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O trabalho aqui apresentado tem o objetivo de mostrar o novo perfil das turmas 

da EJA com o fenômeno da juvenilização. Diante da temática, faz-se necessário relatar 

a o retorno destes estudantes as turmas da EJA no novo contexto estrutural. O aluno 

adulto quando chega ou retorna a escola traz com ele concepções e valores acerca do 

que é e de como deve proceder ao trabalho pedagógico. Muitas vezes, sente que sua 

saída da escola é resultado de um fracasso pessoal e não do processo sócio-econômico 

injusto e excludente instalado em nossa sociedade. Desta forma, a escolarização e a 

leitura são valores entre outros que ele cultiva e sobre os quais sua visão nem sempre 

está a seu favor. Envolvendo a educação formal e estável, a educação não formal e as 

diversas oportunidades oferecidas pela educação informal e eventual existentes em uma 

sociedade educativa e multicultural, na qual se reconhecem os enfoques teóricos 

baseados na prática.  

É preciso considerar que em todas as modalidades de ensino, em especial a 

Educação de Jovens e Adultos, a prática educativa é bastante complexa e envolve várias 

questões do dia a dia e que vão além do planejamento didático e a própria proposta 

curricular. As orientações didáticas são elementos que norteiam o “como fazer”, à 

intervenção direta do professor na promoção de atividades e cuidados alinhados com 

uma concepção de jovens e de educação. Mas no cotidiano geralmente aparece questões 

que o próprio educador deverá resolver a partir de sua vivencia educacional.  

Em vista dos diversos problemas, principalmente econômicos, a Educação atual 

no Brasil vem sofrendo reais transformações e bem visíveis, em especial a educação de 

jovens e adultos, com isso, é necessário um estudo aprofundado do fenômeno da 

juvenilização que vem tomando conta das salas da EJA e transformando o contexto 

social e educacional do município de Olinda. A partir de uma reflexão sobre os 

problemas sociais do município, buscando a interação de outros órgãos com palestras, 

representantes das várias comunidades sociais, o parecer dos diversos pedagogos sobre 

a importância das vantagens do estudo, conscientização dos poderes públicos para que 

nada faltem as escolas e o educador possa desenvolver as atividades munidas não só do 

seu conhecimento, mas também de equipamentos adequados a concretização do saber.  

Com os recursos e apoio adequado e analisando a própria realidade dos 

educandos, o educador poderá promover a motivação necessária à aprendizagem, 

despertando nos educandos o interesse e entusiasmos para alcançar o conhecimento.  

Numa sociedade como a nossa, cujo valor social dado à escola é muito grande, o 

fato de uma pessoa não ter estado na escola, numa fase em que deveria estar, é uma 

marca distintiva como a da pobreza, é característica da condição de subalternidade, da 

exclusão oriunda de suas raízes culturais, imposta pelo grupo dos letrados. A 
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possibilidade de superação deste estigma destaca a EJA como um dos meios 

privilegiados de mudança. 

O jovem e o adulto almejam ver o aproveitamento imediato do que estão 

aprendendo e, ao mesmo tempo, devem ser estimulados para resgatarem a sua auto-

estima, pois sua "ausência de conhecimento" lhes trará ansiedade, angústia e "complexo 

de inferioridade". Esses jovens e adultos são tão capazes como uma criança, exigindo 

somente mais técnica e metodologia eficientes para esse tipo de modalidade.  

É preciso ter consciência de que o desenvolvimento nacional só acontecerá na 

sua plenitude se a educação for elevada ao nível adequado da estrutura da atuação do 

Estado de maneira a aprimorar seus efeitos. Diminuindo desigualdades sociais e 

regionais se traduz na equalização das oportunidades de acesso à educação de 

qualidade. Pois, só ela assegura a todos e a cada um o direito a novas etapas e trajetória 

formativa. Tal entendimento implica, não somente compreender o ciclo educacional de 

modo integral, mas, sobretudo, promover a articulação entre as políticas 

especificamente orientadas a cada nível, etapa ou modalidade e também a coordenação 

entre os instrumentos de política pública disponíveis. 

A pesquisa tem como temática o fenômeno da Juvenilização nas salas da EJA  e 

o que isso traz, como transformação dentro do âmbito escolar no município de Olinda – 

Pernambuco. O referido tema nos mostra em sua problemática questões sobre a 

Juvenilização e suas curiosidades, como também o novo perfil dos estudantes da EJA. O 

nosso objetivo nos levará a entender as possíveis mudanças que o processo de 

Juvenilização está trazendo para as salas da EJA.  

 No contexto metodológico optou-se pelas metodologias: qualitativa e 

quantitativa numa perspectiva de um estudo comparativo. Com isto, uma 

fundamentação teórica com autores que falam da EJA com propriedade. Paulo Freires, 

Miguel Arroyo, João Francisco de Souza, Elizabete Vale, Inês Oliveira e Moacir 

Gadotti e Lev Vygotsky. Faremos levantamento bibliográfico de autores que tratam das 

questões que envolvem nossas temáticas: EJA e Juvenilização. 

Como também foi realizada uma pesquisa em duas escolas do município de 

Olinda que trabalha com Educação de Jovens e Adultos (EJA), a fim de verificar o 

fenômeno da juvenilização que em ocorrendo e os caminhos e alternativas necessárias 

para um efetivo aprendizado da leitura e da escrita, na expectativa de que após a 

apropriação desse conhecimento possam os (as) alunos (as)  continuar fazendo uso das 

mesmas de forma cada vez mais intensa e crítica em variados contextos sociais.     

Com isso, faremos um estudo dos acontecimentos históricos sobre a EJA e a 

juvenilização que envolverá: educadores e estudantes nesse processo de reinvenção de 

um novo olhar sobre a referida modalidade, com a certeza de que estaremos 

contribuindo, além da importância do estudo sociológico para os dias atuais. 

O interesse pelo tema surgiu da necessidade de realizar uma pesquisa sobre o 

que de fato está acontecendo com as salas da EJA atualmente. A ocupação desordenada 

dos jovens dando como maioria hoje, dentro de uma realidade, que  não faz muito 

tempo era de adultos e idosos. Existem muitas investigações que refletem sobre essa 

temática na atual conjuntura brasileira, levando a refletir sobre este fenômeno no 

contexto educacional. 

A pesquisa aqui apresentada tem sua relevância por se tratar de um estudo das 

ciências sociais e humanas, que busca compreender o fenômeno da juvenizalização das 

turmas da EJA e os incentivos necessários ao desenvolvimento das práticas educativas 

aplicadas a esses alunos.  
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Tendo por finalidade de contribuir para um repensar do educador atuante nas 

classes de EJA, fazendo o mesmo refletir sobre sua prática pedagógica, especialmente 

como formadora de cidadãos cônscios de seu papel na sociedade. Também pretende, na 

medida em que analisa intensamente o material utilizado, servir de auxílio a um 

repensar dessa escolha, relacionando-a aos objetivos da EJA previstos na legislação e no 

pensamento pedagógico vigente.  

Elaborada em três capítulos, no primeiro será realizada uma fundamentação 

teórica sobre a Educação de Jovens e Adultos; no segundo será apresentado a 

metodologia adequada para realização da pesquisa e o terceiro capítulo versará sobre a 

análise dos resultados obtidos do estudo realizado na Escola Municipal localizada em 

Olinda, Estado de Pernambuco.   

 

 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO DA ENTREVISTA 

De acordo com a formação discursiva dos coordenadores entrevistados as 

experiências foram adquiridas como docentes, contribuindo para encontrar alternativas 

de ação que possibilitem ao professor a mediação técnico-pedagógica necessário ao 

processo de ensino-aprendizagem, para que juntos possam oferecer uma educação de 

qualidade. 

É importante que os profissionais que estão à frente da EJA, sejam capazes de 

desenvolver um projeto pedagógico direcionado a esta modalidade, respeitando as suas 

diversidades e especificidades, contribuindo assim, para uma melhor qualidade de 

ensino. 

De acordo com Oliveira e Paiva (2004, p.13) 

 

Um dos principais problemas que se apresentam ao trabalho na 

EJA refere-se ao fato de que, não importando a idade dos 

alunos, a organização dos conteúdos a serem trabalhados e os 

modos privilegiados de abordagem dos mesmos seguem as 

propostas desenvolvidas para as crianças do ensino regular.  

 

 Reforçando a necessidade de se colocar profissionais para atuarem como 

coordenadores do EJA que já tenham convivido com esses alunos, que conheçam as 

suas necessidades e obstáculos em aprender. 

 Em vista, também dessa nova geração de alunos de EJA com idade a partir de 15 

anos, ser a prova de que sentem a necessidade bem cedo de voltar a estudar, como 

afirmam os coordenadores o processo de novas tecnologias surgem com mais novidade 

cada vez mais, faz com que eles sintam o desejo de saber ler e escrever corretamente 

para poder interagir com as outras pessoas, seja no watzapp ou no facebook. 

 Mesmo sendo uma busca por motivos que não os de aumentar o seu 

conhecimento, essa necessidade pode ser um instrumento nas mãos do professor como 

recurso para o processo de ensino-aprendizagem, é a motivação para voltar à escola e 

assim permanecer.   

 Ciente de que a função de Coordenador Pedagógico tem grande importância na 

construção de uma equipe de trabalho no processo educativo consciente da EJA, 

compete a este profissional oferecer aos professores orientações necessárias às ações 
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que devem ser planejadas e desenvolvidas, levando em consideração as características e 

especificidades dos alunos que procuramos saber dos entrevistados sobre o trabalho 

realizado com os professores com esse novo desafio da sala de EJA. 

Realmente é difícil poder conciliar jovens de 15 e 16 anos que ainda nem 

trabalham, mas que não sabem ler e escrever corretamente, com os alunos de idade mais 

avançadas, que também são analfabetos, mas que já tem experiência profissional. Ou 

seja, além de perspectivas e responsabilidades diferentes, tem também ritmos de 

aprendizagem diferentes. 

 Para Gadotti e Romão (2007, p.120) trata-se de um grupo de alunos que,  

 

Requer pluralismo, tolerância e solidariedade na sua promoção, 

na oportunidade de espaço e na alocação de recursos. Esta 

população chega à escola com um saber próprio elaborado a 

partir de suas relações sociais e seus mecanismos de 

sobrevivência. 

 

 

 Para tanto é necessário que os professores sejam também detentores de 

conhecimentos diferenciados ou específicos à modalidade EJA, para que possa utilizar 

esses saberes forma efetiva e significativa. Reforçando ainda mais a importância do 

coordenador como articulador desse trabalho. 

 Trata-se de um público que necessita tanto da educação formal como 

profissional, para que possam no seu ambiente social ter o conhecimento necessário 

para o seu desenvolvimento como cidadão.  

 Atribuindo ao coordenador as seguintes atividades:  

 

[...] mediar o saber, o saber fazer, o saber ser e o saber agir do 

professor. Essa atividade mediadora se dá na direção da 

transformação quando o coordenador considera o saber, as 

experiências, os interesses e o modo de trabalhar do professor, 

bem como criar condições para questionar essa prática e 

disponibiliza recursos para modificá-la, com a introdução de 

uma proposta curricular inovadora e a formação continuada 

voltada para o desenvolvimento de suas múltiplas dimensões 

(ALMEIDA, 2001, p.22). 

 

 Construindo dessa forma possibilidades de transformação da prática educativa, 

principalmente para uma sala tão diversificada como é a EJA, viabilizando os caminhos 

ao disponibilizar meios e recursos para a concretização das ações pedagógicos 

propostas, através do suporte técnico pedagógico oferecido.  

 Em vista da Educação de Jovens e Adultos ser destinada àqueles alunos que não 

puderam concluir os seus estudos em sala regular, a inserção de jovens com pouca idade 

fez com que o público ficasse mais diferenciado ainda.  

 Podendo afirmar de acordo com as palavras de Vóvio (2010, p. 68) que as salas 

de EJA atualmente,   

Formam um grupo bastante heterogêneo, tanto no que diz 

respeito aos ciclos de vida em que estão, as suas biografias e 

identidades, as suas disposições para aprender, as suas 
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necessidades formativas, como em relação às representações 

sobre o ler e escrever, os conhecimentos e as habilidades 

construídos em suas experiências de vida. 

 Em vista desse quadro atual, se faz necessário um repensar das configurações 

que foram anteriormente pensados para o atendimento a esse público. O que tem gerado 

preocupação por parte de todos que compõem o quadro escolar devido  a alguns jovens 

não se identificarem com o espaço e com o currículo que a escola oferece dificultando a 

sua permanência na escola. 

Exigindo dos educadores um cuidado especial no planejamento das aulas e na 

escolha do material utilizado, visando sempre ao atendimento das diferentes 

necessidades de cada grupo. Ou seja, e provocado demandas de novas formas de 

atuação metodológica e de conteúdos (CARVALHO, 2009). 

 Os conflitos gerados na convivência entre os jovens e as pessoas idosas são mais 

um desafio para o educador que deve ser trabalhada em conjunto com o coordenador.  

 As dificuldades vivenciadas em sala de aula exigem que coordenador e professor 

desenvolvam uma relação de proximidade. Libâneo (2005, p. 61) reforça essa 

necessidade quando afirma que:  

A atuação do pedagogo escolar é imprescindível na ajuda aos 

professores no aprimoramento do seu desempenho na sala de 

aula (conteúdos, métodos, técnicas, formas de organização da 

classe), na análise e compreensão das situações de ensino com 

base nos conhecimentos teóricos, ou seja, na vinculação entre as 

áreas do conhecimento pedagógico e o trabalho de sala de aula.  

 Buscando com isso articular o processo de ensino ao de aprendizagem com vista 

a uma educação de qualidade.  

 Percebeu-se também na entrevista que o coordenador não generaliza essas 

dificuldades, mas que devem ser trabalhadas adequadamente conforme a sua 

necessidade em parceria com o professor.  

Por ser uma sala com diversidade para que se possam atender adequadamente as 

diferentes necessidades e expectativas em relação à educação se fazem necessário que o 

coordenador ofereça aos professores condições didático pedagógico adequado a 

elaboração das aulas.  

Percebeu-se pela fala dos coordenadores, tanto da escola Izaulina de Castro como da 

escola Claudino Leal, que os mesmos são cientes da necessidade de se ter material 

didático diversificado para trabalha com a sala de EJA.  

 É preciso considerar que os diversos aspectos que envolve essa modalidade de 

ensino exige o oferecimento de condições de trabalho, tanto de formação profissional, 

infra-estrutura material, como também a qualidade do material didático pedagógico.  

 Principalmente porque para que o professor possa agir como um agente 

facilitador no processo que orienta o aluno na busca de seus próprios conhecimentos, 

necessita ter em seu poder o material didático adequado, isto esta em conivência com o 

tipo de abordagem pedagógica utilizada pelos professores das escolas estudadas como 

relatado no gráfico 5 como a construtivista na qual uma das vantagens do método é que 

existe disponíveis diversos material para consulta, como livros, internet, revistas, 

televisão, entre outros, disponibilizando ao aluno acesso aos mesmos meios que seu 

professor tornando-o também ativo no processo de ensino-aprendizagem 

Durante toda a vida, o homem tende a buscar formas de se expandir pessoal e 

coletivamente, entendendo que as mudanças aumentam a oportunidade para o seu 
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desenvolvimento. É necessário reinventar! E as novas tecnologias facilitam e 

possibilitam essa necessidade.  

 A busca por aprender a utilizar as diversas tecnologias disponíveis também é um 

desejo das pessoas adultas, que estão inseridas nas salas de EJA.  A invasão da 

tecnologia na sociedade tem seus reflexos no ensino-aprendizagem. E estão cada vez 

mais incorporadas aos diversos centros de aprendizagem, com seus programas 

educativos e um recurso a mais, aliado aos já existentes, a fim de facilitar o trabalho 

docente e convertendo-se em uma ferramenta útil ao cidadão. 

 O aluno adulto, diferentemente dos mais jovens não tem a habilidade de usar as 

novas tecnologias disponíveis, nesse sentido é preciso ter evitar o fracasso, o sentimento 

de exclusão ou de baixa auto-estima por não saber como utilizá-las. Em contrapartida é 

o ambiente propício para oferecer o aprendizado a estas ferramentas. Devendo também 

identificar se o uso das mesmas auxilia o aluno no seu aprendizado, uma vez que a 

educação é um dos meios de vencer os desafios que são impostos a esses alunos, tanto 

pela idade como pela sociedade, possibilitando o aprendizado de novos conhecimentos 

(NERI; CACHIONE, 1999).  

 Apesar dos diversos fatores que envolvem o processo educacional, como 

formação profissional, recursos didáticos entre outros, é imprescindível que haja um 

tratamento diferenciado aos alunos da EJA, por caracterizarem um grande desafio ao 

trabalho nesta modalidade de ensino. 

 Verifica-se que apesar das escolas públicas atuais enfrentarem situações diversas 

como as salas de aulas inadequadas e recursos didáticos insuficientes, os docentes das 

escolas estudadas, através da fala do coordenador realizam um trabalho em equipe, 

elemento primordial na construção consciente do processo educativo da EJA, ou seja, 

mostra que vem vivenciando e executando uma proposta de trabalho de acordo com as 

orientações necessárias às ações planejadas, demonstrando compromisso com a 

aprendizagem dos alunos da sala de Educação de Jovens e adultos.  

 A notória as dificuldades que são enfrentadas pela educação no Brasil, e muitas 

vezes essas dificuldades limitam e restringem o trabalho do coordenador pedagógico em 

conseqüência o do professor também. Mas mesmo com todos os problemas é possível 

alcançar alguns objetivos. 

 Para o coordenador da escola Izaulina de Castro as restrições e limites para 

elaboração de um bom trabalho está associada a questões didáticas e número de alunos 

o que dificulta a elaboração muitas vezes de atividades que devem ser trabalhadas em 

grupo, não existindo muito debate sobre diversas situações que as envolve em 

decorrência do quantitativo baixo de turmas e alunos. Mas que conseguem alcançar 

alguns objetivos com o que é fornecido pela Secretaria de Educação de Olinda para os 

poucos que participam das aulas, procurando oferecer uma educação de qualidade. 

 A escola Claudino Leal ficou focada nas questões políticas que envolvem a 

educação nesta modalidade de ensino, ou a falta dela para um processo mais efetivo de 

ensino-aprendizagem.  

Nesse sentido cabem ao coordenado articular os processos educativos, 

procurando levar os professores a uma reflexão, sobre as dimensões das ações, dos 

problemas e dos conflitos, ressaltado a importância das funções formadora, articuladora 

e transformadora, a qual está comprometida a educação, para que seja possível conduzir 

à novas práticas, à integração, caracterizando assim a transformação efetiva do trabalho 

desenvolvido pelo grupo. 
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