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RESUMO 

O presente trabalho partiu de uma pesquisa realizada na disciplina de Educação de Jovens 

e Adultos, do curso de Pedagogia, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 

campus de Vitória da Conquista, sob orientação do Prof. Dr. José Jackson Reis dos 

Santos, na qual nos propomos a fazer uma investigação dos processos de alfabetização e 

letramento de pessoas jovens, adultas e idosas, no contexto dos anos iniciais do ensino 

fundamental. Com base num referencial teórico, por meio de um estudo etnográfico, e de 

natureza qualitativa, pois compreende questões para além da quantificação, a metodologia 

da pesquisa foi desenvolvida, a partir de uma temática central, utilizando-se de entrevistas 

com os partícipes, observações participantes, fotografias, produção de documentário, 

onde registramos todos os processos tratados aqui, materiais estes sistematizados por 

meio de uma análise temática e uma seleção bibliográfica. O tema central envolve 

aspectos que dialogam com os desafios do fazer pedagógico e as questões problemáticas 

dos processos de aprendizagens de pessoas jovens, adultas e idosas, considerando estes, 

sujeitos com suas singularidades, suas culturas, suas visões de mundo e seus saberes. 

Como afirma Freire (1996, p. 71), no fazer pedagógico não é possível “[...] respeito aos 

educandos, à sua dignidade, a seu ser formando-se, à sua identidade fazendo-se, se não 

se levam em consideração as condições em que eles vêm existindo [...]”. O autor ainda 

pontua que ao pensar em seu dever como professor, o qual implica o respeito à autonomia, 

à dignidade e à identidade em formação do educando, é necessário também pensar em 

uma prática educativa em que esse respeito seja levado em consideração. Nesse sentido, 

a constituição desses alunos como sujeitos únicos se dá num lugar de dialogicidade, onde 

a oralidade é sempre valorizada e as diversidades são percebidas e consideradas. É neste 

lugar, onde os sujeitos dialógicos aprendem a respeitar e conviver com as diferenças. 

(FREIRE, 1996). Sob essa perspectiva, direcionamos nosso olhar a um caráter 

humanizante, bem como analítico, para o melhor entendimento da temática. Diante disso, 

e levando em consideração nossas vivências anteriores e visão de mundo, procuramos, 

através deste estudo, as respostas para as seguintes questões: Como conceber um fazer 

pedagógico que seja mais sensível aos diferentes contextos e às diversidades? Como 

desenvolver um trabalho docente que contemple as especificidades dos alunos? Quais são 
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as problemáticas enfrentadas pelos docentes nestes processos? O presente trabalho está 

embasado nos estudos de Paulo Freire, Marta Kohl e Jackson Santos. Aliando ensino-

pesquisa-extensão, esta pesquisa reafirma a tríade dimensão formativa da universidade, 

nos processos de formação docente em cursos de graduação, pois a pesquisa não teve só 

como objetivo o estudo e reflexão das problemáticas apresentadas, mas para além disso, 

estabeleceu a aproximação direta da comunidade com a universidade, atráves da pesquisa 

de campo e do retorno social que possilitamos, ao trazer os indivíduos particípes para o 

contexto universitário, tendo em vista, a grande importância deste contato. Resultados e 

conclusões indicam as possibilidades de fortalecimento da relação teoria-prática, 

envolvendo universidade e escolas, e desejamos, concretamente, contribuir para que os 

sujeitos graduandos aprendam, crítica e contextualizadamente, sobre a docência na 

Educação de Pessoas Jovens, Adultas e Idosas. No percurso, percebemos a grande 

importância de pensar a natureza do trabalho docente voltada para as especificidades dos 

alunos, fazendo destes, sujeitos autônomos e críticos, para seu exercício cidadão na 

sociedade excludente que temos.  Os dados revelaram, ainda, os diferentes contextos e 

usos sociais da leitura e da escrita, evidenciou processos socioculturais e 

socioeconômicos e trouxe questões problemáticas acerca da construção social e das 

divisões da nossa sociedade, possibilitando refletir, criticamente, sobre os diversos 

desafios de pessoas jovens, adultas e idosas para aprender a ler e escrever. Foi nessa 

perspectiva que o trabalho ganhou forma, aliando as histórias de vida com as reflexões 

que foram levantadas, através de um diálogo estabelecido com os partícipes, conhecendo 

seus contextos e suas histórias de vida, levando sempre em consideração a problemática 

de uma sociedade marcada fortemente pelas relações que envolvem a aprendizagem da 

leitura e da escrita. A pesquisa, é, também, uma forma de desfazer preconceitos 

enraizados em nossa sociedade, pois desperta reflexões sobre os sujeitos participantes do 

processo, através da dialogicidade, e, revela questões muito importantes sobre a natureza 

de um fazer pedagógico direcionado às especificidades, às diversidades e as diferentes 

formas do ser e existir humano, direcionando nosso olhar para uma abordagem mais 

humanizante, que nos permita conhecer e respeitar o outro, independente da posição 

social que ocupamos e dos saberes que possuímos. 

 

Palavras-chave: Desafios do fazer pedagógico; Tríade dimensão formativa; Relação 

teoria-prática. 

REFERÊNCIAS 
 

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1983. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 1995.  

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da esperança: um reencontro com a Pedagogia do 

Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998. 

 

OLIVEIRA, Marta Khol de. Jovens e adultos como sujeitos de conhecimento e 

aprendizagem. In: UNESCO, Educação como exercício de diversidade. Brasília: 

UNESCO, MEC, ANPED, 2007.  

 



 

____________________________________________________________ 
IV ALFAEEJA – ENCONTRO INTERNACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO E 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
3 

SANTOS, José Jackson Reis dos Santos. Saberes necessários à docência na Educação 

de Jovens e Adultos. 181f. Tese (Doutorado em Educação). Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, Natal, 2011. Orientadora: Dra. Márcia Maria Gurgel Ribeiro; 

Orientadora associada: Manuela Esteves, Universidade de Lisboa, Portugal. 

 

 

 

 

 

 


