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RESUMO 

Esse trabalho investigou acerca da alfabetização de jovens e adultos, devido a uma 

experiência vivenciada pela mãe da autora, uma senhora de 64 anos, que nunca tinha 

frequentado a escola. Primeiro porque no bairro onde morava não havia escola, e 

segundo as escolas que tinham eram em outros bairros, porém distantes, e devido às 

circunstâncias não teve acessibilidade, por isso, não pôde estudar no tempo certo nem 

na idade esperada. As dificuldades eram tamanhas que, de seus onze irmãos apenas três 

concluíram o segundo grau completo, mas minha genitora sempre teve vontade de se 

alfabetizar, foi então que aos 52 anos, resolveu ir à escola pela primeira vez, pois 

mantinha o abrasador desejo de estudar. A mesma sentia necessidade daquele saber e 

daquela educação que lhe foi negada, pelos poderes públicos. Quando adentrou na 

escola tinha como objetivo se alfabetizar, mas confessou-me que os professores foram 

passando ela de ano, sem ter desenvolvido as habilidades e competências necessárias 

para tal instrução, o que consequentemente causou-lhe um grande desânimo, e fez com 

a mesma evadisse da escola, pois além de não ter sido atendida em suas 

especificidades, os professores adotavam uma metodologia de decodificação e 

memorização, sendo que ela queria ir para escola, aprender a ler e escrever e não para 

decorar, e os professores não entendiam isso, hoje ela ainda mantém o desejo de voltar 

a estudar, mas só volta ser for para a alfabetização. Em função disso chegamos a 

seguinte questão da pesquisa, como se relacionam a PEJA e a prática de alfabetização 

de jovens e adultos nas escolas públicas de EJA? Sendo assim, em razão deste 

problema traçamos como objetivos para tentar respondê-los; evidenciar discrepâncias 

entre o que é anunciado pela Política de EJA para o Estado da Bahia (PEJA) e a prática 

de alfabetização de jovens e adultos em uma escola pública de EJA; analisar o que se 
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espera da EJA na rede pública do Estado da Bahia por meio da análise do documento 

PEJA; evidenciar as dificuldades e desafios encontrados por sujeitos da EJA no 

processo de alfabetização; investigar junto aos docentes da EJA seu domínio da PEJA, 

sua formação e princípios que norteiam sua prática e; investigar junto aos 

coordenadores da EJA seu domínio da PEJA, sua formação e princípios que norteiam 

sua prática. Entendendo a educação como fator fundamental de desenvolvimento social 

do indivíduo é necessário ofertar educação regular desde a primeira infância até a idade 

adulta. A educação de maneira geral, mesmo com dificuldades e desafios, vai 

encaminhando razoavelmente. A modalidade de ensino Educação de Jovens e Adultos 

ainda se apresenta como um dos grandes desafios para a educação básica, pois no 

decorrer do tempo foi sendo negligenciada da mais diferentes formas, por isso que essa 

modalidade de ensino ainda continua sendo marginalizada pela sociedade e pelos 

poderes públicos. O contexto histórico da Educação de Jovens e Adultos revela-se uma 

história de distintas concepções de sociedade e diversas opiniões sobre as intenções da 

educação, quer seja por meio de instituições assistencialistas e/ou filantrópicas, Logo, a 

Educação de Jovens e Adultos deve configurar-se como uma nova possibilidade para 

muitos indivíduos, que por vários motivos estiveram afastados da escola e/ou não 

tiveram oportunidade de frequentá-la. Apesar de todas as dificuldades e desafios 

enfrentados pelo educando a possibilidade de mudanças e transformações, só será 

possível se houver uma parceria entre os sujeitos envolvidos, a escola, comunidade e os 

poderes públicos. Não esquecendo que, mudar o perfil dos envolvidos na EJA requer 

prioridade na Educação Básica de um modo geral. O adulto da EJA foi afastado da 

escola nas séries iniciais da escolaridade. Significa que as políticas públicas não 

respeitaram as diretrizes constitucionais da Educação Brasileira.  

Como enfatiza Pinto( 1994, p. 83) 

O educando adulto é antes de tudo um membro atuante da sociedade. 

Não apenas por ser um trabalhador e sim pelo conjunto de ações que 

exerce sobre um círculo de existência. O adulto analfabeto é um 

elemento frequentemente de alta influência na comunidade. Por isso é 

que se faz tão imperioso e lucrativo instruí-lo. 

 

Contudo faz-se necessária uma reavaliação de uma modalidade de ensino que supra as 

necessidades educacionais de que esse segmento necessita. Por mais ações, programas e 

campanhas que surgiram nos últimos anos, à questão da EJA não está em evidência. 

Segundo Piconez (2002,p.18) 

 

A realidade educacional brasileira é um modelo acabado de 

contradição entre a declaração dos direitos e a prática social. Existe 

um descompasso entre os processos de interação, estudo e trabalho; 
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por um lado, a existência de grande oferta de mão-de-obra 

desqualificada (Que cidadão é esse?) O que significa ser qualificado 

se o potencial para aprender é o mesmo?) que teve ingresso precoce 

no mercado de trabalho por questões de sobrevivência; por outro lado, 

um currículo escolar com metodologias de ensino deslocadas da 

realidade social e das necessidades dos alunos 

Sendo assim, a educação pode acontecer para além dos muros da escola, não sendo a 

mesma o único lugar que esse processo de aprendizagem pode ocorrer. Dessa forma 

Brandão ( 2007, p. 9) afirma que “a escola não é o único lugar onde ela aconteça e 

talvez nem seja o melhor”. É necessário proporcionar visibilidade a modalidade de 

educação de jovens e adultos, de sujeitos que a muito estiveram invisíveis, oprimidos e 

distanciados dessa modalidade de ensino. No entanto esses indivíduos lutam por 

igualdade de oportunidades, por uma educação de qualidade, acesso e permanência 

dentro dos muros escolares. Para somente então a partir, desta situação se tornar sujeitos 

críticos e reflexivos, conscientes e atuantes perante a sociedade. Portanto, a 

aprendizagem não pode ser separada da experiência cultural dos sujeitos. A educação é 

adquirida em diversos espaços, não se acaba na sala de aula, ou seja, não se detém aos 

muros da escola, vão para além deles, a autonomia, do educando tem de ser valorizada, 

senão, o ensino não terá autenticidade, será ineficaz e sem significado. Como enfatiza 

Freire ( 1996, p. 110) “é impossível, na verdade, a neutralidade da educação”. E para 

endossar essa afirmação a Secretaria de Educação do estado da Bahia traz a política de 

EJA da rede estadual que possibilitou a participação de diversos segmentos inclusive 

diretorias e instituições universitárias. Esse documento traz a concepção de educação da 

EJA visando à construção de um currículo e de práticas pedagógicas que garantam de 

fato o direito a educação básica desses sujeitos, ressaltando que essa educação deve 

respeitar suas especificidades, suas experiências e forma de vida. Para tanto, a PEJA ( 

BAHIA, 2009, p. 15) esclarece que “ também direciona ao trabalho coletivo e ao 

respeito às especificidades da vida dos coletivos de jovens e adultos”. Logo é dever do 

Estado assegurar educação básica aos jovens e adultos contemplando suas 

individualidades, vivências e seus saberes adquiridos fora do espaço escolar, para tanto 

o documento (BAHIA, 2009, p.11) reforça que “A Educação de Jovens e Adultos deve 

ser compreendida enquanto processo de formação humana plena que, embora instalado 

no contexto escolar, deverá levar em conta as formas de vida, trabalho e sobrevivência 

dos jovens e adultos”. Diante do que foi apresentado compreende-se que para realização 

desta política faz-se necessário à criação de espaços de diálogos e formação continuada 

dos educadores e gestores, elaborando uma proposta curricular com posturas afirmativas 

e olhares menos escolarizados, deixando de ser um currículo “engessado”, partindo para 

práticas inovadoras. Para a realização da metodologia, utilizou-se entrevista 

semiestruturada diretamente com o sujeito da EJA, com professor e coordenador de um 

colégio em Salvador, BA. E para Triviños (1987, p. 146, 152) 
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Podemos entender por entrevista semiestruturada, em geral, aquela 

que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 

hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem 

amplo campo de interrogativas. Fruto de novas hipóteses que vão 

surgindo à medida que se recebem as respostas do informante. Desta 

maneira, o informante, seguindo espontaneamente a linha de seu 

pensamento e de suas experiências dentro do foco colocado pelo 

investigador, começa a participar na elaboração do conteúdo da 

pesquisa. [..] favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas 

também sua explicação e a compreensão de sua totalidade, tanto 

dentro de sua situação específica como de situações de dimensões 

maiores. De toda maneira, diante destas últimas situações, é 

necessário lembrar que os instrumentos de coleta de dados não são 

outra coisa que a “teoria em ação”, que apoia a visão do pesquisador. 

 

Os desafios encontrados, as expectativas da alfabetização, o que não foi aprendido, o 

que foi aprendido, pontos positivos e negativos do professor e quais materiais e recursos 

utilizados para o aprendizado foram questões abordadas na entrevista com o estudante 

da EJA, já o professor expõe os desafios do fazer a EJA acontecer. A formação do 

docente, e o conhecimento da política de EJA, material usado e o conhecimento dos 

alunos foram os quesitos levantados na entrevista. Sobretudo a fala do coordenador 

traduz as vivências diárias do distanciamento da teoria e prática da PEJA na sala de 

aula. Todavia, a Educação de Jovens e Adultos ainda está muito aquém das expectativas 

tanto da genitora da autora, quanto de outros estudantes. Em suma, a EJA  deve ser uma 

modalidade de educação que atenda aos interesses e ponto de vista dos sujeitos, para 

que os mesmos possam ressignificar sua própria história. As lacunas precisam ser 

sanadas para minimizar a dissonância entre teoria e prática do escrito, o dito e o feito na 

alfabetização de jovens e adultos. 

 

Palavras Chave: Educação de Jovens e Adultos; Política de EJA para o Estado da Bahia; 

Alfabetização de Jovens e Adultos. 
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