fato esses jovens e adultos veem a necessidade de procurar se escolarizar 

para atender as suas necessidades em meio à sociedade como, ler e escrever, para poderem 

atingir o mercado de trabalho, ir para lugares sem precisar pedir a ajuda dos outros e até 

escrever cartas ou texto se assim desejarem, ou seja, a valorização da imagem social. 

Assim SCHWARTZ (2012, p.99) diz que “a alfabetização de jovens e adultos acontece 
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ao longo de um processo que, além de habilitar o aprendiz a ler, a produzir e compreender 

qualquer tipo de texto que desejar, precisa conduzir também para uma leitura crítica da 

realidade, auxiliando na percepção, conscientização e desejo de transformação”. Contudo 

o dia a dia desses alunos é cansativo, pois muitos saem cedo para trabalhar e chegam à 

escola cansados. Desta forma, o professor precisa utilizar métodos que estimulem esses 

alunos a permanecerem na sala de aula, explicando os conteúdos de forma clara, 

estimulando-os a participar e trazendo exemplos concretos, do seu dia a dia para a aula, 

assim como não deve deixar transparecer que o aluno não seja capaz realizar tal tarefa. 

GADOTTI (2008, p.39) diz: “o aluno não pode ser tratado como uma criança cuja história 

de vida apenas começa. Ao mesmo tempo, apresenta-se temeroso, sente-se ameaçado, 

precisa ser estimulado, criar autoestima, pois, a sua “ignorância” lhe traz tensão, 

complexo de inferioridade”. A educação é um direito, um direito de todos e um dever do 

Estado, a Educação de Jovens e Adultos é amparada pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação número 9.394/96. Contudo esses sujeitos são pessoas que passaram anos 

trabalhando e cuidando de suas famílias e depois decidem voltar a estudar para se 

alfabetizar. Tudo o que fizemos, todos com quem nos relacionamos, sempre estamos 

passando por um processo de aprendizagem, que se dá através das relações com os outros, 

com o meio, com culturas, histórias... E que nos envolve em um processo de criação de 

competências, saberes e habilidades. Aprender, nada mais é do que o desenvolvimento 

do cérebro, da cognição. Segundo ASSMANN (1998, p. 132), aprender “não se trata 

apenas de entender conceitos novos, entendidos com ferramentas interpretativas. Trata-

se de entender, antes de mais nada, quais são as consequências disso tudo para a 

transformação das relações pedagógicas”. Aprendemos dentro de nós e em relação com 

o meio, que também aprende conosco. Na escola a aprendizagem acontece pelo professor 

que é um mediador de conhecimentos em áreas especificas na sala de aula, ele procura 

métodos e estratégias que facilitem esses alunos a compreenderam os assuntos passados. 

Para esses Jovens e Adultos a volta para a escola traz algumas dificuldades para ambos, 

pois, muitos não sabem ler e escrever, e por falta de estimulo acabam desistindo e alguns 

professores dessa modalidade de ensino que não si preocupam em facilitar ou procurar 

maneiras de ajudá-lo a aprender a ler e escrever e a não desistir dos estudos. Com isso 

SCHWARTZ (2012, p.58) nos diz que “para elaborar uma proposta didática de 

alfabetização para jovens e adultos, é necessário, portanto, que o professor não tenha 

medo de arriscar, de experimentar o novo, de continuar sendo um sonhador”. Há um 

ditado popular que diz que “não se ensina truques novos a macaco velho”. O dito tem 

como significado que, pessoas mais velhas, não podem aprender coisas novas. Contudo, 

tal ditado está muito equivocado. Sujeitos que estão muito tempo sem contato com o 

currículo e a rotina escolar, podem sim aprender assuntos de diferentes áreas do 

conhecimento. Até mesmo das tidas como “difíceis”, que é o caso das exatas, matemática, 

física e química. Isso indica que o tempo de aprendizagem diz respeito ao tempo 

necessário para assimilação de um determinado conteúdo pelo aluno. Esse tempo pode 

ser disposto como memória de curto prazo, conhecida também como memória de 

trabalho, e memória de longo prazo (LEGAL; DELVAN, 2009). De acordo com Legal e 

Delvan (2009) a memória de curto prazo é limitada e dura pouco, além de que é facilmente 

corrompida, pois essa memória faz uma espécie de “resumo” de todas as memórias de 

curto prazo, juntando com partes das memórias de longo prazo. Não há idade para 

aprender. No entanto, um fator deve ser levado em conta: as pessoas que estão há muito 

tempo sem contato com os conteúdos do currículo escolar (tanto de ensino fundamental, 

quando de ensino médio), ou que não possuem a cultura de lerem materiais diversificados 
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sobre diferentes assuntos (ou não leem nada), estão propícios a terem um raciocínio e 

aprendizado mais lento. É por isso que é essencial que o professor esteja atento com seus 

alunos, pois cada um traz conhecimentos diferentes e aprendem de maneira diferente e 

levam tempo para que eles consigam adaptar sua rotina de trabalho com seus estudos. 

Nesta seara, concebemos uma relação simétrica entre os objetivos do estudo, conforme 

apresento a seguir o objetivo geral: Analisar o processo de aprendizagem dos alunos 

considerando o tempo que cada um se desenvolve. Para os objetivos específicos 

destacamos: avaliar o nível de aprendizagem dos alunos e desenvolver estratégias que 

ajudem os alunos em sua aprendizagem. A fim de compreender os processos de 

aprendizagem de uma classe de EJA multisseriada, foi feita observações que aconteceram 

durante uma semana, com (01) professora e (07) alunos. Para LÜDKE E ANDRÉ (2015, 

p.26), a observação direta permite que o observador chegue mais perto da “perspectiva 

dos sujeitos”, se constituindo um importante alvo nas abordagens qualitativas, além de 

serem extremamente úteis para “descobrir” aspectos novos em um determinado 

problema. Essa técnica de pesquisa favorece o levantamento de dados de modo a garantir 

que o dado seja coletado pelo observador em condições reais em que os fatos vão se 

constituindo em experiências. Aparentemente bastante simples, mas, como em tese não é 

de fácil aplicação. É próprio do pesquisador fazer observações – é o seu método básico 

para colher informações, como explica ALVAREZ (1991, p. 560). O pesquisador 

observa, sempre, mas ao fazer a observação no campo de sua pesquisa passa a 

desenvolver uma atenção mais incisiva, como forma de garantir que nada escape a sua 

percepção e olhar arguto. Para essas observações foi escolhida uma escola municipal de 

series iniciais que atende a EJA no período noturno situada no município de Senhor do 

Bonfim BA. O critério de escolha da escola foi a acessibilidade da pesquisadora. Desta 

forma, pode-se perceber que o educando de EJA, tem uma história de vida, idade, ritmo 

de aprendizagem e pensamentos diferentes. Diante disso, SILVA (2013, p.29) afirma que, 

“(...) o aluno de EJA, “educa-se” em diferentes espaços, assim constrói seus saberes nas 

suas vivencias cotidianas”. Partido desse ponto de vista, na observação feita com os 

alunos percebe-se que a professora busca conhecer sua realidade, pois, cada um tem um 

nível de aprendizagem e correlaciona seu conteúdo programado com sua realidade de 

vida. A professora utiliza diversos métodos de ensiná-los e um desse é usar o lúdico com 

os adultos, porém como a turma é multisseriada não é sempre que consegue, pois é 

necessário que ela atenda os alunos correspondendo a serie que cada um está. Os alunos 

de EJA precisam de atenção, de acolhimento, pois, é preciso tentar garantir sua 

permanência na escola, já que sua rotina é cansativa devido ao cansaço físico e mental. 

Contudo constata-se que esses alunos têm muita força de vontade e demonstram que 

querem realmente aprender, tornando-se um estimulo para a professora no dia a dia.  A 

partir deste trabalho observou-se que a EJA avançou muito durantes estes últimos anos, 

e que hoje tem seu espaço no contexto escolar. Sabemos que são muitos os desafios 

enfrentados pelos professores como pelos alunos dessa modalidade de ensino. Podemos 

perceber que para desenvolver a educação de jovens e adultos não é fácil, e quando inclui 

a multisseriação a situação não muda. O professor tem o papel fundamental com a 

aprendizagem e formação desses alunos, que geralmente precisam de estimulo para 

continuar os estudos. Conhecer também a realidade de seus alunos é fundamental para 

um bom desempenho do professor. A educação que antes era para ser apenas reparadora, 

hoje também reaproxima os sujeitos do ensino, e ainda preza para que essa reaproximação 

seja de um ensino de qualidade, para que ele não se “acomode” após a EJA. Verificou-se 

que, por se tratarem de sujeitos que estão há tempo fora da sala de aula, seu ritmo de 
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aprendizagem não é mais o mesmo, devido aos anos fora da escola ou, até mesmo, a 

influência que a escola teve em suas vidas. Todos os sujeitos, sejam velhos ou novos, têm 

condições de aprender, entretanto, a velocidade com que o mundo evolui, as inúmeras 

informações que precisamos saber a cada dia e, ainda, o misto de sujeitos de diferentes 

idades na mesma sala de aula, agrava a situação da “demora” da aprendizagem de alguns 

alunos. 

 

Palavras-chave: Sujeitos da EJA; Aprendizagem; Tempo de aprendizagem. 

 

 

REFERÊNCIAS  

 

ASSMANN, Hugo. Reencantar a educação: rumo à sociedade aprendente. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 1998. 

 

ALVAREZ, M. E. B. Organização, sistemas e métodos. São Paulo: McGraw Hill, 

1991.  

 

BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/1996. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/lein9394.pdf. Acesso em: 19. 

Julho. 2017. 

 

GADOTTI, Moacir e JOSÉ E. Romão (orgs.). Educação de Jovens e Adultos: teoria, 

prática e proposta. 10ª ed. São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 2008.  

 

LEGAL, José Eduardo e DELVAN, Josiane da Silva. Psicologia do desenvolvimento e 

aprendizagem. Indaial, SC: ASSELVI, 2009. 

 

LOPES, Selva Paraguassu; SOUZA, Luzia Silva. EJA: uma educação possível ou mera 

utopia? São Paulo, Cortez, 2012. 

 

LUDKE, M.; ANDRÉ, E. D. A. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. 2ª ed. 

Rio de Janeiro: E. P. U, 2015. 

 

SCHWARTZ, Suzana Alfabetização de Jovens e Adultos: teoria e prática. 2ª ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.  

 

SILVA, Jusse Irene Souza da Silva. A EJA e a formação do educador, 2013. 

http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/lein9394.pdf

