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RESUMO  
 

O trabalho com a Educação de Jovens e Adultos tornou-se, na atualidade, um exercício 

que exige muito dos profissionais de educação, principalmente porque o ensino nessa 

modalidade atende cada vez menos aos anseios de seu público. Fatores como o mercado 

de trabalho, a ausência de uma cultura de direito ao acesso à educação, carga horária e 

currículos incompatíveis, além da inadequação das políticas públicas, contribuem para a 

diminuição no número de matrículas da EJA, o que, consequentemente a desvaloriza 

enquanto modelo educacional. Essa proposta de intervenção faz parte de uma discussão 

que foi iniciada na apresentação de um seminário no IF Baiano, campus de Governador 

Mangabeira – BA, na disciplina de Práxis Pedagógica e Estudo da Linguagem na EJA o 

qual foi norteado pelo estudo desenvolvido por Miguel Arroyo no texto “Novos passos 

para a educação de jovens e adultos”?. Nesse seminário, foi realizado o levantamento de 

aspectos importantes da história da educação de jovens e adultos no Brasil, no qual foi 

estabelecida uma relação entre os direitos humanos a nova linguagem da dignidade 

humana na EJA e a necessidade de se trilhar novos passos para a educação de jovens e 

adultos. Nesta ótica e na tentativa de compreender a EJA como espaço de direito de 

aprender e de buscar a compreensão de como se pode avançar nas políticas, diretrizes e 

programas, realizou-se uma pesquisa qualitativa através da qual foram levantados dados 

sobre as motivações dos alunos, bem como suas opiniões e expectativas. Executou-se  
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um questionário 

de pesquisa cujo objetivo foi fazer um mapeamento de como vem sendo sendo trabalhada 

a Educação de Jovens e Adultos em algumas escolas da região do Recôncavo da Bahia. 

O público alvo contemplou estudantes de algumas instituições de ensino das cidades de 

Cruz das Almas e de Muritiba. O questionário foi elaborado por meio de 12 questões que 

proporcionam maior reflexão acerca dos aspectos didáticos que envolvem a Educação de 

Jovens e Adultos. Desta forma, a análise e comparação dos 61 questionários respondidos 

por esses alunos com as mais diversas formas de expressão desse público que teve seus 

direitos violados sob diferentes aspectos, possibilitou ao grupo o entendimento de como 

eles pretendem superar as desigualdades sociais, exercendo a cidadania plena. Apesar de 

muitos terem sinalizado questões relativas ao horário e quantidade de aulas por dia, a 

maioria respondeu que as principais dificuldades estão associadas à escrita, decorar 

textos, fazer divisão e aprender coisas novas. Algumas dificuldades foram encontradas na 

aplicação dos questionários, tais como: dificuldades relativas à dependência dos alunos 

na resolução de atividades, a diversidade social e etária das turmas e, principalmente, a 

interferências das drogas na escola, pois muitos se mostraram desconfiados ao responder 

as questões, mesmo com esclarecimentos do grupo, além disso, observou-se a indiferença 

e desmotivação de alguns professores quando questionados sobre a prática na sala de aula. 

Junto a isso, os problemas sinalizados pelos professores que afetam significativamente o 

processo de ensino-aprendizagem possibilitaram a reflexão sobre a melhor maneira de 

promover algum tipo de trabalho nas escolas visitadas. Dessa forma, foi possível detectar 

que qualquer tipo de intervenção voltada para a aplicação de oficinas, minicursos ou outro 

gênero similar não iria surtir o efeito desejado, principalmente porque, talvez, não pudesse 

ter uma continuação por parte dos professores. A partir de uma ideia mais ampla e 

apoiando-se nas constatações feitas através do questionário, pensou-se na elaboração de 

uma cartilha reflexiva, a qual poderia servir tanto para problematizar a Educação de 

Jovens e Adultos quanto para promover uma reflexão sobre a necessidade de mudanças. 

O objetivo foi proporcionar considerações acerca de diversos aspectos que envolvem 

Educação de Jovens e Adultos, tais como reflexões sobre a prática que os professores irão 

atuar a desconstrução dos discursos preconceituosos e discriminatórios em relação aos 

alunos da EJA, além dos novos caminhos a serem trilhados para que se possa entender 

EJA como formadora de cidadãos críticos e agentes transformadores de suas realidades. 

Essa cartilha dialoga com concepções de teóricos tais como Miguel Arroyo, Paulo Freire 

e Maria Clara Di Pierro os quais entendem que novos passos precisam ser dados para que 

não se perpetuem a intolerância e o preconceito em relação a esse programa que repara a 

violação de direitos aos quais esses alunos foram submetidos para que ali pudessem estar. 

A partir dos resultados dos questionários, é possível concluir que talvez não falte no 

estudante da EJA um sentimento de identificação com essa modalidade de ensino. O 

problema não está na falta de um sentimento de pertencimento ou uma identidade, mas 

sim, na falta de motivação. Detectou-se que a maioria dos alunos não querem estar 

matriculados numa turma regular, apenas desejam aumentar a força de vontade para 

continuar os estudos e, assim, alcançar seus sonhos e se sentir mais confiantes. Nesta 

ótica, entende-se que o trabalho com a Educação de Jovens e Adultos precisa se organizar 

de maneira que os currículos sejam adequados e, por isso, atendam às necessidades dos 

seus sujeitos. Espera-se que os professores tenham formação específica para lidar com 

esse público tão diverso e ensinem por meios de metodologias contextualizadas. É muito 

importante que os educadores acumulem experiências, que se preocupem com a formação 

continuada e, principalmente, que conheçam as realidades de seus alunos e se sintam 

motivados a agir             com um trabalho crítico e reflexivo. Foi pensando em todas essas 

questões que foi  elaborada a cartilha  reflexiva. Ela tem a finalidade de apresentar a 
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necessidade de 

mudanças, de se fazer repensar sobre a importância de se trilhar novos passos para a 

Educação de Jovens e Adultos para que novas práticas pedagógicas capazes de respeitar 

e valorizar as especificidades dos sujeitos da EJA sejam inseridas. Sendo assim, é 

necessário avaliar que as ações e metodologias requerem uma análise minuciosa, pautada 

num processo de reflexão e diálogo, também, com a equipe gestora. Junto a isso, constata-

se que é preciso um trabalho mais profícuo com os professores, pois a prática e 

participação destes precisam ser mais envolventes e significativas junto às ações 

desenvolvidas na sala de aula. Sobre isto, acredita-se que o currículo oculto com temas 

diversificados possa ser de grande relevância, pois ele ganha força na 

interdisciplinaridade e transversalidade. 
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