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Resumo 

 

O que define uma situação de aprendizagem? Foi por essa questão norteadora 

que nos propomos a escrever, após ter identificado nos acadêmicos do Curso de 

Pedagogia de uma Instituição Pública ao qual a Docência se faz presente, 

principalmente na Disciplina de Estágio Curricular, com o objetivo de analisar as 

narrativas das estagiárias quanto  as situações de aprendizagem por meio de um grupo 

focal. A partir das dificuldades de compreender a complexidade da temática, 

aprofundou-se teoricamente  para contribuir com discussões e maturação de pensamento 

na prática pedagógica dos professores. Autores como Freire (1981), Brasil, (2006), 

Arroyo ....Charlot.... 

Dessa forma, o objetivo foi analisar as narrativas das estagiárias e contribuir para a 

reflexão-ação na prática pedagógica dos sujeitos. A abordagem da pesquisa é a 

qualitativa com a caracterização de um grupo focal, pois busca a compreensão das 

relações e práticas de sujeitos que colaboram e atuam para a mudança na sociedade. 

Alguns resultados obtidos, apresentaram-se como.....  Acreditamos que esta pesquisa 

contribuirá para a discussão a respeito da educação de jovens e adultos possibilitando, 

ainda, a reflexão e construção de princípios educacionais fundamentais para as 

mudanças das práticas educativas em sala de aula.  

 

Palavras-chave: EJA. Situação de aprendizagem. Prática Pedagógica. 

 

Introdução  

 

A discussão sobre a situação de aprendizagem e prática pedagógica na Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) é o foco desse Artigo que tem como objetivo analisar as 

narrativas das estagiárias e contribuir para a reflexão-ação na prática pedagógica dos sujeitos. 
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O estágio curricular, como procedimento de caráter interdisciplinar, que envolve 

diferentes saberes, que estão indissociavelmente integrados às várias atividades 

acadêmicas, tem como foco proporcionar espaços de construção que auxiliem os 

profissionais pedagogos a se tornarem fundamentados e preparados para o exercício da 

docência.  

Em seus estudos, Freire propõe a busca da consciência crítica de todos os 

envolvidos no processo de aprendizagem. De acordo com Scocuglia (2006, p. 45): 

 

Freire defende o diálogo como veículo pedagógico principal da educação 

conscientizadora que busca a liberdade como alternativa de construção da 

pessoa, contra a massificação e a alienação e contra a introjeção da sombra 

opressiva. 

 

Fundamentadas em uma prática pedagógica consciente, voltou-se por enfatizar 

as situações de aprendizagens construídas durante o plano de trabalho para as 

observações e intervenções. 

Visto que a docência trata justamente do processo ensino-aprendizagem, das 

relações entre professores e estudantes em seu espaço mais imediato, que é a sala de 

aula, trazer autores que consolidem uma prática pedagógica que sustente e corrobore a 

realidade dos sujeitos faz com que realmente a escola cumpra o seu papel de 

proporcionar experiências enriquecedoras que beneficiem seus acadêmicos estagiários, 

alunos e professores na qualificação dos trabalhos pedagógicos. 

Uma problemática que está instaurada no âmbito da Educação de Jovens e 

Adultos no processo de alfabetização é a que diz respeito às dificuldades que as 

acadêmicas tem, na construção destas situações que ocorrem nas intervenções, ou seja, 

quando chega o momento de adentrar diretamente como docentes, há uma ferrenha 

preocupação de focar as atividades. Esse estranhamento nos mobilizou a provocá-las 

sob um olhar mais aguçado: o que há além das atividades? 

  Então, perguntamos: a experiência freiriana corrobora para a superação dessa 

problemática? 

A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade da Educação Básica que 

exige cada vez mais ações e práticas significativas na Alfabetização, para resignificar o 

tempo que jovens e adultos estiveram afastados dos  processos de escolarização.  
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Um dos fatores que mais estão em evidência atualmente são as infrequências 

causadas pelos sujeitos que iniciam seus estudos, mas grande parte dos estudantes não 

permanecem no processo, evadindo-se semestres após semestres.  

 

 

 

Situação de aprendizagem na Educação de Jovem e Adultos: as intervenções e 

superações de práticas significativas 

 

Os pensamentos reflexivos me levam a trazer Giroux (1997) para uma síntese 

dos processos de atuação pedagógica e a escola. Esse autor, em sua obra os Professores 

Intelectuais registra ideias de Paulo Freire e a compreensão do ato de estudar e o olhar 

crítico para as relações que se estabelecem na relação da prática pedagógica do 

professor. Para esse autor o comentário de Freire sobre o ato de estudar está intrínseco a 

incorporação de uma pedagogia que se sustente pela experiência, fortalecimento de 

atuação crítica, bem como a problematização. Há uma crise que consiste no fazer 

pedagógico e no conhecimento que transcendem as situações de aprendizagem que os 

sujeitos incorporam ou não durante os saberes reelaborados ou não.  

A situação de aprendizagem em qualquer ato pedagógico consiste em pensar 

sobre o que, como, pra quem e por que planejar. Além dessas reflexões, o conhecimento 

dos assuntos abordados, a pesquisa e os processos decisórios são fundamentais para que 

as atividades e as situações de aprendizagens durante o percurso formativo dos sujeitos 

da EJA sejam reelaboradas. 

Durante as orientações de estágio com acadêmicos do Curso de Pedagogia, 

observavam-se as tensões e conflitos pelos estudos que fazíamos, durante o período pré- 

planejamento. O que se constatava era que a prática pedagógica se consolidava pelos 

sujeitos aprendentes com foco nas atividades. Alguns questionamentos eram sempre 

retomados: porque estudar? Porque pensar nos sujeitos que vão vivenciar os processos 

de saberes?  

A assim, para além do que estudava, mais eu problematizava as atividades e as 

situações de atividades. Então, separei os acadêmicos em dois grupos e propus um 
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desafio: para cada grupo, questionei: o que é situação de aprendizagem? Quais situações 

de aprendizagens vocês presenciaram durante as intervenções? 

Com as discussões reelaboradas, o primeiro grupo registrou que ao iniciar o 

planejamento das intervenções, construíram um plano focado na atividade. O segundo 

grupo disse ter dificuldade de pensar as situações que poderiam ocorrer e também 

focaram as aulas com ênfase em atividades! 

De acordo com BRASIL, (2006, p. 32) “A ideia de atividade escolar como 

situação e aprendizagem está estreitamente ligada à história da educação escolar. Desde 

que existem escolas, existem atividades escolares para aprendizagem de conteúdos”.  

Essa é uma preocupação fecunda de que as situações de aprendizagem sejam 

focadas no conteúdo, o que não contribui para um processo de apreensão de 

conhecimentos. Conforme Cesar Coll Salvador: 

A primeira constatação é que cada adulto é uma pessoa diferente, com 

diversas experiências vividas, com interesses particulares que o conduzem a 

um processo formativo e com conhecimentos de base também peculiares; 

tudo isso, em interação com a resposta educativa que recebe e conforme é 

mais ou menos ajustada à especificidade da procura, configurará o processo 

educativo que se estabelece, o seu êxito ou a sua inadequação (1999, p. 190). 

 As atividades podem ser geradas para a mediatização das situações de 

aprendizagem. Na reelaboração do Plano de Intervenção, havia três pontos 

determinantes nos processo de reflexão das ações: Momento de Impacto, registro e 

produção. Registrar o momento de impacto (para nós) que iniciaríamos a temática 

planejada era provocar nos sujeitos a curiosidade que está dentro do conceito de Freire 

(2006, p. 68) como o “elemento propulsor do conhecimento, que estimula a reflexão 

crítica e afasta o modismo e a passividade da educação bancária”. Para Freire, esse 

momento é a problematização.  

É o método freiriano voltado para a reflexão tanto acerca do que se diz, 

quando do que se faz, pessoal ou coletivamente, de modo a reavaliar e 

reapresentar a realidade na forma de problema. É pensar um conteúdo para 

melhor apreciá-lo, julgá-lo e fazê-lo exequível, conforme as exigências de 

uma determinada situação (VASCONCELOS, 2006 p. 160). 

 A Problematização faz com que os sujeitos reelaborem outros conhecimentos, 

com argumentação. “É reflexão e ação dos homens sobre o mundo” (FREIRE, 2005, p. 

42), sobre seus contextos vividos e refletidos nas suas intervenções.  
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 O Registro, era o momento em que o sujeito por meio das situações de 

aprendizagem (atividade planejada com intervenção de algum conteúdo (BRASIL, 2006 

p. 32) trazia a escrita conforme o contexto explicitado. Para Freire (1997, p. 48) “As 

palavras geradoras devem nascer desta procura e não de uma seleção que efetuamos no 

nosso gabinete de trabalho, por mais perfeita que seja do ponto de vista técnico". Esse 

registro trabalhava a seleção e palavras dentro do universo vocabular dos educandos. E 

o momento da produção surgia das ocorrências do universo vocabular desses 

educandos. Para Freire (1997, p. 50), “era a criação de situações existenciais típicas do 

grupo com o qual se trabalha”.  

 A produção (as frases e textos) delineavam-se nos saberes dos educandos. 

Estagiárias e educandos em construções e intervenções para a ampliação do repertório 

dos sujeitos.  Era a “ação física ou mental onde os alunos estejam agindo quando 

escrevem, Leem, Conversam, ouvem um caso, estão atentos a uma explicação do(a) 

professor(a) ou à fala de um colega (BRASIL, 2006 p. 32).  

 Esse momento, no olhar de Freire ( 2001, p. 63), “ O grupo aprende que se pode 

simbolizar uma experiência vivida desenhando-a ou escrevendo-a”. A construção desse 

repertório faz com que os sujeitos estejam atentos ao sentido do registro e a 

reelaboração de suas histórias, que agora estão na escrita simbolicamente. 

 E ainda conforme Freire (2001, p. 64) “ Daí, passa-se ao debate sobre a 

democratização da cultura com o que se abrem as perspectivas da alfabetização”. Esse 

momento é privilegiado, pois evoca os sujeitos ao debate do que construíram, dando 

significado a todas as formas de expressão e linguagem.  

 Os três momentos do processo da intervenção que foram Momento de Impacto, 

registro e produção aproximam os sujeitos “do papel ativo do homem na realidade e 

com ela (FREIRE, 2001 p. 61). Essa ampliação de repertórios se evidencia nas palavras 

de Freire: Uma vez reconhecidos os dois mundos – o da natureza e o da cultura, vão se 

sucedendo outras situações no curso das quais ora se aprofunda, ora se amplia a 

compreensão do domínio da cultura” (2001, p. 63). 

 As estagiárias percebem que as situações de aprendizagem ocorreram quando 

constatam no debate e nas ampliações da linguagem que a atividade transcendeu à 
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participação e conscientização e repertórios dos sujeitos. E passam a construção do 

Portfólio.  

 O Portfólio faz “parte da prática pedagógica que valoriza a criatividade expressa 

na organização do trabalho pedagógico pelo professor e pelos estudantes” 

(AMBRÒSIO< 2013 p. 20). Ele passa a ser “ um recurso dinamizador da avaliação ao 

estabelecer um forte vínculo entre diagnóstico, processo e produto colocando a 

avaliação em todas as situações de interação professor-aluno” (p. 21). 

 Esse momento, os sujeitos constroem seus portfólios como síntese de todo 

processo de produção e situação de aprendizagens pensadas e construídas pelos 

mesmos. É a memória e a história configurando os itinerários vividos. E uma das 

virtudes do Portfólio é que “todas as produções discentes ficam registradas e podem ser 

apreciadas a qualquer momento e por diferentes pessoas” (AMBRÒSIO, 2013 p. 21). O 

que descortina a trajetória das “aprendizagens dos estudantes”(p. 21). 

Considerações provisórias: 

 Os estudos focados na situação de aprendizagem concebe um olhar amplo sobre 

os sujeitos da EJA, a docência e as práticas significativas. Não há um plano de trabalho 

sem sentido, mas uma proposta que provoca os sujeitos (estagiárias e alunos) a repensar 

os lugares, as manifestações de suas atuações pedagógicas e os sentidos nos saberes 

compartilhados. 

 Quando se discute sobre a perspectiva das situações de aprendizagens dos 

sujeitos, a interação, o diálogo, o compartilhamento e  a possibilidade do fazer docente 

ultrapassam às meras atividades. Momento de Impacto, registro e produção são 

propositivas de se chegar às interações, às construções de conhecimento e a 

potencialização de saberes. 
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