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RESUMO  

 

Esta pesquisa verificou as abordagens envolvendo a Educação de Jovens e Adultos  EJA - no 
Curso de Licenciatura em Letras  Habilitação em Língua Portuguesa e Literaturas de Língua 
Portuguesa na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS). Também refletiu sobre 
os sentidos que elas produzem na formação inicial dos futuros professores de Língua 
Portuguesa e Literatura. A Educação de Jovens e Adultos (EJA) se configura como um 
importante campo da área educacional, permanentemente tensionado, tanto por movimentos 
de afastamentos dos estudantes, quanto por eventos de busca pelo sucesso em seu processo de 
acesso e permanência. Ela sofre intervenção das demandas de formação inicial de docentes 
que possam atuar nessa modalidade da Educação Básica, que, por sua especificidade, deve ser 
pensada de forma diferenciada. Para tanto, efetivou-se uma pesquisa qualitativa, bibliográfica 
e com aplicação de questionário semiestruturado com uma parte fechada e outra aberta, com 
respostas livres. Visou-se, com isso, a compreender quais sentidos da formação inicial se 
fazem presentes nas vozes de três licenciandos(as) do Curso de Letras que desenvolveram 
atividades como bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência  
PIBID - na Educação Jovens e Adultos. As reflexões sobre o tema foram referenciadas com 
base nas concepções da área, a partir dos seguintes autores: Arroyo (2005), Possenti (1996) e 
Zilberman (2008), Freire (1997, 2002, 2009), Bardin (1977, 2011), entre outros. Como 
principais resultados, destacam-se demandas quanto ao currículo do Curso de Letras  
Licenciatura e, também, desejos, por parte dos futuros profissionais, de conhecer com maior 
profundidade as especificidades da modalidade EJA durante a sua formação inicial. Os 
discentes demonstraram, ao mesmo tempo, uma satisfação em ocupar o lugar de quem pôde, 
na condição de bolsista, ser professor(a) na EJA. 
 
Palavras-chave: PIBID-EJA; EJA na Letras; Vozes de Licenciandos(as) de Letras; EJA no  
                            Rio Grande Sul.  
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ABSTRACT 

 
This research verified the approaches involving youth and adult education - EJA - in the 
Degree course in Letters - Qualification in Portuguese language and Portuguese Language 
Literatures at the State University of Rio Grande do Sul (UERGS). It also reflected on the 
meanings they produce in the initial formation of future Portuguese language and literature 
teachers. Youth and Adult Education (EJA) is an important field of the educational area, 
permanently stressed, both by movements of students' absences, as well as by events of search 
for success in their process of access and permanence. It undergoes intervention of the 
demands of initial training of teachers who can act in this modality of Basic Education, which, 
due to its specificity, should be thought of differently. For this, a qualitative, bibliographic 
research was carried out with the application of a semi-structured questionnaire with a closed 
part and an open part, with free answers. The aim was to understand which meanings of the 
initial formation are present in the voices of three graduates of the Course of Letters who 
developed activities as scholarship holders of the Institutional Program of Teaching Initiation 
Scholarships - PIBID - in Youth and Adult Education. The reflections on the theme were 
referenced based on the conceptions of the area, from the following authors: Arroyo (2005), 
Possenti (1996) and Zilberman (2008), Freire (1997, 2002, 2009), Bardin (1977, 2011), 
among others. As main results, we highlight demands regarding the curriculum of the Course 
of Letters  Bachelor's Degree and also desires, on the part of future professionals, to know in 
greater depth the specificities of the EJA modality during its initial formation. At the same 
time, the students showed a satisfaction in taking the place of those who were able, as a 
scholarship holder, to be a teacher at the EJA. 
 
Keywords: PIBID-EJA; EJA in Letters; Voices of undergraduate students of the Literature 
EJA in the Rio Grande Sul. 
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  1 INTRODUÇÃO 

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade específica da Educação 

Básica que se propõe a atender um público determinado: não participantes da formação 

educacional formal durante a infância e/ou adolescência, seja pela oferta irregular de vagas, 

seja pelas inadequações do sistema de ensino ou pelas condições socioeconômicas 

desfavoráveis que os fizeram optar pelo trabalho ou outras demandas ao longo de suas vidas.  

A EJA se configura como um importante campo da área educacional 

permanentemente tensionado, ora por movimentos de afastamentos dos estudantes na 

modalidade, ora pela busca do sucesso destes em seu processo de acesso e permanência. 

Pode-se afirmar, ainda, que ela sofre interferência das demandas de formação inicial de 

docentes que possam atuar nessa modalidade da Educação Básica, que, por sua 

especificidade, deve ser pensada de forma diferenciada. 

Durante o Curso de Licenciatura em Letras  Habilitação em Língua Portuguesa e 

Literaturas de Língua Portuguesa, chamou-me a reflexão o componente curricular cuja 

ementa tinha como objetivo a formação do educador de jovens e adultos. Olhar para o ensino 

dessa modalidade me fez refletir sobre muitas situações que presenciei no meu período de 

discente, pois tive muito contato com professores que atuavam na rede pública de ensino e, 

não poucas vezes, nos encontros de família, os vi comentando sobre o trabalho com a EJA. As 

falas eram as mais diversas, mas, em geral, notava-se a falta de preparo dos profissionais no 

atendimento a essa modalidade, de maneira que só repetiam o currículo dos Ensinos 

Fundamental e Médio. Dentre esses educadores, chamou-me muito a atenção a fala de uma 

professora de Língua Portuguesa que atuava somente com a EJA: essa profissional afirmou 

que, para ela, trabalhar com a EJA era menos trabalhoso, apenas distribuía folhinhas na 

sala de aula para que os alunos ocupassem o tempo, pois nada podia ser tão difícil para a 

EJA   

Isso causou-me um certo desconforto. Devido a isso, também, interessei-me por essa 

área: por lidar com pessoas não ou pouco alfabetizadas na igreja a qual eu congrego. Eu via a 

necessidade de buscar conhecimento sobre essa modalidade de ensino e constantemente me 

perguntava: De que modo o futuro professor(a) do Curso de Letras é preparado para atuar na 

modalidade EJA? 

 Portanto, justifica-se o desejo de realização desta pesquisa, pois é inegável a 

importância da formação do professor da EJA para que o ensino se torne significativo, para 
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que haja melhor oportunidade de aprendizagem e de construção do saber para o aluno e, 

através desse processo, ocorra a legitimação desse campo de estudos na universidade. Essa 

discussão envolve-nos em um contexto amplo e pertinente a aspectos curriculares, de política 

global de governos, de formação de docentes para a EJA e, em particular, de estratégias de 

recursos humanos, planejamento e aplicação de recursos financeiros, formação do professor, 

valorização docente, os quais deveriam figurar como prioridade dos governantes. 

O professor da EJA necessita desenvolver práticas e metodologias capazes de adentrar 

ao universo dos educandos e, mais do que isso, fazer esses estudantes compreenderem que sua 

busca por concluir os estudos vale a pena. Logo, o principal objetivo da EJA deve ser o de 

auxiliar cada indivíduo a tornar-se aquilo que ele tem em sua capacidade, potencialidade para 

ser. Nesse processo educativo, o professor assume a relevante função de atuar como mediador 

entre o conhecimento e seus educandos. Igualmente, é importante perceber que as 

universidades são essenciais na formação inicial e continuada dos docentes para a Educação 

de Jovens e Adultos. 

Diante desse contexto, resolveu-se desenvolver uma pesquisa de abordagem 

qualitativa, por estar fundamentada em uma compreensão ampla entre o objeto de pesquisa e a 

pesquisadora. O foco principal está na qualidade dos dados que serão apresentados, o que se 

desenvolverá em duas etapas: uma exploratória, de pesquisa; e outra descritiva. Portanto, o 

estudo não se encontra preso a procedimentos meramente estatísticos, embora eles também se 

façam presentes.  

A etapa exploratória partiu da pesquisa bibliográfica, desenvolvida a partir 

de material já elaborado, constituído, principalmente, de capítulos de livros e artigos 

científicos 008, p. 50). O objetivo foi abranger conceitos, concepções, políticas e 

outros estudos realizados, envolvendo a Educação de Jovens e Adultos  EJA - e os 

pressupostos da formação inicial. Para o entendimento sobre esta última, solicitou-se acesso a 

um relatório de pesquisa que efetivou um levantamento sobre a oferta da EJA no curso de 

Licenciatura em Letras  Habilitação em Língua Portuguesa e Literaturas de Língua 

Portuguesa na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS). O intuito foi 

compreender a configuração da EJA neste Curso. Acredita-se que esse tipo de estudo trará 

mais qualidade ao trabalho, fornecendo visibilidade à presença da EJA na formação inicial da 

universidade, para que a UERGS possa se perceber e potencializar suas ações no que tange à 

formação, tendo em vista o seu compromisso social junto à sociedade gaúcha. 

Na etapa descritiva, desenvolveu-se uma pesquisa de campo, com coleta de dados e 

registro de variáveis, que teve como foco as práticas da Educação de Jovens e Adultos. Para 
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tanto, aplicou-se um questionário com estudantes do Curso de Licenciatura em Letras na 

UERGS. Cabe destacar que esses graduandos desenvolveram práticas pedagógicas em 

espaços de EJA, haja vista a importância de se entender a significação dessa presença no 

currículo em questão.  

Assim, definiu-se como objetivo geral verificar quais são as abordagens envolvendo a 

Educação de Jovens e Adultos presentes no currículo desse Curso e que sentidos elas 

produzem na formação inicial de seus futuros professores de Língua Portuguesa e de 

Literatura. Uma vez descrito o objetivo geral, seguem os seguintes objetivos específicos: 

apontar como o Curso de Licenciatura em Letras da universidade apresenta os componentes 

voltados à formação docente para atuar na EJA; analisar de que maneira os componentes 

curriculares do Curso contribuem com as experiências desenvolvidas em EJA pelos 

estudantes; verificar que sentidos estes estudantes atribuem à formação inicial recebida, em 

práticas desenvolvidas nos espaços de EJA, na graduação. Desse modo, espera-se contribuir 

com o Curso e com os estudos sobre a Educação de Jovens e Adultos.  

Com essa pretensão, após a apresentação dos caminhos metodológicos, no capítulo 2, 

apresenta-se o referencial teórico que sustentou esta investigação. Abrange-se, na primeira 

seção, um breve histórico da conquista da EJA no Brasil, ao mesmo tempo em que se realiza 

uma reflexão sobre o processo histórico das conquistas da EJA e chama-se a atenção para 

documentos legais. A segunda seção, intitulada A EJA no Rio Grande do Sul , apresenta 

parte de movimentos que institucionalizaram a modalidade da EJA no estado do Rio Grande 

do Sul. Essas iniciativas contribuíram para a configuração da oferta dessa modalidade de 

ensino nas escolas. A seção também discute como os instrumentos legais contribuíram nas 

formações iniciais e continuadas desenvolvidas com professores de EJA. Na terceira seção, 

achou-se necessário fazer uma abordagem sobre A formação docente na EJA . Nesse 

espaço, reflete-se sobre a importância da qualificação profissional enquanto exercício 

cotidiano da ação docente para a promoção de uma prática pedagógica eficiente, tendo uma 

maior observação para o professor da EJA, em virtude das especificidades que o cercam nessa 

modalidade de ensino. Sob essa perspectiva, a formação continuada do professor é percebida 

como possibilidade para a manutenção da qualidade do ensino, não podendo, portanto, ser 

desacreditada, mas sempre oportunizada com possibilidade real de efetivação no ambiente da 

escola. Trata-se de uma reflexão crítica construída a partir de diversos olhares, fazeres e 

dizeres de teóricos da educação nacional e de relevância na EJA. A quarta seção apresenta a 

presença da Educação de Jovens e Adultos no Curso de Letras da UERGS através do seu PPC 

(Projeto Pedagógico do Curso de Letras) e de relatório de pesquisa consultado. Na quinta, 
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buscou-se refletir sobre possibilidades para o ensino de língua, com foco na EJA. Como 

resultado dessa questão, sugerem-se possibilidades que orientem o professor em sala de aula, 

como projetos de autoria, pedagogia de projetos e aulas-oficina. 

A fundamentação teórica objetivou, portanto, promover um diálogo entre os diversos 

autores a fim de que novas compreensões sejam construídas, além de buscar dar caráter de 

cientificidade à pesquisa ora desenvolvida. Cabe lembrar que as discussões precisam da 

inferência daquele que as leem. Esse agente deverá intuir, fazer uso dos seus conhecimentos 

prévios com o objetivo de que, ao final do texto, as ideias aqui apresentadas possam servir 

como um incentivo para que nos atentemos para a realidade educativa do nosso país e para o 

processo formativo em educação. Principalmente na modalidade da Educação de Jovens e 

Adultos, fica o alerta para a necessidade de se pensar em formas de abordagens dessa 

realidade na licenciatura, para que se promova, de fato, um fazer educativo com 

responsabilidade. 

Assim, sob o olhar da pesquisa qualitativa em educação, e na perspectiva da Análise 

de Conteúdo, encabeçada pelos estudos de Bardin (1977), analisa-se um conjunto de falas de 

discentes do Curso de Licenciatura em Letras da UERGS que desenvolveram práticas 

pedagógicas com alunos da EJA ao longo do Curso. 

Por fim, apresentam-se as considerações finais sobre a reflexão teórica e análise dos 

dados desta pesquisa, seguidas das referências que sustentaram esta investigação. 

 

 

 

 

 

 



14 
 

2   OS CAMINHOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA  

 

A fim de responder aos problemas de pesquisa e cumprir com os objetivos geral e 

específicos, esta investigação segue os pressupostos da pesquisa qualitativa e descritiva, de 

tipo exploratória, por buscar apreender uma realidade. Para tanto, o estudo discorre sobre 

aspectos necessários para conhecer e descrever determinado cenário, por efetivar registros, 

análise e interpretação dos fatos através da coleta de dados e de fonte bibliográfica secundária, 

a qual é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e 

artigos científicos 08, p. 50).  

A etapa exploratória parte da pesquisa bibliográfica, que segundo Lakatos e Marconi 

(2003) tem por finalidade colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito 

sobre determinado assunto. Desta forma, realizou-se um levantamento bibliográfico, por meio 

de pesquisa em livros e artigos acadêmicos sobre a Educação de Jovens e Adultos e sobre os 

pressupostos da formação inicial dos professores para atuarem com a EJA.  

A pesquisa documental se caracteriza pela pesquisa de materiais que não receberam 

ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos 

8, p. 45). Nesta perspectiva, foi revisitado um estudo aprovado em 

2014 e intitulado Docência e Formação Inicial: A Educação de Jovens e Adultos nas 

Licenciaturas da UERGS , realizado por pesquisadores do grupo de pesquisa Educação de 

Jovens e Adultos: docência, formação de professores e processos pedagógicos da Educação 

Básica , do CNPq; o qual focaliza a presença da EJA nos Projetos Pedagógicos (PPCs) dos 

cursos de Licenciatura da UERGS, dentre eles, o de Licenciatura em Letras da UERGS, que 

será destacado nesta investigação. 

De acordo com o Dicionário Aurélio (2013), documento é uma declaração escrita que 

tem caráter comprovativo. Prova, testemunho, confirmação 96) 

complementa a definição, afirmando: udo o que é vestígio do passado, tudo o que serve de 

testemunho, é considerado como ; podendo os documentos serem dos 

mais variados tipos, escritos ou não, incluindo diários, arquivos de entidades públicas e 

privadas, gravações, correspondências, fotografias, filmes, mapas, etc. (GIL, 2008). 

Após o exame de cada registro, segue-se a análise documental propriamente dita, que 

consiste no momento de reunir todas as partes  elementos da problemática ou do quadro 

teórico, contexto, autores, interesses, confiabilidade, natureza do texto, conceitos-

novamente. (CELLARD, 2008, p. 303). Porém, o que caracteriza a análise documental em si é 
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sua realização, baseada na interpretação coerente que leva em consideração a temática 

proposta e a pergunta de pesquisa.  

A análise documental pode variar conforme as necessidades do pesquisador. Nesta 

pesquisa, conforme já referido anteriormente, o documento de base é pesquisa Docência e 

Formação Inicial: A Educação de Jovens e Adultos nas Licenciaturas da UERGS . 

Na etapa descritiva, de acordo com os procedimentos, desenvolveu-se uma pesquisa 

com coleta de dados e registro de variáveis, cujo objetivo foi identificar como os 

conhecimentos sobre a EJA, presentes nos PPCs de 2014, contribuíram com as práticas da 

Educação de Jovens e Adultos executadas por estudantes do curso. Para tanto, aplicou-se um 

questionário a três estudantes do Curso de Licenciatura em Letras na UERGS.  

Cabe ressaltar que esses graduandos desenvolveram práticas com alunos da EJA no 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência  PIBID1, o que justifica a 

importância de se entender a significação dessa presença no currículo em questão. O PIBID 

(edição de agosto de 2018 a janeiro de 2021) tem o objetivo de proporcionar aos acadêmicos 

dos cursos de licenciatura o contato, na qualidade de bolsistas de iniciação à docência 

(Bolsista ID), com a realidade da escola pública, mesmo antes do estágio obrigatório. Nele, os 

futuros professores são estimulados à prática, aproximando-se da realidade da sala de aula. 

Assim, as atividades, as orientações, os pontos de vista e as experiências de forma geral são 

agregadas à sua formação acadêmica. 

 

2.1 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS  

 

Para Rudio (1986), de acordo com os tipos de informações que se deseja obter, há uma 

variedade de instrumentos que podem ser utilizados e maneiras diferentes de operá-los. 

Segundo o autor os instrumentos mais úteis à pesquisa são os que, além de assinalar a 

presença ou ausência de um fenômeno, são ainda capazes de mensurá-lo, dando-nos uma 

medida sobre este  (RUDIO, 1986, p. 89). Logo, para interpretar os dados obtidos, usar-se-á 

os referenciais da Análise de Conteúdo. 

Na pesquisa qualitativa, a Análise de Conteúdo (AC), enquanto método de 

organização e análise de dados, possui algumas características. Primeiramente, se aceita que o 

seu foco seja qualificar as vivências dos sujeitos, bem como suas percepções sobre 

determinado objeto e seus fenômenos (BARDIN, 2011). 

 
1 Este Programa teve a sua primeira edição na UERGS, em 2013, abrangendo os cursos de licenciatura em 
Pedagogia e os cursos de Artes. 
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Para tanto, ela é composta por procedimentos sistemáticos que proporcionam o 

levantamento de indicadores e categorias a partir das respostas dos estudantes, nesse caso os 

de Licenciatura em Letras da UERGS, permitindo ao analista a realização de inferência de 

conhecimentos. 

A AC compreende, assim, técnicas de pesquisa que possibilitam, de forma sistemática, 

a descrição das mensagens e das atitudes atreladas ao contexto da enunciação, bem como as 

inferências sobre os dados coletados. A escolha desse método de análise pode ser explicada 

pelas necessidades de ultrapassar as incertezas originadas das hipóteses e pressupostos, de 

enriquecimento da leitura por meio da compreensão das significações e de desvelar as 

relações que se estabelecem, além das falas propriamente ditas. 

A partir dos estudos de Bardin (1977, p. 37), a Análise de Conteúdo pode ser definida 

como: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens. 

 

O método apresentado por Bardin (1977) é bastante rico em detalhes e, também, 

didático. O ponto de partida da AC é a mensagem, seja ela verbal, oral, seja escrita, 

documental ou diretamente provocada. No caso desta pesquisa, as respostas aos questionários 

foram transcritas e, a partir delas, produziram-se dados que foram analisados sob o olhar da 

AC. Essa linha de pesquisa foi, portanto, a responsável por averiguar o conteúdo produzido 

nas entrevistas ou observado pela pesquisadora. 

Para Bardin (1977), a organização da análise de conteúdo pode ser composta por três 

etapas cronológicas, sendo a primeira a Pré-análise, identificada como uma fase de 

organização. Esta é desenvolvida para sistematizar as ideias iniciais colocadas pelo quadro 

referencial teórico e estabelecer indicadores para a interpretação das informações coletadas. A 

fase compreende a leitura geral do material eleito para a análise e sua organização. Tal 

sistematização, por sua vez, serve para que se possa conduzir as operações sucessivas de 

análise. Essa etapa compreende: (a) leitura flutuante, que é o primeiro contato com as 

respostas dos questionários, momento em que se começa a conhecer os textos; (b) definição 

do corpus de análise; (c) formulação das hipóteses e objetivos a partir da leitura inicial das 

respostas; e (d) elaboração de indicadores, visando a interpretar o material coletado. 
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Em seguida, realizam-se os procedimentos analíticos. Nesse caso, conforme já referido 

anteriormente, os questionários constituirão o corpus da pesquisa. Para tanto, é preciso 

obedecer a algumas regras de elaboração que envolvem passos relevantes para a construção 

da análise final:  

 

 Exaustividade: deve-se esgotar a totalidade da comunicação, não omitindo nada. 

Bardin (1977) descreve essa regra, explicando que exaurir significa não deixar fora da 

pesquisa qualquer um de seus elementos, sejam quais forem as razões; 

 Representatividade: a amostra deve representar o universo que se deseja analisar;  

 Homogeneidade: os dados devem referir-se ao mesmo tema e precisam ser obtidos 

por técnicas iguais e colhidos por indivíduos semelhantes;  

 Pertinência: os documentos precisam adaptar-se ao conteúdo e objetivo da 

pesquisa. Há a necessidade de se verificar se a fonte documental corresponde adequadamente 

ao intuito suscitado pela análise (BARDIN, 1977), ou seja, se está concernente com o que se 

propõem o estudo. 

 

Finalizada a primeira fase, passa-se para a segunda etapa, que é a de exploração do 

material e consiste na construção das operações de codificação. Bardin (1977) define 

codificação como a transformação por meio de recorte, agregação e enumeração, com base 

em regras precisas sobre as informações textuais representativas das características do 

conteúdo.  

Nessa fase, o texto das respostas dos questionários (e de todo o material coletado) é 

recortado em unidades de registro. Nos parágrafos destas, serão selecionadas palavras-chave. 

Faz-se o resumo de cada parágrafo para realizar uma categorização. Essas primeiras 

categorias são agrupadas de acordo com temas correlatos e dão origem às categorias iniciais. 

Estas últimas são reunidas tematicamente, originando as categorias intermediárias, que 

também são aglutinadas em função da ocorrência dos temas, atitude que resulta nas categorias 

finais. Assim, o texto das entrevistas é recortado em unidades de registro (palavras, frases, 

parágrafos), que são aproximadas tematicamente em categorias iniciais, intermediárias e 

finais. Essa classificação possibilita a realização de inferências, procurando por significação 

ou mensagens implícitas junto à fala dos entrevistados. 

tratamento dos resultados: a inferência e a interpretação , calcado 

nos resultados brutos. Nessa fase, o pesquisador procurará tornar as informações obtidas 

significativas e válidas. Essa interpretação deverá ir além do conteúdo manifesto dos 
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documentos: interessam ao analista também os conteúdos latentes contidos em todo o material 

coletado (por exemplo, entrevistas e documentos, em caso da obtenção destes últimos junto 

aos respondentes). 

Apresentados o contexto e os critérios e referencial metodológico que conduzirão esta 

pesquisa, no capítulo seguinte, temos o referencial teórico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

3   REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  EJA 

 

A Educação de Jovens e Adultos, ou EJA como é mais conhecida, é uma modalidade 

específica da Educação Básica, conforme apresenta a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional  LDBEN 9.394 (BRASIL, 1996). Olhando um pouco para a história da EJA no 

Brasil, é possível observar que ela permaneceu quase sempre cercada por processos de 

políticas públicas descontínuas, mediante campanhas, projetos e programas que, geralmente, 

ocupavam-se da alfabetização NA, 2014). 

Em uma compreensão mais inclusiva, as políticas educacionais mais expressivas 

relacionadas à EJA têm seu início com a Constituição Federal (BRASIL, 1988), que estendeu 

o direito de ensino aos cidadãos, impondo ao Estado a necessidade de ampliar oportunidades 

educacionais para aqueles que, devido à idade, não tiveram acesso pleno à escolarização 

regular. A esse respeito, em seu artigo 208, a legislação federal postula:  

 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 
idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 
acesso na idade própria. [...] 
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando [...]. 
(BRASIL, 1988) 
 

Atendendo a essas prerrogativas, a atual LDBEN (BRASIL, 1996) vem fortalecer a 

Educação de Jovens e Adultos no país e torná-la uma política de Estado, a fim de ampliar as 

ofertas de escolarização para os adolescentes, jovens, adultos e idosos. A LDBEN apresenta 

dois artigos que falam, exclusivamente, da EJA. A saber: 

 

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram 
acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria.  
§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que 
não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais 
apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições 
de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.  
22 § 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 
trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. 
(BRASIL, 1996)  
 

Já o artigo 38 da mesma lei aborda a questão da idade para que os alunos possam 

realizar exames supletivos:  
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Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que 
compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento 
de estudos em caráter regular. 
§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:  
I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos;  
II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. 
§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios 
informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. (BRASIL, 1996) 

 

Essa prerrogativa de idade foi alterada pela Emenda Constitucional nº 59, de 11 de 

novembro de 2009 (BRASIL, 2000), que, como efeito, tende a ampliar a idade de ingresso na 

EJA para 18 anos, conforme as normativas dos sistemas estaduais e municipais2. Nessa 

perspectiva, os incisos I e VII passam a vigorar com as seguintes alterações: 

 

I - básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 
idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 
acesso na idade própria;  
VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de 
programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúd (BRASIL, 2000). 
 

A LDBEN 9394 (BRASIL, 1996) promove um considerável ganho para esse campo 

educacional, instituindo a EJA como modalidade da Educação Básica regular. Dessa forma, 

integra-se a EJA à Educação Básica  observada a especificidade inerente a essa modalidade 

educacional, o que exige a garantia da flexibilidade na organização do ensino, a aceleração de 

estudos e a avaliação de aprendizagens extraescolares.  

A EJA passa a ser modalidade de ensino regular e o currículo é flexível, podendo ser 

não fragmentado, organizado de diferentes formas, conforme apresentam as Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação de Jovens e Adultos (BRASIL, 2000). Essas últimas 

corroboram o que afirma a Lei nº 9.394/1996 (BRASIL, 1996), que garante aos cidadãos o 

direito ao Ensino Fundamental, com metodologia e currículos adequados, em seus artigos: 

 

Art. 4º - O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante 
a garantia de: 
I - Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 
tiveram acesso na idade própria. [...] 
VII - Oferta de educação regular para jovens e adultos, com características e 
modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo aos que 
forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola [...]. (BRASIL, 
1996) 

 
2 Trata-se de um direito positivado, constitucionalizado e cercado de mecanismos financeiros e jurídicos de 
sustentação. No Rio Grande do Sul, a Resolução nº 343, emanada pelo Conselho Estadual de Educação (RIO 
GRANDE DO SUL, 2018), define que o ingresso na EJA, a partir de 2020, será destinado a estudantes que 
tiverem no mínimo 18 anos.  
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Nessa perspectiva, o documento, em seu artigo 5º, enfatiza: 

 
Art. 5º - O acesso ao ensino fundamental é direito subjetivo, [...]. 
§ 1º - Compete aos Estados e Municípios [...]. 
I - Recensear a população em idade escolar para o Ensino Fundamental e os jovens e 
adultos que a ele não tiveram acesso. 
II - Fazer-lhe a chamada pública; [...]. 
 

A Educação de Jovens e Adultos  nos níveis fundamental e médio , tendo em vista o 

espírito da nova lei, deve superar a ideia de supletividade contida na Lei nº 5.692/71, 

reorganizando-se através do desencadeamento de propostas e programas que atendam aos 

interesses desta parcela da população, resgatando o conhecimento prévio dos educandos, 

fazendo-os partícipes nos processos de investigação, na resolução de problemas, na 

construção do conhecimento, de forma a responder com pertinência e eficácia às necessidades 

de vida, trabalho e participação social. (BRASIL, 1996, s./p.)  

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens (BRASIL, 2000), que 

se constituem como um importante documento orientador para essa modalidade, sugerem 

extinguir o uso da expressão Supletivo e preconizam que a EJA não possui mais a função de 

suprir somente a escolaridade perdida, apresentando três funções: reparadora, equalizadora e 

qualificadora.  

Conforme o Parecer CEB nº 11 (BRASIL, 2000), a função reparadora não se refere 

apenas à entrada dos jovens e adultos no âmbito dos direitos civis, pela restauração de um 

direito a eles negado  o direito a uma escola de qualidade. Ela também está associada ao 

reconhecimento da igualdade ontológica de todo e qualquer ser humano de ter acesso a um 

bem real, social e simbolicamente importante, ao mesmo tempo em que alerta, pois não se 

pode confundir a noção de reparação com a de suprimento. Para tanto, essa função informa 

que é indispensável um modelo educacional capaz de criar situações pedagógicas satisfatórias 

para atender às necessidades de aprendizagem específicas de alunos jovens e adultos. 

A função equalizadora se relaciona à igualdade de oportunidades, que permite oferecer 

aos indivíduos novas inserções no mundo do trabalho, na vida social, nos espaços das 

estéticas e nos canais de participação. Nessa linha, a EJA representa uma possibilidade de 

efetivar um caminho de desenvolvimento a todas as pessoas, de todas as idades, 

proporcionado aos jovens e adultos a atualização de seus conhecimentos. Essa modalidade 

educacional também admite que os estudantes mostrem habilidades, troquem experiências e 

tenham acesso a novas formas de trabalho e cultura. 

A função qualificadora refere-se à educação permanente, com base no caráter 

incompleto do ser humano, cujo potencial de desenvolvimento e de adequação pode se 
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atualizar em quadros escolares ou não escolares. Mais que uma função, é o próprio sentido da 

Educação e Jovens e Adultos, que deve ser concretizada com qualidade. O Parecer CEB nº 11 

(BRASIL, 2000), embora produzido há 20 anos, ainda é bastante importante e atual. 

 

3.2 A EJA NO RIO GRANDE DO SUL  

 

No Rio Grande do Sul, a legislação de adequação à LDBEN é de 1996 e destaca a 

necessidade da inserção da EJA nos documentos das escolas, iniciativa que tem início 

somente em 2002 em documentos do Conselho Estadual de Educação  CEEd/RS, 

particularmente, a partir  da Resolução nº 250 (RIO GRANDE DO SUL, 1999) e do Parecer 

nº 774 (RIO GRANDE DO SUL, 1999), momento em que os estabelecimentos de ensino 

inseriram a EJA em seus projetos pedagógicos e elaboraram planos de estudos e de trabalho 

para essa modalidade educacional (SANT ANNA, 2015). Para tanto, o CEEd estipulou, 

através do Parecer nº 774 (RIO GRANDE SUL, 1999), o prazo de 31 de dezembro de 2001 

para que as escolas se adequassem à lei e solicitassem nova autorização de funcionamento. A 

esse respeito, assim se manifesta o parecer: 

 

[...] tendo clareza de que deverão se reestruturar para a oferta de Educação de Jovens 
e Adultos de acordo com as normas vigentes para os respectivos níveis de ensino e 
construir seus currículos adequados às necessidades, características e especificidades 
próprias deste alunado. (RIO GRANDE SUL, 1999, s./p.) 

 

O referido parecer visa a orientar as instituições de ensino públicas e privadas quanto à 

organização e ao funcionamento da Educação de Jovens e Adultos. Para tanto, postula que, 

para a EJA, os sistemas de ensino precisam oferecer oportunidades educacionais apropriadas, 

considerando as características do alunado, seus interesses, bem como suas condições de vida 

e de trabalho. Assim, o currículo da modalidade deve atender ao proposto pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental e Médio e pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da EJA, Parecer nº 11 (BRASIL, 2000). Os documentos citados formalizam a 

modalidade como dívida social não reparada, reafirmando sua identidade própria: trata-se de 

uma categoria organizacional constante da estrutura da educação nacional, com finalidades e 

funções específicas  (BRASIL, 2000). Eles salientam, ainda, a importância da inserção da 

EJA nas escolas, contemplando o que propõe a atual LDBEN no projeto político-pedagógico 

da escola, com regimento e planos de estudos e de trabalho apropriados a essa modalidade de 

ensino. 
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Nessa perspectiva, a oferta de cursos e de programas dirigidos à ampliação da 

escolaridade de jovens e de adultos requer conteúdos trabalhados de modo diferenciado do 

que ocorre no ensino regular, com métodos e tempos condizentes com o perfil do estudante, 

ou seja, com a experiência que ele traz para o processo. Nesse sentido, é importante 

considerar os alunos jovens e adultos. Esses estudantes precisam ser 

reconhecidos de forma diferenciada, principalmente no que se refere aos ingressos, às 

permanências e às aprendizagens, que se constituem em seus empos próprio . 

Para atender a essa necessidade, cabe à escola organizar os procedimentos gerais, 

inserindo as avaliações de modo apropriado ao longo do desenvolvimento do currículo. Cabe 

destacar que as avaliações devem ser zes de verificar o grau de conhecimento e de 

adiantamento dos alunos, permitindo avanços progressivos, quando este demonstrar aptidões 

RIO GRANDE DO SUL, 1999, s./p.). Ainda acerca deste tema, o Parecer nº 774 

(RIO GRANDE SUL, 1999) aponta para a verificação do grau de conhecimento e 

adiantamento  do aluno, possibilitando-lhe avanços progressivos. Além disso, a legislação 

evidencia que estudos de recuperação precisam ser efetivados de diferentes formas durante o 

currículo e em qualquer tempo . 

Essa forma de pensar o currículo está muito bem articulada com o que dizem as 

Diretrizes Curriculares Nacionais da EJA (BRASIL, 2000): estas informam que o tratamento 

didático dos conteúdos e das práticas não pode ignorar as especificidades da modalidade 

educacional, assim como o caráter multidisciplinar e interdisciplinar dos seus componentes 

curriculares.  

As diretrizes ressaltam que é preciso respeitar a identidade desta modalidade , bem 

como suas especificidades. Na busca de subsídios que deem conta da complexidade cultural 

que envolve a EJA, esse documento convida o leitor a recorrer a todos os possíveis meios  

para que se possa potencializar metodologias a serem utilizadas, observando os diferentes 

tempos de aprendizagem individual e coletiva (BRASIL, 2000).  

Para atender a essa realidade, 14) vê como necessário rever o projeto 

pedagógico da escola e o plano de estudos, bem como alguns aspectos do regimento escolar, 

que deve estabelecer como serão desenvolvidos esses estudos. O objetivo final deve ser o de 

proporcionar maior tempo para o aluno aprender, a partir do atendimento às necessidades 

específicas de aprendizagem de cada um, mediante abordagens apropriadas. 

Assim, a escola encontrará elementos para a contextualização curricular da 

modalidade de EJA, visando a atender objetivos da Educação Básica: a formação ética e o 
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desenvolvimento da autonomia intelectual e do pens BRASIL, 1996, s./p.). 

Estes se constituem como metas de qualidade do ensino em qualquer modalidade ou idade. 

Para tanto, o Parecer nº 11 (BRASIL, 2000) alerta quanto à necessidade de uma 

organização curricular flexível que contemple o sujeito inserido em sua realidade, com os 

conhecimentos adquiridos fora do espaço escolar, que necessitam ser reconhecidos e 

considerados pela instituição. Assim, o mundo do trabalho, na Educação de Jovens e Adultos, 

passaria a ser encarado como temática obrigatória a ser desenvolvida sob diferentes formas na 

escola. Propõe-se, igualmente, que sejam pensados planos de estudos capazes de aliar tempos 

de ensino presencial e não presencial, articulando os diversos saberes sociais e culturais dos 

educandos de forma integrada. 

Esses documentos enfatizam que o mais importante é buscar alternativas que levem 

em consideração as experiências de vida e os conhecimentos adquiridos empiricamente, 

oferecendo propostas educacionais adequadas, que propiciem aos jovens e adultos um ensino 

não baseado nos antigos supletivos de baixa qualidade, mas marcado pela possibilidade de 

qualificação dos cursos da EJA. 

Propõe-se, também, que haja uma organização por parte dos estabelecimentos de 

ensino, a fim de atender a essas exigências legais, e lembra-se às universidades a sua 

responsabilidade no processo de formação inicial e continuada de educadores.  

Salienta-se que, no ensino supletivo, também havia, por parte de alguns professores, 

práticas mais condizentes ao seu público; porém é: 

 

Imprescindível, de uma vez por todas, eliminar de seus projetos pedagógicos 
qualquer indício, por mínimo que seja, de que o Ensino Fundamental e o Ensino 
Médio para jovens e adultos são ensino de segunda categoria. (RIO GRANDE DO 
SUL, 1999, s./p.) 

 

Apesar do esforço de muitos professores e de algumas experiências inovadoras, não é 

raro encontrar propostas que preservam a lógica do ensino supletivo e são marcadas por 

práticas apressadas , num ritmo que se justifica na crença de que os alunos precisam apenas 

de uma certificação que assegure a continuidade dos estudos ou o ingresso no mercado de 

trabalho. 

Diante do que se propõe e dos múltiplos sentidos expressos nesses documentos, urge 

ao Sistema de Ensino do Rio Grande do Sul uma revisão das práticas que estão sendo 

efetivadas nas instituições de ensino, bem como uma adequação de suas normas às demandas 

e necessidades da Educação de Jovens e Adultos.  
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O mesmo deve ocorrer com as instituições que formam professores. A esse respeito, 

manifesta o Parecer nº 11 (CNEd, 2000, p. 35): 

 

[...] as instituições que se ocupam da formação de professores são instadas a oferecer 
esta habilitação em seus processos seletivos. Para atender a essa finalidade, elas 
deverão buscar os melhores meios para satisfazer os estudantes matriculados. As 
licenciaturas e outras habilitações ligadas aos profissionais do ensino não podem 
deixar de considerar, em seus cursos, a realidade da EJA. 

 

No que tange à formação inicial para a Educação de Jovens e Adultos, o parecer 

chama a atenção para as universidades, afirmando ser fundamental que elas discutam e 

busquem uma formação inicial mais adequada de seus educadores, facultada por cursos que 

os qualifiquem para atender à especificidade e à diversidade desse alunado.  

Com o passar do tempo, o processo de discussões e reflexões sobre a prática 

pedagógica na EJA ganhou amplitude. A filosofia de trabalho presente nesses documentos, 

ainda vigentes, foi e continua sendo bastante positiva, por possibilitar a constituição de 

propostas pedagógicas que compreendam o currículo e destaquem o fato de que os 

educadores devem conhecer as especificidades da modalidade. 

Esses documentos legais da EJA apresentam parte desse movimento que 

institucionalizou a modalidade no estado do Rio Grande do Sul e representou, no campo da 

formação, um intenso esforço em prol do entendimento e da apropriação dos instrumentos 

legais nas formações iniciais e continuadas desenvolvidas com professores de EJA. 

 
3.3 A FORMAÇÃO DOCENTE NA EJA 

 

A Educação de Jovens e Adultos se configura como um importante campo da área 

educacional, historicamente tratado de forma compensatória nas políticas educacionais, o que 

resultou em altos índices de analfabetismo. Segundo dados do IBGE (2018)3, a taxa de 

analfabetismo da população com 15 anos ou mais de idade no Brasil é de 6,8%. Esse número 

representa 11,3 milhões de indivíduos que ainda não sabem ler e escrever. O Rio Grande do 

Sul conta com 281 mil analfabetos (3%) na faixa etária de 15 anos ou mais, repetindo 

percentual do ano anterior.  

Pensar na formação docente para a realidade da Educação de Jovens e Adultos é 

refletir sobre os sujeitos que, ao longo do tempo, tiveram seus direitos negados. Dessa 

maneira, o Estado se torna o órgão que deve pensar em políticas públicas capazes de reparar a 

 
3 Disponível em: https://www.ibge.gov.br/indicadores . Acesso em: 20 out..2020. 



26 
 

dívida social (BRASIL, 2000) do sistema educacional brasileiro, mesmo diante das 

necessidades e demandas da sociedade. Ademais, ele também precisa propor políticas 

públicas que fomentem e incrementem a formação dos educadores que trabalham com essa 

realidade.  

Por essa razão, a graduação dos professores que trabalham na modalidade EJA requer 

uma maior atenção: é necessário reconhecer as especificidades desse alunado, o que demanda 

conhecimento e uma formação específica em EJA, reconhecido como um campo pedagógico 

específico que requer a profissionalização de seus agentes.  

As políticas públicas voltadas à Educação de Jovens e Adultos sempre foram 

negligentes e resistentes em reconhecer esse segmento como importante campo de formação e 

de pesquisa, e a formação do educador de adultos sempre esteve na periferia das propostas de 

formação docente. Sobre isso, Vieira (2004, p. 85-86) aponta que a Educação de Jovens e 

Adultos deve ser tratada juntamente com outras políticas públicas, e não isoladamente:  

 

Mesmo reconhecendo a disposição do governo em estabelecer uma política ampla 
para EJA, especialistas apontam a desarticulação entre as ações de alfabetização e de 
EJA, questionando o tempo destinado à alfabetização e à questão da formação do 
educador. A prioridade concedida ao programa recoloca a educação de jovens e 
adultos no debate da agenda das políticas públicas, reafirmando, portanto, o direito 
constitucional ao Ensino Fundamental, independentemente da idade. Todavia, o 
direito à educação não se reduz à alfabetização. A experiência acumulada pela 
história da EJA nos permite reafirmar que intervenções breves e pontuais não 
garantem um domínio suficiente da leitura e da escrita. Além da necessária 
continuidade no ensino básico, é preciso articular as políticas de EJA a outras 
políticas. Afinal, o mito de que a alfabetização por si só promove o desenvolvimento 
social e pessoal há muito foi desfeito. Isolado, o processo de alfabetização não gera 
emprego, renda e saúde. 

 

A esse respeito, Arroyo (2006, p. 16) reforça que: 

 
A formação do educador e da educadora de jovens e adultos sempre ocorreu um 
pouco pelas bordas, nas próprias fronteiras onde estava acontecendo a EJA. 
Recentemente, passou a ser reconhecida como uma habilitação ou como uma 
modalidade [...]. 

 

Nesse sentido, Dantas (2012) destaca a necessidade de uma formação específica para 

os educadores da EJA, na qual os professores e gestores compreendam profundamente a 

identidade de seus alunos como sujeitos históricos construtores do seu processo de 

aprendizagem. Eles devem ser encarados como pessoas capazes de elaborar e transformar o 

seu próprio conhecimento. O autor aponta que não existe uma preocupação com a 

obrigatoriedade de uma graduação particular para os profissionais que atuam nessa área, ao 

mesmo e atentar para a diversidade [...] de jovens 
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e adultos trabalhadores, às suas peculiaridades, diferenças culturais, experiências de vida, 

histórias, saberes e características específicas [  (DANTAS, 2012, p. 151).  

Vê-se, assim, a exigência de formação específica para atuar na EJA, explicitada pelo 

Parecer nº 11 (BRASIL, 2000, p. 58) Trata-se de uma formação em vista de uma relação 

pedagógica com sujeitos, trabalhadores ou não, com marcadas experiências vitais que não 

. 

Portanto, ao se pensar em políticas para a formação de docentes, é importante pensar 

que esse professor estará inserido em uma realidade específica e que os sujeitos trazem 

contribuições de suas vivências que devem fazer parte da sua formação para, assim, auxiliar, 

de fato, no processo reflexivo quanto ao trabalho do educador. Para tanto, é necessário que as 

políticas públicas voltadas para formação de professores estimulem a constituição de espaços 

de reflexão sobre a própria prática dos docentes, de forma a diferenciar os exercícios 

educacionais e integrar o ensino às demandas específicas de aprendizagem dos educandos da 

EJA. Essa proposta formativa não pode ignorar a necessidade de variar, trazendo referenciais, 

concepções e experiências que contribuam para a construção de metodologias de 

aprendizagem própria, assim como deve-se ficar alerta para a recorrente infantilização dos 

educandos da EJA.  

O Parecer nº 11 (BRASIL, 2000) da Câmara de Educação Básica (CEB), que trata das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA, enfatiza que:  

 

[...] o preparo de um docente voltado para a EJA deve incluir, além das exigências 
formativas para todo e qualquer professor, aquelas relativas à complexidade 
diferencial dessa modalidade de ensino. Assim, esse profissional do magistério deve 
estar preparado para interagir empaticamente com esta parcela de estudantes e de 
estabelecer o exercício do diálogo. Jamais um professor aligeirado ou motivado 
apenas pela boa vontade ou por um voluntariado idealista e sim um docente que se 
nutra do geral e também das especificidades que a habilitação como formação 
sistemática requer [...]. 

 

É nesse sentido que, ao pensar em formação docente, Bennell (2001, p. 122) postula: 

 

É [preciso] pensar que cada sala de aula está inserida em um contexto sociocultural, 
que é plural, marcado pela diversidade de grupos e classes sociais, visões de mundo, 
valores, crenças, padrões de comportamentos etc., uma diversidade que está refletida 
na sala de aula, realidade a qual o professor deve estar atento e que deve também 
nortear sua prática enquanto educador dessa realidade.  
 

A esse respeito, Freire (2002, p. 25) afirma qu  aprende ao ensinar, e 

quem aprende ensi . Tal afirmação deixa claro que educandos e educadores 

estão em um processo de ensino e aprendizagem e ambos são sujeitos importantes na 
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construção do saber. Afinal, Quem forma se forma e reforma ao formar, e quem é formado 

forma-se e forma ao ser formado  (FREIRE, 2002, p. 25). Portanto, não há docência sem 

discência: os professores precisam se assumir como protagonistas de sua própria formação, 

como profissionais capazes de elaborar e reelaborar conhecimentos e saberes produzidos 

coletivamente. 

Nesse viés, Pinto (2000, p. 113) menciona que:  

 

Compete ao professor, além de incrementar seus conhecimentos e atualizá-los, 
esforçar-se por praticar os métodos mais adequados em seu ensino, proceder a uma 
análise de sua própria realidade pessoal como educador, examinar com 
autoconsciência crítica sua conduta e seu desempenho, com a intenção de ver se está 
cumprindo aquilo que sua consciência crítica da realidade nacional lhe assinala 
como sua correta atividade. 

 

A capacitação crescente do educador se faz por duas vias: a via externa, representada 

por cursos de capacitação, aperfeiçoamento, seminários, leitura de periódicos especializados 

etc.; e a via interior, que é a autocrítica, reflexiva, feita por cada professor, com o objetivo de 

indagar sobre seu papel na sociedade e se, de fato, o está cumprindo (PINTO, 2000). 

A formação de professores que atuam na EJA é um grande desafio a qualquer 

instituição educativa, pois ainda se vive a desconstrução da escola centralizada, verticalizada, 

com currículos homogeneizantes, rígidos, lineares, acríticos e a-históricos. Esse conceito faz 

com que professores convivam com uma tensão identitária constante e se vejam obrigados a 

mudar o seu olhar sobre os estudantes e rever sua maneira de ensinar. 

Corroborando essa ideia, Arroyo (2013, p. 15) denuncia o currículo como um território 

em disputa, atrelado a diretrizes, normas, políticas e procedimentos vigiados e controlados 

para garantir o seu cumprimento. Tanto os docentes como os alunos, em seus processos 

formativos, ordenamento curricular  Nesse sentido, Gonçalves (2002) 

lembra que o aprendizado dos educandos no ambiente escolar não se restringe aos aspectos 

formais materializados no currículo institucional ou formal. Isso porque não há neutralidade 

no processo de ensino e aprendizagem, visto que o desenvolvimento educacional é complexo 

e diferente em cada organização de ensino, que têm seu próprio currículo oculto a partir de 

sua contingência. 

A sociedade é herdeira de um sistema que, ao longo de sua história, homogeneizou 

uma prática educativa tradicional de que ensinar é transmitir conhecimento. Nessa esteira, o 

professor é o detentor de um saber aparentemente esgotável, que deve ser depositado em um 

aluno que nada traz consigo. Em reforço a essa ideia, Berhens (2005, p. 42) afirma que: 
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[...] sua real função no processo educativo é realizar tarefas, preferencialmente sem 
questionar seus objetivos... Aos alunos cabe silenciosamente acumular as 
informações e sob a orientação do mestre memorizar definições, conceitos, 
enunciados de leis e realizar sínteses e resumos de grandes obras. 

 

As práticas pautadas na simples reprodução do conhecimento não se sustentam quando 

se vive a realidade de uma turma de EJA. Em primeiro lugar, porque esta se encontra 

totalmente deslocada do tempo atual. Sabe-se que os conhecimentos não são acabados e nem 

tampouco podem ser esgotados; assim, essa concepção pode não mais representar um meio 

eficiente de promover uma educação voltada para as experiências específicas de cada 

educando. Segundo Paraná (2005, p. 34): 

 

Muitos dos adolescentes, jovens, adultos e idosos ingressam na EJA trazem modelos 
internalizados durantes suas vivências escolares ou por outras experiências. O 
modelo predominante é o da escola com características tradicionais, onde o 
educador exerce o papel de detentor do conhecimento, e o educando de receptor 
passivo deste conhecimento. Com base nesses modelos, muitos depositam na escola 
a responsabilidade pela sua aprendizagem. Há necessidades de romper com esses 
modelos e motivar a autonomia intelectual, a fim de que se tornem sujeitos ativos do 
processo educacional.  

 

Os conhecimentos que os discentes trazem de suas vivências em grupos podem 

representar um importante fator no processo de formação do docente e um aliado significativo 

na formação do cidadão enquanto participante ativo do meio onde vive e entendedor de si 

como sujeito histórico. Segundo Brasil (2000), a atitude do professor deve ser a de valorizar 

os conhecimentos e as formas de expressões que cada aluno traz de suas experiências de vida 

e dos grupos sociais e culturais a que estão inseridos. Com essa atitude, colabora-se para que 

o sucesso no processo de socialização possa garantir a permanência do jovem, do adulto e do 

idoso em sala de aula. 

Pensar a educação desses sujeitos que trazem para o ambiente escolar suas visões de 

mundo, concepções culturais, sociais, políticas e religiosas, advindas de suas vivências em 

grupos, é refletir sobre possibilidades de organização de um currículo que contemple esses 

conhecimentos e as práticas coletivas de entendimento de sua realidade, expressas nas 

manifestações diárias desses sujeitos. Para Arroyo, (2005, p. 35): 

 

Partir dos saberes, conhecimentos, interrogações e significados que aprenderam em 
suas trajetórias de vida será um ponto de partida para uma pedagogia que se paute 
pelo diálogo entre os saberes escolares e sociais. Esse diálogo exigirá um trato 
sistemático desses saberes e significados, alargando-os e propiciando o acesso aos 
saberes, conhecimentos, significados e a cultura acumulados pela sociedade. 
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A EJA é um campo fértil e promissor para a realização de práticas educativas pautadas 

em visões de mundo. É um espaço onde se produzem, elegem e transmitem representações, 

narrativas e significados sobre as coisas e os seres do mundo, que devem ser analisados como 

possibilidades de organização do currículo para essa realidade. Uma proposta interessante é 

tentar imaginar quais são os saberes-fazeres que se deseja que os educandos da EJA 

desenvolvam. 

Nesse sentido, Garcia (1999) defende que a formação de professores desempenha 

função primordial para se enfrentar desafios que visem a transformar os conhecimentos 

científicos em aprendizagens significativas para os educandos. Essa realização, entretanto, 

exige comprometimento e competência profissional na busca de novas estratégias de ensino 

que motivem os estudantes.  

É nessa perspectiva que se percebe a importância da teoria desenvolvida por Paulo 

Freire (1997; 2002; 2009), no sentido de se promover uma educação voltada para a realidade 

do educando. Ela dá ênfase à valorização dos elementos da vivência do aluno para a 

promoção de uma educação como prática da liberdade , na busca pela autonomia do 

discente.  

Não se trata apenas de ensinar-lhes a ler e escrever seu próprio nome: trata-se de 

oferecer-lhes uma escolarização ampla e com mais qualidade. Isso requer atividades contínuas 

e não projetos isolados que, na primeira dificuldade, poderão ser deixados de lado para o 

início de outro. O importante não é o professor dar conta de uma lista de conteúdos, mas 

compreender se, em um determinado período de tempo do curso, os alunos alcançaram as 

intenções de aprendizagem, nascidas das relações entre os docentes e os estudantes, de forma 

crítica, e que são importantes para a suas vidas. 

É oportuno lembrar que, nesse contexto, as universidades se configuram como um importante 
instrumento na formação dos docentes para a Educação de Jovens e Adultos: 

 

A formação em nível superior, portanto, coloca-se como uma bandeira a ser 
implementada pela democratização do acesso, da permanência e da gestão desse 
nível de ensino como caminho fértil para a formação e a profissionalização. 
Considerando que a educação, como prática social, não se circunscreve apenas à 
escolarização, prática educativa institucionalizada, mas tem nessa o seu lócus 
privilegiado. (DOURADO, 2001, p. 56) 

 

No Brasil, é muito raro sair da universidade tendo alguma ideia, por mais vaga que 

seja, do que é trabalhar com educandos jovens e adultos. Consequentemente, as instituições 

de ensino tendem a lidar com professores que possuem uma imagem equivocada da EJA e 
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que, ao pisarem na sala de aula, enfrentarão dificuldades em trabalhar com as especificidades 

da modalidade. 

Encontramos, em Brasil (2000, s/p.), que: as instituições que se ocupam da formação 

de professores são instadas a oferecer esta habilitação . A esse respeito, o Parecer nº 774 

(RIO GRANDE SUL, 1999) afirma que é preciso ter clareza de que: 

 

[...] deverão se reestruturar para a oferta de Educação de Jovens e Adultos de acordo 
com as normas vigentes para os respectivos níveis de ensino e construir seus 
currículos adequados às necessidades, características e especificidades próprias deste 
alunado. 

 

Já a Resolução nº 343 (RIO GRANDE DO SUL, 2018) enfatiza que: 

 

As Instituições de Ensino Superior do Sistema Estadual de Ensino devem garantir, 
nos currículos de formação inicial, em suas diferentes licenciaturas e nas propostas 
de formação continuada para profissionais de educação, as demandas desse campo 
especializado em que se constitui a EJA. 

 

Assim, as instituições de Ensino Superior, enquanto espaços de formação, devem ser 

pensadas como locais de produção do conhecimento para a formação inicial e continuada dos 

docentes que trabalham com a realidade da EJA. Para isso, é primordial que as universidades 

assumam alguns compromissos, desde os seus cursos de licenciaturas, para a construção de 

um currículo dialógico, dinâmico, crítico, histórico, que garanta a diversidade dos sujeitos e a 

multiplicidade de tempos, espaços e ritmos de construção no que tange à Educação de Jovens 

e Adultos. Logo, é imprescindível que essas instituições reflitam sobre formas de abordagem 

dessa vivência dentro dos cursos de licenciaturas, pois os futuros educadores vão trabalhar 

com alunos da EJA dentro de realidades em que precisam estar atentos para possibilidades 

diferentes de desenvolvimento de suas práticas educativas. 

 

3.4  A EJA NO CURSO DE LETRAS: APONTAMENTOS DE UM RELATÓRIO DE 

       PESQUISA 

 

Conforme enunciado anteriormente, buscou-se acesso ao relatório da investigação 

Docência e formação inicial: a Educação de Jovens e Adultos nas licenciaturas da UERGS . 

O estudo abrange uma pesquisa4 sobre a formação inicial de professores e a Educação de 

 
4 Projeto de Pesquisa aprovado na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Estadual do Rio 
Grande do Sul, tendo como pesquisadores os professores: Sita tônio 
Stramare e como bolsista, nos anos de 2018/2019, a licencianda Camila dos Santos Padilha. 
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Jovens e Adultos com o objetivo de verificar os sentidos da formação inicial docente. Ele faz 

isso através do registro das vozes de acadêmicos(as) sobre as práticas de estágios realizadas 

em espaços escolares e não escolares na Educação de Jovens e Adultos, experiências 

obrigatórias em cursos de licenciatura da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul  

UERGS. Esta seção, portanto, será desenvolvida com base em dados e informações constantes 

desse relatório e do PPC (2013) do curso de Letras. 

Para realizar o relatório, os pesquisadores analisaram os Projetos Pedagógicos dos 

Cursos  PPCs - das licenciaturas da universidade, a saber: Pedagogia em Osório, São 

Francisco de Paula, Cruz Alta, São Luís Gonzaga, Alegrete e Bagé; Letras, em Porto Alegre; 

Música, Dança, Teatro e Artes Plásticas, em Montenegro; Licenciatura em Ciências Agrárias, 

em Vacaria. 

Nessa perspectiva, os autores informam, no Relatório realizado em 2019, que: 

 

Foram verificados aspectos gerais das propostas, mas especialmente visando a 
localizar, nas disciplinas dos cursos, suas ementas, objetivos, programas e 
bibliografia, a presença de descritores com os seguintes termos: Educação de Jovens 
e Adultos, EJA e Educação de Pessoas Jovens e Adultas. (RELATÓRIO DE 
PESQUISA, 2019, p. 6-7) 

 

No que tange a esse trabalho, enfatizar-se-á dados e informações referentes ao curso 

de Letras ofertado em Porto Alegre. O currículo do curso tem por titulação Licenciatura em 

Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa  e apresenta uma estrutura flexível, 

que faculta ao aluno situações de conhecimento e opções de mercado de trabalho, 

promovendo articulação constante entre ensino, pesquisa e extensão. O curso tem sua carga 

horária efetiva de, no mínimo, 3.240 horas-aula, de maneira que possa ser concluído em 9 

semestres. 

Conforme o Projeto Pedagógico de Letras  Licenciatura (2013) - , o curso pretende 

formar profissionais humanistas e cidadãos éticos para atuar no aperfeiçoamento das relações 

pessoais e sociais em uma sociedade pluralista, complexa e multicultural, comprometidos com 

a reflexão sobre a linguagem em suas múltiplas variações e com trabalhos coletivos de 

comunidades de falantes em suas pesquisas. Esses docentes devem ser capazes de atuar na 

docência na Educação Básica; compreender a linguagem como um processo, sua história, sua 

gramática, seus usos em diversas situações e suas manifestações artísticas; e estar conscientes 

de que o planejamento das aulas de um curso subjaz a concepção de linguagem assumida por 

cada professor. Teoria e prática são, portanto, constitutivas desse PPC. 
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Conforme o relatório de pesquisa, os termos que aparecem no referido PPC são: 

Educação de Jovens e Adultos e EJA. Dentre esses, os pesquisadores localizam a EJA como 

componente curricular eletivo, conforme mostra o Quadro 1 abaixo. 

Quadro 1  Apresentação dos Componentes Curriculares Eletivos: 
 

COMPONENTES CURRICULARES  CRÉDITOS  C/H 
Língua inglesa instrumental  2  30 
Língua espanhola instrumental  2  30 
Cultura e língua latina  2  30 
Ensino-aprendizagem de português como língua estrangeira I  2  30 
Ensino-aprendizagem de português como língua estrangeira II  2  30 
Retórica  2  30 
Tópico especial em língua portuguesa: educação bilíngue  2  30 
Filosofia da linguagem  2  30 
Linguagem e poder  2  30 
Léxico e dicionários  2  30 
Oficina de produção de textos literários  2  30 
Literatura e cinema  2  30 
Canção popular brasileira  2  30 
Literatura de massa (o best-seller) 2  30 
Teledramaturgia 2  30 
Literatura sul-rio-grandense 2  30 
Metodologia de pesquisa em Letras  2  30 
Pesquisa dirigida em língua portuguesa  2 30 
Pesquisa dirigida em literatura  2  30 
Educação inclusiva  2  30 
EJA  2  30 

Fonte: PPC  Letras Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (2013, p. 56, grifo nosso). 
 

Dessa forma, o relatório enfatiza que o Curso possui um único componente curricular 

eletivo abrangendo a Educação de Jovens e Adul . De acordo com o este 

PPC (2013, p. 55), s componentes curriculares eletivos são voltados às áreas de atuação 

profissionais priorizadas pelo PPC de Licenciatura em Letras da UERGS, e estas áreas são 

concebidas como campos que compõem a área de Letras . Tais componentes são oferecidos a 

partir do terceiro semestre, e os acadêmicos poderão escolher componentes: 

 

curriculares eletivos de qualquer um dos campos  Letras, Pesquisa ou Educação, 
demonstrando interesse em aprofundar um deles, a partir daqueles componentes 
oferecidos por decisão do colegiado do curso. (PPC  LETRAS UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2013, p. 56). 
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Este componente curricular, com apenas dois créditos, apresenta importantes 

referenciais com enfoque em EJA, conforme alguns destaques de sua ementa, no Quadro 2 

que segue: 

Quadro 2  Ementa do componente curricular EJA no Curso de Letras: 
 

Componente 
Curricular 

Educação de Jovens e Adultos no Brasil (30h/a  2 créditos) 

Ementa Perspectiva histórica da EJA no Brasil. A especificidade do trabalho com 
jovens e adultos: fundamentos e princípios teórico-metodológicos. 
Formação do educador de jovens e adultos. As diferentes propostas de EJA 
no Brasil: experiências de educação que tratam da Educação Básica e 
Profissional na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. A trajetória 
das políticas públicas para EJA no Brasil. 

Objetivos Contextualizar histórica, filosófica, sociológica e politicamente a Educação 
de Jovens e Adultos no Brasil, estudando e problematizando seus 
princípios, políticas e práticas educativas formais e não formais para jovens 
e adultos, em diferentes contextos sociais, a fim de buscar alternativas e 
subsídios para seu fortalecimento e sua qualificação. 

Bibliografia  
Básica  
 

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 33. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1996. 
FREIRE, P. Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do 
oprimido. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994. 
GADOTTI, M.; ROMAO, J. E. (Orgs.). Educação de Jovens e Adultos: 
teoria, prática e proposta. São Paulo: Cortez, 1995. 
PAIVA, V. Educação Popular e Educação de Adultos. São Paulo: 
Loyola, 1987. 

Fonte: PPC  Letras Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (2013, p. 196). 
 

Com base nos dados da pesquisa, a Educação de Jovens e Adultos ainda ocupa lugar 

de pouco destaque nas propostas curriculares de formação inicial e continuada nos cursos de 

licenciaturas na UERGS. Com foco no Curso de Letras, entende-se que é imprescindível 

ampliar as reflexões e o diálogo interno, tendo por foco o reconhecimento da EJA , como 

enfatiza o relatório (2019, p. 16). Um dos desafios para essa mudança, certamente, é repensar 

o currículo no curso de Letras da UERGS. O referido documento se encerra com a seguinte 

informação: 

 

A universidade necessitará centrar esforços para atender ao artigo 1° da Resolução 
n° 343 do Conselho Estadual de Educação (RIO GRANDE DO SUL, 2018), que 
postula, em seu parágrafo s de Ensino Superior do Sistema 
Estadual de Ensino devem garantir nos currículos de formação inicial, em suas 
diferentes licenciaturas e nas propostas de formação continuada para profissionais de 
educação, as demandas desse campo especializado em que se constitui a EJA. 
(RELATÓRIO DE PESQUISA, 2019, p. 16) 
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Desse modo, o lugar pouco significativo da EJA nas propostas curriculares das 

licenciaturas é uma realidade também na UERGS, com exceção das 495 horas de oferta em 

componentes curriculares obrigatórios do Curso de Pedagogia, como aponta o Relatório. O 

documento enfatiza a importância da formação de professores para atuarem na Educação 

Básica da EJA, chamando a atenção, especialmente, para o compromisso das instituições 

públicas, em seu engajamento social e potencial, sobre a formação inicial e continuada, 

promovida em nível superior, para o trabalho na Educação de Jovens e Adultos, o que vai ao 

encontro do que propõe a Resolução do Conselho Estadual de Educação (RIO GRANDE DO 

SUL, 2018). 

 

3.5 O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA NA EJA  

 

No que diz respeito ao professor da EJA e às práticas educacionais, no Brasil, segundo 

o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais  INEP (2019), existem cerca de 

146 mil professores atuando na Educação Básica de jovens e adultos. Sabe-se que o papel 

docente é de fundamental importância no processo de reingresso do aluno às turmas da EJA. 

O professor dessa modalidade de ensino deve ser capaz de identificar potenciais do aluno para 

o sucesso na aprendizagem. Assim, o educador precisa ter um olhar diferenciado, pois uma de 

suas principais funções é a de trabalhar reforçando a capacidade crítica do aluno, aguçando 

sua curiosidade e potencializando sua criatividade. 

A LDBEN postula que a Língua Portuguesa é um mecanismo para o acesso ao 

piciar atividades amplas e diversificadas, 

que incorporam e valorizam as variações linguísticas de utilização da linguagem. Já a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) afirma que o ensino de língua tem como objetivo o uso 

da língua ou linguagens em práticas situadas, tanto no que diz respeito à leitura, quanto à 

produção. Pensando no ensino de Língua e Literatura para o público da EJA5, com base na 

BNCC, é possível ressaltar que, ao assumir uma perspectiva enunciativo-discursiva, que 

envolve atividades como pensar, comunicar-se, partilhar e construir visões de mundo, 

 
5 A Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo legal que serve de referência para a 
elaboração dos currículos de todas as escolas de educação básica, sejam elas públicas ou privadas. Aprovada em 
dezembro de 2017, a BNCC norteará as redes de redes de ensino como referência obrigatória para a elaboração 
dos currículos e propostas pedagógicas para a educação infantil e ensino fundamental. Embora a EJA ainda não 
esteja vinculada à BNCC, há um movimento para sua inserção. Por isso, passou-se a apresentar alguns aspectos 
da BNCC vinculados ao ensino de Língua e Literatura. 
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mobilizam-se práticas sociais que estão intrinsicamente ligadas à língua(gem) e, por sua vez, 

ao texto e ao discurso. 

Essas ações, no entanto, não estão dissociadas de um contexto, enunciado (gênero), 

texto ou discurso. Isso significa dizer que, para a BNCC, ensinar e aprender Língua só é 

possível quando se entende a linguagem em uso, de forma crítica. Com isso, a finalidade do 

ensino-aprendizagem de Língua é a de permitir o desenvolvimento crítico e reflexivo do aluno 

como agente da linguagem, capaz de usar a língua (falada e escrita) e as diferentes linguagens 

em diversificadas atividades humanas. 

De acordo com a BNCC, o ensino de Língua deve contribuir para a participação dos 

estudantes em práticas sociais que, em sua diversidade, permitirão ao aluno apropriar-se 

progressivamente de diversos gêneros textuais/discursivos e estabelecer relações com outros, 

mas sempre consciente dos sentidos que produz.  

Uma das principais propostas dos Parâmetros Curriculares Nacionais  PCN6 

(BRASIL, 1988) para o Ensino de Língua e Literatura é promover a democratização do saber 

e a diversidade na abordagem dos gêneros discursivos em ambiente escolar, entendidos como 

heterogêneos. Ao interagir com os diferentes gêneros textuais/discursivos, o discente 

incorpora as modalidades organizacionais da linguagem e constrói, individualmente, o 

emaranhado de manifestações discursivas identificáveis na tradição da Língua Portuguesa. O 

percurso sugerido nos PCN é propiciar o surgimento de autores, entendidos como produtores 

de textos e/ou enunciados significativos.  

Esse raciocínio indica uma prática de ensino de Língua e Literatura que afasta o ensino 

tradicional da gramática normativa do treinamento de estruturas sintáticas e de atividades que 

trabalhem com textos fragmentados no livro didático, propondo leitura de resumos que se 

limitam às escolas literárias e à biografia de autores. Ao mesmo tempo, esse conceito chama 

para si a responsabilidade de sentir e fazer com que o aluno perceba a linguagem como 

produto da vida social, ou seja, a expressão de visões de mundo diferentes, prevendo e 

antevendo intenções de valores e de julgamento que estão inseridas em todo e qualquer 

discurso.  

Seguindo as orientações, o ensino de Língua é visto como uma atividade ampla e 

diversificada que incorpora e valoriza as variantes regionais de utilização da linguagem, fato 

 
6 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), elaborados com o intuito de normatizar e orientar os educadores 
acerca de alguns fatores fundamentais das disciplinas que compõem o currículo, abrangem todos os níveis da 
educação básica das escolas públicas e privadas do país. Apesar de não ter força de lei, os PCN visam garantir 
aos educandos uma educação de qualidade por meio da explicitação dos objetivos a serem alcançados com cada 
disciplina curricular, as especificidades de cada área do conhecimento, os conteúdos e critérios de avaliação. 
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que garante a diminuição das fronteiras textuais e a democratização do aprendizado de 

competências linguísticas. Pensando no ensino de Língua proposto e tendo como base de 

fundo o que diz Possenti (1996, p. 84), acredita-se que é possível trabalhar com a gramática 

na escola sem desprezar a gramática normativa. Porém, deve-se enfatizar a gramática 

internalizada e a gramática descritiva. Assim, o professor precisa uta 

para a leitura, para a escrita, a narrativa oral, o debate e todas as formas de interpretação 

(resumo, paráfrase etc. O autor ressalta, ainda, que também é preciso trabalhar as 

variedades linguísticas, sem retratar a língua apenas pela modalidade padrão. Ele afirma que 

é no momento em que o aluno começa a reconhecer sua variedade linguística como uma 

variedade entre outras que ele ganha consciência de sua identidade linguística e se dispõe à 

observação das variedades que  p. 85-86). 

A Literatura, nesse contexto, seria um importante aliado do professor no processo de 

construção de textos significativos, não só em termos linguísticos, ou seja, de competência 

textual, mas também na possibilidade de produzir enunciados que dinamizem sua formação 

cultural e não apenas escolar. Pensando no público da EJA, a literatura possibilita a 

diminuição das fronteiras textuais e a democratização do aprendizado de competências 

linguísticas via contato com diferentes recortes culturais e ideológicos, bem como o domínio 

da língua que, além de ter um caráter social e público, também é uma condição fundamental 

para conquista e o exercício da cidadania. Isso porque a aquisição de códigos e signos é o que 

torna possível o acesso à informação e a produção de conhecimento (BAKHTIN, 1990; 

VENTURINI, 2004; LABOV, 2008). 

Retomando os PCNs, compreende-se que uma das principais propostas para o Ensino 

de Língua e Literatura é a de promover a democratização do saber por meio do contato do 

leitor/escrevente com uma diversidade de gêneros textuais. Para o documento:  

 

[...] o trabalho com leitura tem como finalidade, a formação de leitores competentes 
e consequentemente a formação de escritores, pois a possibilidade de produzir textos 
eficazes, tem sua origem na prática de leitura, espaço de construção da 
intertextualidade e fontes de referências modalizadoras. A leitura, por um lado, nos 
fornece a matéria prima para a escrita: o que escrever. Por outro, contribui para a 
constituição de modelos: como escrever. (BRASIL, 1998, p. 53) 

 

Geraldi (2003) afirma que é no texto que a língua se revela em sua totalidade  quer 

como um conjunto de formas que reaparecem, quer como um discurso  e que a ação do 

sujeito e seu trabalho de produção de discursos são concretizados nos textos. Segundo o autor, 

para produzir um texto, em qualquer modalidade, são necessárias as seguintes condições: ter o 
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que dizer, ter uma razão para dizer o que se tem a dizer e ter para quem dizer o que se tem a 

dizer.  

Escrever ou produzir um texto é um ato fundamentalmente comunicativo. Assim, para 

aprender a escrever, é necessário enfrentar a necessidade de comunicar algo em uma situação 

real, a um destinatário real, com propósitos reais. Desse modo, ensinar língua é propiciar aos 

educandos a compreensão da linguagem como forma de interação social, de modo que o 

ensino da língua esteja voltado para sua realidade (BAKHTIN, 2009). Tratando-se de 

trabalhar com jovens e adultos, o professor deverá considerar os conhecimentos já adquiridos 

por eles e saber articular tais saberes com os que pretende fazê-los adquirir; 

consequentemente, os jovens e adultos terão mais facilidade em aprender se o que estiver 

sendo ensinado puder ser articulado com sua vivência, isto é, quando houver a junção entre o 

conhecimento erudito e a experiência do cotidiano. 

Como no cotidiano tudo ocorre de forma integrada, a interdisciplinaridade ou a 

transdisciplinaridade podem ser uma opção para se trabalhar com o ensino de Língua e 

Literatura. Isso porque elas implicam na integração dos conhecimentos, ou seja, no passar de 

uma concepção teórica para uma concepção realista e unitária dos saberes. Nessas 

perspectivas, o conhecimento é legitimado a partir da intercomunicação das disciplinas, que já 

estão  amplas na sociedade, visto que na realidade a vida não é 

fragmentada em disciplinas. 

Nessa continuidade, o trabalho pedagógico com a EJA aponta para uma construção de 

educação participativa, articulando a formação do sujeito ao conhecimento e à experiência. 

Assim, é preciso repensar as atividades pedagógicas e os conteúdos tradicionais: eles devem 

fazer sentido para a sociedade, estabelecendo relações interpessoais, sociais e éticas de 

respeito às pessoas, à diversidade e à natureza. Assim, é possível trabalhar todos esses 

conhecimentos que no mundo real são uma coisa só, em que as áreas do conhecimento 

conversam entre si, sem perder de vista a realidade cultural e específica dos seus alunos. 

Para tanto, os estudantes precisam entrar em contato com conteúdos e atividades que 

favoreçam a aquisição de conhecimentos por meio da observação, da análise, da comparação, 

da generalização, da reflexão e do pensamento crítico, visando sempre o desenvolvimento de 

ações criativas. Logo, compreende-se que uma das principais propostas para o Ensino de 

Língua e Literatura é propiciar o surgimento de escritores entendidos como produtores de 

textos e ou enunciados significativos, via interação com a linguagem em seus diferentes 

gêneros, de maneira interdisciplinar.  
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A partir disso, encontram-se em referenciais como os projetos com autoria, a 

pedagogia de projetos e a aula-oficina procedimentos metodológicos para o ensino da Língua 

e Literatura voltado ao contexto da educação de jovens e adultos. 

 

3.5.1 Projetos com autoria 

 
Segundo nna (2011), autoria é o processo que permite ao aluno o deslocamento 

da posição de simples reprodutor de formas textuais na escola, direcionando-o à apropriação 

de formas de produção da língua escrita para além do discurso pedagógico tradicional. Assim, 

a autoria é um espaço de construção da subjetividade dos sujeitos e implica o apropriar-se, o 

colocar-se à crítica, o responsabilizar-se. Na autoria, o sujeito que assume a posição de autor, 

torna-se responsável por aquilo que diz. Para Orlandi (2006, p. 93): 

 

Assumir a autoria, colocando-se na origem de seu dizer é fazer do dizer algo 
imaginariamente seu, com começo, meio e fim, que seja considerado original e 
relevante, que tenha clareza e unidade. É, dessa maneira, responsabilizar-se pelo que 
foi dito e pelo que foi silenciado.  
 

A autoria, nessa perspectiva, é um princípio que precisa ser levado em consideração 

quando se fala em prática de produção textual na escola. Ou seja, é no processo de 

textualização, de movimento de apreensão da leitura e da escrita, que a autoria é concebida 

como prática na qual o autor se constitui ao mesmo tempo em que o texto se configura, isto é, 

á ao texto seus limites e se reconhece no text  

2006, p. 93). Assim, se a autoria deriva de uma função-autor que dá unidade à produção 

escrita, isso significa dizer que os alunos, ao produzirem seus textos, precisam se colocar na 

posição de autores dos mesmos, conferindo-lhes sentido e colocando-se numa posição de 

autoria.  

A autoria deriva desse diálogo que se estabelece entre textos e discursos, em uma 

posição assumida. A proposta de trabalhar com a noção de autoria com o aluno jovem e 

adulto tem como objetivo, justamente, fazer com que os discentes, ao produzirem seus textos, 

assumam a responsabilidade que é conferida ao autor.  

A Educação de Jovens e Adultos desafia o professor a trabalhar na perspectiva da 

construção das identidades dentro de um processo de subjetivação, isto é, de formação dos 

sujeitos. Para tanto, os trabalhos em sala de aula precisam ser discutidos, analisados, 

refletidos, problematizados, ou seja, devem propor uma bilateralidade em que todos falam e 

escutam.  
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O exercício de criação/interpretação que leva o sujeito/autor e o ouvinte a captar, 

compreender, criar, recriar e responder, faz parte dos processos de autoria: um constante 

movimento dialógico que deve acontecer não só dentro das produções dos indivíduos, mas na 

troca de experiências, por assim dizer, entre todos, de maneira continuada. Isso porque, 

quando há espaço de discussão e debate, múltiplos sentidos são permitidos, deslizando para os 

sentidos não legitimados. Para tanto, a produção estudantil necessita ser exposta, divulgada, 

posta à crítica, como parte do processo de autoria. Desse modo, permite-se ao aluno a 

multiplicidade de sentidos, de maneira a gerar diferentes discursos, dando voz a esse sujeito, 

principalmente, de modo que os estudantes possam exercer sua autoria conscientemente.  

Através desse movimento é que se possibilita aos discentes o deslocamento de uma 

posição de reprodução de formas textuais, na escola, para a da autoria. 

 

3.5.2 Pedagogia de Projetos 

 

A Pedagogia de Projetos é uma metodologia dinâmica, na perspectiva construtivista, 

que entende que a aprendizagem é um processo complexo de construção individual e coletiva. 

Ela é encarada um desenvolvimento social em que o aluno constrói o conhecimento, tanto 

individualmente quanto na interação com seus pares e está centrada na criatividade a na 

atividade discente, em uma perspectiva do conhecimento pelos alunos, mais do que 

transmissão do conhecimento pelo professor.  

A Pedagogia de Projetos volta-se ao ensino de língua materna e literatura em seu 

contexto mais real de produção e ao planejamento de aspectos que envolvam o ensino de 

língua e literatura, enfocando a autoria. Com enfoque no ensino de língua materna, entende-se 

que este depende e determina aspectos da comunicação intercultural que se determina na 

situação de aula. Nessa dimensão, uma definição possível de língua materna é: dioma em 

relação ao qual o falante que o declara sua língua materna manifesta um sentimento de 

e ele conh

(KOCHMANN, 1982, apud KLEIMAN, 2012, p. 25). Portanto, pode-se concluir que chamar 

uma língua de língua materna invoca (e também evoca e provoca) questões que dizem 

respeito a própria identidade do sujeito. 

Nesse sentido, Jolibert (1994) e Kaufman e Rodríguez (1995) apontam para práticas 

pedagógicas a partir do referencial da Pedagogia de Projetos, na qual a produção textual, com 

seus processos de leitura e escrita, ocupam um lugar central no ensino de língua materna, 

inserido em situações reais de comunicação. 
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Para tanto, os teóricos propõem um planejamento que considera a leitura e a produção 

de textos, salientando aspectos do conteúdo desenvolvido e também das questões gramaticais 

presentes nos textos e considerando as diferentes gramáticas que habitam os processos de 

leitura e escrita na escola, bem como menciona Possenti (1996, p. 90-91): 

 

O que o aluno produz reflete o que ele sabe (gramática internalizada). A comparação 
sem preconceito das formas é uma tarefa da gramática descritiva. E a explicitação da 
aceitação ou rejeição social de tais formas é uma tarefa da gramática normativa. As 
três podem evidentemente conviver na escola. Em especial, pode-se ensinar o padrão 
se  

 

Desse referencial, destaca-se o espaço da sala de aula como local para que esses 

diferentes falares ou essas distintas gramáticas se manifestem e dialoguem entre si. Nessa 

situação, o que se faz em aula é o exercício de descrever essas diferenças, problematizando-

as. Possenti (1998), ao apresentar alguns exemplos, como os d Nós vai. Nós foi. Nós 

vamos , lembra que essa situação pode representar três formas diferentes de pronunciar uma 

mesma palavra. Como hipóteses de escrita, o autor afirma que cabe ao professor descrever as 

diferenças e problematizar junto dos alunos as diversas representações de fala, provocando-os 

a pensar sobre a língua, sem menosprezar as diferenças.  

É, sobretudo, de fundamental importância não perder de vista que a língua carrega 

concepções histórico-sócio-culturais, conceitos e preconceitos. É essencial, portanto, 

familiarizar os alunos com as diversas formas de usos da língua, das mais aceitas e 

valorizadas às mais discriminadas pela sociedade, explicando os valores e as implicações 

sociais de seu uso. 

É preciso demonstrar, como no exemplo acima, com o nós vai  nós 

vamos que, apesar das duas formas serem igualmente válidas de um ponto de vista 

linguístico, elas não têm nós vai presenta nenhum 

problema em ambientes menos monitorados. Pode, no entanto, ser objeto de discriminação 

em ambientes mais monitorados, nos quais é mais valora É 

fundamental indicar ao aluno que, dependendo do objetivo social a ser alcançado através da 

comunicação verbal, é importante que ele saiba escolher as formas mais apropriadas de 

acordo com a sua intenção, considerando a interlocução e os efeitos de sentido projetados. 

Segundo Possenti (1998), todos os falantes-ouvintes dominam uma gramática 

intuitiva, internalizada, da qual fazem uso desde as primeiras palavras faladas, produzidas nos 

primeiros anos de vida. Ao longo do tempo, na relação cotidiana, essa gramática 
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essencialmente cultural se define, representando e constituindo esse sujeito em diferentes 

espaços, inclusive na escola.

Esse processo se associa à Pedagogia de Projetos, na qual cada indivíduo dá sentido 

às experiências da sua própria maneira. Nesse sentido, Kaufman e Rodríguez (1995) propõem 

que se trabalhe de forma construtiva com os textos e que sejam criadas situações de contato, 

exploração e reflexão sobre a produção de textos que permitam aos alunos otimizar seu 

aprendizado, aproveitando ao máximo suas possibilidades. 

Sugere-se que o professor elabore atividades que despertem a atenção dos alunos, que 

façam sentido para eles, que tenham um bom objetivo. Uma vez desenvolvida uma afinidade 

com a turma, a fim de conhecer seus interesses, medos, curiosidades, experiências, é possível 

desenvolver técnicas que suscitem essa motivação. Por isso, é fundamental que o professor da 

EJA tenha essa preocupação de conhecer seus alunos. 

Antes de pedir uma produção textual, é preciso analisar o maior número de aspectos 

de um determinado assunto, com destaque para os elementos ou ideias mais essenciais. Isso 

propicia ao estudante a capacidade de escolher enfoques que lhe pareçam mais interessantes, 

com os quais ele se identifica. Para isso, cabe ao professor direcionar uma discussão que 

abranja diversos pontos de vista, sem que um pareça mais considerado que o outro  são 

apenas diferentes.

No que cabe à Pedagogia de Projetos, a produção de textos sempre será uma atividade 

sóciointeracional, ou seja, produzida em diálogo com o outro. Quando se incentiva os alunos 

ao diálogo, se está, na verdade, estimulando-os a exercer sua autonomia, a se colocar em suas 

ideias, principalmente se está havendo compreensão nesse diálogo, se falante e ouvinte estão 

se intercalando e contribuindo para que se desenvolva algum assunto. Para que efetivamente 

esse ato faça sentido dentro da sala de aula, o professor precisa dar a oportunidade ao aluno de 

expressar suas ideias para os outros (colegas ou não), o que pode ser feito oralmente ou por 

escrito  o fato de ser público dá uma utilidade (uma serventia) à atitude, o que agrega 

significado ao trabalho do aluno. 

O interlocutor, assim, é um dos condicionantes da produção textual, o que impõe a 

adequação do nosso dizer às circunstâncias de produção. Esse processo não deve se 

configurar como tarefa burocrática: precisa ser construído como uma atividade em que os 

alunos se envolvem com as práticas sociais da linguagem, por meio de planejamento, revisão, 

reescrita e edição de textos. Defende-se que a prática pedagógica da produção textual deve 

contemplar a produção de novos sentidos pelo sujeito. Assim, tem-se a contribuição de 

Orlandi (2008, p. 143), ao afirmar r um sentido é trabalho do imaginário, da 



43 
 

ideologia: fazer laço, estabelecer relações, ordenar, classificar, comparar, transformar este 

novo que perturba em algo sempre já-lá [..  

A esse respeito Kaufman e Rodriguez afirmam (1995, p. 51) que da escola 

tradicional é que se escreve nada para ninguém. Todo o esforço que a escola tradicional pede 

é o de aprender a escrever para demonstrar que sabe escrever . Isso tem resultado em um 

ensino pouco significativo e em produções de texto artificiais. É preciso observar que, 

geralmente, na escola, ocorre uma descontextualização do texto, isto é, o aluno escreve sobre 

temas desinteressantes, e, muitas vezes, nem mesmo o professor é leitor daquilo que se pede 

para escrever. 

Geraldi (2003) afirma que é no texto que a língua se revela em sua totalidade  quer 

como um conjunto de formas que reaparecem, quer como discurso  e que a partir dela a ação 

do sujeito, assim como seu trabalho de produção de discursos são concretizados nos textos. 

Segundo o autor, para produzir um texto, em qualquer modalidade, são necessárias as 

seguintes condições: ter o que dizer, ter uma razão para dizer o que se tem a dizer e ter para 

quem dizer o que se tem a dizer. Escrever ou produzir um texto é um ato fundamentalmente 

comunicativo. Assim, para aprender a escrever é necessário enfrentar a necessidade de 

comunicar algo em uma situação real, a um destinatário real, com propósitos reais. 

Nessa perspectiva, a Pedagogia de Projetos possibilita que os alunos vivenciem as 

diferentes etapas de produção de tipos variados de textos, produzindo, por exemplo, jornais da 

classe, livro de poemas, coletâneas, cadernos de autoria, uma carta ao prefeito, um cartaz para 

anunciar algo e apresentações, sejam de peças de teatro ou de produção de vídeos. Defende-

se, ademais, que os escritos dos alunos sejam produzidos e circulem para além dos muros da 

escola, pois, dessa forma, a interação verbal pode ocorrer em situações sociais concretas. 

Nesse movimento, procura-se trabalhar a linguagem, em sua forma mais próxima do real, 

visando a possibilidade de reflexão, da crítica.  

Cabe, portanto, aos professores da EJA transformar a prática de escrita em sala de aula 

na possibilidade de os alunos assumirem a função de autores de seus textos. A produção 

textual precisa se configurar como uma possibilidade para o sujeito deixar suas marcas de 

autoria como forma de ter garantida a sua identidade. 

Com foco na leitura, a Pedagogia de Projetos compreende a leitura conforme aponta 

Orlandi (1996, p. 9), construindo possibilidades, apontando e produzindo novos sentidos, 

deixando para trás a tendência que reproduz o lido, o visível, o pretendível expresso pelo 

autor, de forma automática, mecânica e repetitiva. 
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Seguindo as ideias de Zilberman (2008), compreende-se o ato da leitura como um 

processo complexo, no qual leitor e texto interagem na construção de significados. Esses 

significados construídos conjuntamente na atividade de leitura e decodificação do texto 

retomam questões sociais, fato que conduz à eleição da obra literária como instrumento de 

transmissão e veiculação de cultura. Esse é um dos aspectos centrais para a percepção da 

importância do trabalho específico com a obra literária na escola. 

Em especial, a leitura trabalhada em sala de aula deve despertar o aluno para a 

importância dela no contexto social. Precisa ter sempre uma finalidade reconhecível e 

compatível com o gênero do texto lido, os alunos devem ver sentido naquilo que estão lendo. 

A diversidade dos gêneros existentes tem de ser conhecida e reconhecida pelos estudantes, a 

fim de viabilizar a comunicação e a interação no contexto de sociedades cada vez mais 

complexas. 

Cabe ao professor, portanto, investir em práticas direcionadas aos alunos da EJA para 

que o ensino de Língua e Literatura possa dar conta desse complexo mecanismo que é ler e 

interpretar, refletir e agir  provando que o sujeito tem um ponto de vista que deve ser 

respeitado, assim como ele precisa respeitar o dos outros. Nesse sentido, a leitura vem como 

forma de enriquecer o diálogo, momento pleno de aprendizagem. 

Ainda nos PCN, é possível verificar certa preocupação em valorizar o texto literário 

como uma importante modalidade textual: ual de valor, mas 

como uma das faces da diversidade de produções linguísticas em Língua Portuguesa. Pode-se 

perceber uma tentativa de democratização do acesso aos gêneros textuais e, por que não dizer, 

de redimensionamento da au o literário adquire historicamente 

dentro das escolas. Sua importância, a do texto literário, ainda na aresta dos PCN, está em 

deslocar o leitor face à referencialidade do discurso objetivo, conduzindo à valorização da 

linguagem artística como parte integrante do processo de amadurecimento humano e, nesse 

sentido, de aspectos político-culturais evocados no leitor.

No tocante a textos literários, Kaufman e Rodriguez mencionam que: 

 

São textos que privilegiam a mensagem pela própria mensagem. Neles, interessa 
primordialmente como se combinam de acordo com padrões estéticos, os diferentes 
elementos da língua, para dar uma impressão de beleza [...], os textos literários são 
textos opacos, não explícitos, com muitos vazios ou espaços em branco, 
indeterminados. Os textos literários exigem que o leitor compartilhe do jogo da 
imaginação, é necessário extrair as múltiplas perspectivas e os múltiplos níveis de 
associação que o texto nos oferece. (KAUFMAN; RODRÍGUEZ, 1995, p. 20-21). 

 



45 
 

Uma boa proposta para trilhar esse caminho é trabalhar com textos literários, 

utilizando-os não apenas para analisar o que diz respeito a aspectos específicos da estrutura da 

língua, mas inquirir, explorar os saberes e as visões de mundo que aqueles textos trazem, 

direta ou indiretamente. Nesse processo, ao submeter um texto à curiosidade dos leitores em 

termos metodológicos, o professor deve criar situações que lhes permitam entender 

determinado significado, refletir coletivamente sobre ele e transformá-lo. Assim, eles 

verificarão o sentido do texto e concluirão, por observação, que ele tem significados. Nessa 

transformação, o texto adquire outros sentidos. Para tanto, o leitor deve ser elevado à 

condição de sujeito, o que exige uma ação dinâmica entre texto e experiência de vida dos 

leitores, e vice-versa. 

O que se propõe, nesse sentido, são aulas com leitura de textos literários e produção 

textual desse mesmo gênero, uma vez que o texto literário é singular, individual, não podendo 

ser reproduzido  essa é uma marca de autoria. Tão logo levam-se os alunos a criarem seus 

textos, incentiva-os a serem autônomos em suas ideias, a construírem textos únicos. 

A linguagem oral é normalmente desconsiderada na escola; no entanto, é através dela 

que o aluno pode trocar experiências, manifestar-se, organizar suas ideias. Dessa maneira, 

pode-se trabalhar com roda de leitura, que dá oportunidade ao aluno de escolher uma obra 

literária ou textos mais curtos, como ensaios, contos, crônicas, entrevistas, textos jornalísticos. 

Nessa dinâmica, o aluno tem a possibilidade de se expressar, de apresentar o livro lido de uma 

maneira mais informal, com expressões próprias e com a ajuda de outros colegas que também 

tenham lido o mesmo texto. A finalidade é a produção, seja de paródias, literatura de cordel, 

poesias, seminários, peças teatrais, como propõe a Pedagogia de Projetos. Sempre há, no 

processo de autoria, o momento em que o autor se coloca à crítica através de sua produção. 

 

3.5.5 Aula-Oficina 

 

Segundo Vieira e Volquind (2002, p. 11), a aula-oficina se configura como: 

 

[...] uma forma de ensinar e aprender, mediante a realização de algo feito 
coletivamente. Salienta-se que oficina é uma modalidade de ação. Toda oficina 
necessita promover a investigação, a ação, a reflexão; combina o trabalho individual 
e a tarefa socializadora; garantir a unidade entre a teoria e a prática.  

 

Em termos pedagógicos, a oficina caracteriza-se como um espaço e tempo nos quais o 

ensino, e, sobretudo, a aprendizagem, se expressam a partir de um fazer coletivo pautado no 
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aprender fazendo. Além do mais, segundo S ), a dinâmica compreende esse 

espaço como local ideal para se analisar uma tarefa/problema como totalidade em busca de 

sua solução (com a autonomia da autorreflexão para a ação em/no grupo). A oficina, enquanto 

espaço de indagações, se constitui como instância de aprendizagens que partem do aprender a 

participar até o aprender com o outro na EJA. Nessa instância, certezas e verdades absolutas 

são substituídas por certezas e verdades diversificadas, se bem fundamentadas. 

As oficinas possibilitam, por meio de uma atividade prática, reflexões teóricas a partir 

da realidade concreta. Com isso, propiciam aos estudantes um espaço fértil para elaboração, 

discussão, avaliação e questionamentos das propostas de ensino em uma situação real não 

comum, mas significativa. 

As oficinas são também um espaço-tempo complexo, cujos participantes são atores e 

sujeitos, produzindo modos de interação capazes de superar a aplicação acrítica de teorias ou 

a prática pela prática, destituída de fundamentos teóricos. De tal maneira, a organização das 

oficinas é capaz de gerar experiências que permitem a integração teoria-prática e fomentam o 

desenvolvimento da autonomia docente (FREIRE, 2009). Elas contribuem, desse modo, para 

a geração do conhecimento a partir da cumplicidade entre professores, alunos e recurso 

instrucional (VIEIRA; VOLQUIND, 2002). 

Segundo Vieira e Volquind (2002, p. 11), traba a de 

ensinar e aprender, mediante a realização de algo feito coletivamente  oficina é uma 

possibilidade de quebrar a hierarquia que persiste entre professores e alunos, pois proporciona 

uma experiência na qual são evidenciados o ensino e a aprendizagem de ambos. Ela ultrapassa 

a mera transmissão de conhecimentos, visto que tanto o aluno quanto o professor se sentirão 

instigados a perguntar e a buscar as respostas, a partir da realidade em que atuam. As autoras 

apresentam, ainda, a necessidade de que uma oficina, ao ser realizada, evoque três âmbitos do 

ser humano: o pensar, o sentir e o agir. Ao unir esses momentos, o aluno reconhece o 

problema em seu cotidiano, reflete sobre ele e se sente motivado a transformá-lo, de acordo 

com suas concepções. 

Dessa maneira, pode-se trabalhar com a oficina como propõe Sant' Anna (2011). A 

autora menciona um dos relatos de práticas pedagógicas na obra eitura de imagens à 

leitura do mundo ele, sugere-se trabalhar com imagens e, a partir delas, realizar a leitura. 

Assim, na prática, os professores indicaram alguns temas, entre ele  que eu tenho 

dentro da minha . A partir desse assunto, foi solicitado que os alunos selecionassem, 

em revistas, algumas imagens e, com elas, produzissem cartazes que traduzissem o tema. 



47 
 

Pode observar-se que uma oficina, prioritariamente, deve articular a teoria com a 

prática, ou seja, unir o conhecimento científico com o conhecimento empírico, além de 

proporcionar o trabalho em equipe, seja entre os alunos, seja pela inter ou 

transdisciplinaridade. Essa ferramenta suscita caminhos para que o aluno se identifique com 

sua realidade e desenvolva a capacidade de trabalhar em grupo. Promover uma oficina de 

criação textual após um caloroso debate pode ser o momento ideal para que os alunos 

expressem suas próprias ideias, concordando ou discordando do que foi dito. Esse exercício 

estimula o discente a pensar e a ter uma atitude responsiva, o que afasta a sensação de não ter 

nada a dizer. 

Trabalhar com oficinas que enfoquem as gramáticas com base em textos que circulam 

na sociedade e resultem em produção de textos é uma forma de o aluno aprender, 

efetivamente, a linguagem e seu funcionamento, e não apenas os decorar para uma avaliação. 

Por exemplo, estudar os substantivos e adjetivos a partir do texto é muito mais rico do que o 

ato de listar palavras, determinando que essa é um substantivo e aquela é um adjetivo. Isso 

porque as palavras flutuam dentro das classes gramaticais, bem como podem variar de 

classificação. 

Oficinas com música podem ser muito produtivas também para que os alunos possam 

se tornar compositores. A música tem o dom de tocar no fundo dos sentimentos e dizer nas 

entrelinhas; é uma forma de se aproximar dos alunos (trabalhando com músicas trazidas por 

eles) ou de propor algo diferente (músicas que eles não teriam a oportunidade de conhecer se 

não fosse por aquele momento). Há outras culturas que devem ser conhecidas e, sobretudo, 

respeitadas. Nossa realidade é apenas uma possibilidade. Nosso lugar é apenas um de muitos 

que existem no mundo. 

Conseguir desenvolver e aprimorar a prática pedagógica é necessário, e são vários os 

métodos para se trabalhar nisso. Mas cabe lembrar que, para todo trabalho a se desenvolver 

com os alunos da EJA, é fundamental que os temas usados sejam sempre do cotidiano do 

estudante, considerando a experiência do vivido. Além disso, é recomendável que o discente 

ocupe o lugar de autor e que o educador utiliza textos como ponto de partida para a reflexão. 

Essa atitude vai ao encontro com o proposto por Geraldi (2003), que afirma que o texto é o 

ponto de partida e de chegada de todo o processo de aprendizagem, desde que neles venham 

impressas características identitárias dos sujeitos sociais.  

Só se gosta daquilo que se conhece, daquilo que nos é dado a conhecer ou daquilo que 

nos desperta curiosidade; só se quer fazer algo quando já se experienciou esse algo e se sentiu 

a vontade de fazê-lo. Para se expressar, lendo ou escrevendo, o aluno tem que sentir que pode, 
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e esse poder é dado pelo conhecimento que, em língua materna, é garantido pelo suporte 

gramatical. Uma vez gostando, querendo e sentindo que pode, o aluno produz. Somente assim 

o estudante irá ler e escrever, pois o que gera o interesse na educação de pessoas jovens e 

adultas é o que faz sentido para esses sujeitos. 
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4  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 
O convite para a participação na pesquisa, durante o final do segundo semestre de 

2020, foi estendido aos estudantes que tiveram contato com a Educação Jovens e Adultos e 

ocorreu por adesão. Embora os cinco discentes tenham aceitado o convite, apenas três, cujas 

análises serão apresentadas, entregaram os questionários respondidos. É importante destacar 

que os três são jovens: um, que será identificado como respondente (a), é do sexo masculino e 

duas, identificadas como respondente (b e c), são do sexo feminino. Importante salientar que 

apenas a respondente (c) realizou o componente curricular eletivo EJA. Cabe ressaltar que 

esses graduandos estão em momentos diferente do Curso (a e b) estão cursando o 8º semestre 

e (c) se encontra no 9º semestre. Tanto o respondente (a) quanto os respondentes (b) e (c) 

participaram do PIBID, programa no qual desenvolveram trabalho com a EJA. Este é 

oferecido para os alunos que estão matriculados, a partir do 1º até o 8º semestre. É válido 

enfatizar que as práticas realizadas pelos respondentes foram uma oportunidade única de obter 

contato com a EJA, não tendo por obrigatório o estágio curricular dessa formação inicial.  

 Assim, ao perguntar sobre onde desenvolveram os exercícios com o público da EJA, o 

respondente (a) e as respondentes (b e c) informaram que desenvolveram a sua prática 

pedagógica em EJA no Centro Municipal de Educação dos Trabalhadores  CMET Paulo 

Freire, durante o ano de 2019.  

O CMET Paulo Freire foi reconhecido como unidade escolar em 1997 e, por ocasião 

da morte do educador Paulo Freire, no mesmo ano, seu nome foi incorporado ao do Centro. O 

CMET oferece somente a Educação de Jovens e Adultos, com ofertas nos turnos da manhã, da 

tarde e da noite. O Centro atende jovens a partir de 15 anos, adultos e idosos, oriundos de 

vários bairros de Porto Alegre e cidades vizinhas. Os alunos pertencem à classe trabalhadora 

e, no momento, representam um total aproximado de 900 alunos. Dentre esses, há pessoas 

com deficiências físicas e mentais, além de cadeirantes e deficientes visuais. Em função dessa 

diversidade, a educação no Centro se caracteriza pelos espaços e tempos diferenciados de 

construção de conhecimentos em todas as atividades. 

Assim, de início, pretendeu-se entender, de alguma forma, se os respondentes já 

haviam realizado algum componente curricular no Curso de Licenciatura em Letras da 

UERGS que tenha trazido referenciais ou demandado alguma abordagem sobre Educação de 

Jovens e adultos. A esse respeito, assim se manifestaram: 
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(a) De modo direto, não. Indiretamente, sim. Percebo que há uma clara relação 
entre a ausência da discussão sobre a especificidade da Educação de Jovens e 
Adultos na formação inicial e o despreparo dos professores em lidar com este 
público na educação básica. Isso se deve às raras vezes em que durante o curso se 
reflete sobre fazer pedagógico contextualizado à escolarização de jovens adultos. 
Nota-se que muitos acadêmicos de Letras são fascinados pela EJA, contudo, 
desconhecem imensamente as especificidades da EJA, e, quando, de algum modo, é 
apresentado um fazer diferenciado em relação a ela, reproduz os moldes da 
escolarização de crianças e adolescentes. Recordo que no 4º semestre, em 
planejamento e avaliação, foi nos apresentado alguns trabalhos com pedagogia de 
projetos na EJA, pela docente do componente, e, do mesmo modo, no 5º semestre, 
no componente de Teorias do texto/discurso: gêneros, a mesma professora 
apresentou-nos um artigo tivo ou EJA? 
Sentidos e perspectivas da formação continuada de professores no Rio Grande do 

lguns colegas ficamos curiosos com o que lemos e sentimos 
vontade/necessidade de conhecermos mais a EJA.  
(b) O componente curricular que cursei com referenciais ou que demandou alguma 
abordagem sobre a Educação de Jovens e Adultos foi didática, na qual tratamos 
sobre práticas pedagógicas para os diferentes anos escolares.  
(c) Sim, componente que leva esse nome, EJA. 

 

Conforme aponta o respondente (a), verifica-se que as respostas podem ser vistas de 

modo direto ou indireto. O participante informa que, em seu caso, não realizou um 

componente curricular específico; mas de forma indi o do Curso, 

houve algumas interlocuções a respeito, o que, segundo ele, gera um imenso desconhecimento 

 e faz com que os profissionais reproduzam des da 

escolarização de crianças e adole  

É importante destacar que o respondente traz exemplos significativos de duas 

disciplinas que trouxeram referenciais sobre a EJA, uma relacionada à Pedagogia de Projetos 

e um artigo com abordagem sobre a EJA. Esses materiais fizeram com que ele e mais alguns 

de seus colegas ficassem do-

conhecer melhor a EJA.  

A respondente (b), assim como o respondente (a), fala da mesma situação. Informa 

que teve contato com a EJA de modo indireto, na d , quando se 

abordaram práticas pedagógicas pa , sem especificar ou dar 

informações sobre os referenciais estudados. Já a respondente (c), de modo direto, afirma que 

ue leva esse nome  

Observa-se que, quando as respondentes trazem exemplos de componentes 

curriculares vistos no Curso, evidencia-se a suposição de Dourado (2001) ao dizer que as 

universidades se configuram como um importante instrumento na formação dos docentes para 

a Educação de Jovens e Adultos. Também se enfatiza o Parecer nº 774 (RIO GRANDE SUL, 

1999), que propõe a organização dos estabelecimentos de ensino a fim de atender às 
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exigências legais e lembra às universidades a sua responsabilidade no processo de formação 

inicial e continuada de educadores.  

Desse primeiro conjunto de falas, como efeito do movimento de pré-análise que 

compõe a metodologia da Análise de Conteúdo (AC), já pôde-se abstrair alguns indicadores 

de segunda etapa, em unidades de registro. A partir daí, tornou-se possível afirmar que os 

respondentes destacam a existência de: 

 

 Ausência da discussão da especificidade da EJA; 

 Despreparo dos professores; 

 Ausência de reflexão sobre o fazer pedagógico contextualizado; 

 Desconhecimento das especificidades da EJA; 

 Reprodução dos moldes da escolarização de crianças e adolescentes; 

 Poucos componentes curriculares que abordem a EJA; 

 Presença de poucos referenciais da EJA; 

 Grande curiosidade, vontade, necessidade de os licenciandos conhecerem mais 

sobre a EJA. 

 

Em sequência, perguntou-se aos graduandos que haviam tido contato com algum 

componente curricular relativo à EJA no Curso de Licenciatura em Letras  Habilitação em 

Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa o que havia chamado a atenção nessa 

abordagem ou se ela foi significativa, nesse componente, em relação à EJA. Nesse sentido, os 

participantes responderam: 

 

(b) O que foi significativo para mim nesse componente em relação à EJA foi a 
forma como as vivências dos alunos estão mais presentes na Educação de Jovens e 
Adultos e, por isso, é mais importante os professores buscarem valorizar e utilizar 
isso nas práticas pedagógicas.  
(c) O fato de a EJA ser uma modalidade de ensino formal e regular. 

 

Conforme se verifica, o respondente (a) não respondeu. É possível observar que o 

respondente já havia abordado essa questão, por antecipação, na resposta da pergunta anterior. 

Esta recordava exemplos significativos de dois componentes curriculares que trouxeram 

referenciais sobre a EJA e fizeram com que ele e mais alguns de seus colegas ficassem 

m, dando- lhor a EJA.  

A respondente (b) menciona que teve contato com algum componente e o que foi 

significativo em relação à EJA é a maneira como a ses alunos são mais reais 
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nessa modalidade de ensino. Nessa perspectiva, a estudante destaca importante os 

professores buscarem valoriz ivências em suas práticas. A respondente 

(c) afirma que o que lhe chamou a atenção foi a EJA ma modalidade de ensino formal e 

 

As respostas reforçam a ideia da necessidade de uma formação específica para os 

educadores da EJA. A respondente (b) traz em sua fala aspectos do que Dantas (2012) 

enfatiza: a formação de educadores para essa modalidade deve atentar-se para a diversidade 

de jovens e adultos, considerando suas peculiaridades, diferenças culturais, experiências de 

vida, histórias, saberes e características específicas. Vê-se, assim, a exigência de formação 

específica para atuar na EJA, explicitada pelo Parecer nº 11 (BRASIL, 2000). 

De acordo com os respondentes, o ensinamento mais significativo obtido a partir do 

que aprenderam nas poucas interlocuções com a EJA que tiveram no curso foi que é 

importante considerar: 

 

 A vivência dos alunos presentes na EJA; 

 As experiências dos estudantes; 

 A EJA como modalidade de ensino formal e regular. 

 

Ao perguntar sobre o que significou a possibilidade da prática pedagógica 

desenvolvida junto à EJA, os participantes assim se manifestaram: 

 

(a) Farei das palavras de Paulo Freire, as minhas, inferindo que toda e qualquer 
ação educativa deve ser um ato político que ajudará o sujeito a tomar consciência 
de sua posição no mundo, a se libertar da opressão, a fim de participar, de modo 
ativo e criador da história e da transformação da realidade na qual está inserido 
socialmente. 
(b) A possibilidade dessa prática significou uma experiência enriquecedora que sem 
dúvidas contará muito para minha prática como professora. O contato com os 
alunos da EJA é uma vivência que todos os docentes deveriam ter, pois com eles 
aprendemos muito e compartilhamos muitas formas de humanização e percepção 
dos alunos.  
(c) O reconhecimento pessoal das práticas dessa política pública, encarar de frente 
as realidades e desafios impostos aos alunos, professores, escola e parceiros. 
 

O responde (a) utiliza-  de Paulo Fr  para responder à pergunta. 

Informa que entende que toda a prática de educar deve ser uma ação política, no sentido de 

aju ujeito a tomar consciência de sua posição no mundo, a se li

Assim, participará de maneira atuante da ória e da transformação da realidade na qual 
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está inseri Nesse sentido, ele demonstra que buscou aplicar em suas práticas 

o que acredita.  

e que, segundo a participante, serviu de aprendizagem para seus exercícios como docente. É 

possível observar que a graduanda enfatiza que todos os educadores deveriam ter contato com 

s é com estes que os professores aprendem muito e compartilham 

tas formas de humanização e percepção dos aluno . 

A respondente (c) inicia sua resposta com nto pess  seja, está 

valorizando as práticas da EJA. Ademais, ela reconhece que essas experiências são 

desafiadoras. 

Os sentidos expressos nas falas dos respondentes e futuros professores refletem 

múltiplos significados do ser docente da EJA. Entre estes, confirma-se que é possível realizar 

práticas pautadas em visões de mundo, considerando os saberes, conhecimentos, 

interrogações e significados dos alunos da EJA, conforme apresenta Arroyo (2005). 

É no sentido de se promover uma educação voltada para a realidade do educando, 

valorizando os elementos da vivência do aluno para a prom o como 

na busca da autonomia do educando, que o respondente (a) se utiliza das 

palavras de Freire.  

Observa-se que todos destacam aprendizagens relacionadas a sua vida profissional e 

pessoal. Assim, considerou-se o que segue como unidade de registro: 

 

 Discurso de Paulo Freire presente na EJA; 

 As práticas com a EJA resultam em experiência para o professor; 

 O contato com os alunos da EJA permite aprendizagem compartilhada; 

 Necessidade da valorização das práticas da EJA; 

 A EJA como política pública; 

 A realidade da EJA impõe desafios aos alunos, professores, escola e parceiros. 
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Nesse sentido, buscou-se saber como os futuros profissionais pensaram o 

planejamento das práticas e onde buscaram suporte. Sobre isso, os participantes responderam: 

 

(a) Alguns referenciais são necessários e indispensáveis, como: Paulo Freire 
(Pedagogia da autonomia), Sérgio Haddad (A educação continuada e as políticas 
públicas no Brasil), Débora Ortiz de Leão (Docência e alfabetização na EJA: 
espaços e tempos de formação cotidiana), Jaqueline Moll (EJA como política 
pública local: atores sociais e novas possibilidades educativas. Educação e 
Realidade), Maurice Tardiff (Saberes docentes e formação profissional), entre 
outros.  
(b) Referente aos planejamentos buscamos suporte em diferentes lugares, mas o 
principal autor presente em nossas práticas foi Paulo Freire.  
(c) Na coordenação do PIBID da escola, da professora titular da turma. 
 

O respondente (a) cita diversos referenciais e uns são necessários e 

. Ele inicia citando os referencias principais, como Paulo Freire e outros. O 

respondente (b) comenta que buscou suporte em diversos lugares, mas não menciona que 

lugares foram estes. Conclui citando Paulo Freire como principal referência para suas 

práticas. O respondente (c) não traz nenhum referencial, mas responde que buscou amparo na 

Coordenação do próprio PIBID da escola e com a professora titular da turma com quem 

realizou as práticas.  

Entre os referenciais utilizados, verifica-se que somente o respondente (a) mencionou 

autores e obras com falas sobre as políticas públicas, legais e da "EJA como direito", em 

referenciais como Freire, Haddad, Leão, Moll, entre outros. A responde

sendo a principal referência e o que chama a atenção é a fala da respondente (c), 

em que se evidencia a necessidade de reflexões dentro dos cursos de licenciatura na forma de 

abordagem dessa realidade, com o objetivo de que os professores se atentem para 

possibilidades diferentes de desenvolvimento de suas práticas educativas. Destaca-se que as 

universidades representam importante instrumento na formação dos docentes para a Educação 

de Jovens e Adultos (DOURADO, 2001).  

Desse modo, identifica-se pelas respostas dos dois respondentes: 

 

 A primordialidade de Paulo Freire no planejamento das práticas; 

 A ausência de referenciais pedagógicos para a EJA; 

 A necessidade de referenciais para as práticas; 
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Da mesma maneira, interessou a essa pesquisa saber que metodologias ou tipos de aula 

os graduandos desenvolveram: 

 

(a) A ideia sempre foi de favorecer o processo de construção e reconstrução do 
conhecimento a partir de uma prática de pedagogias de projetos que valorizassem 
as concepções de ensino e de aprendizagem (internalização) buscando que os 
estudantes se conscientizassem da necessidade de uma transformação 
emancipadora. 
(b) As aulas desenvolvidas foram voltadas para as vivências e experiências dos 
alunos, buscando expandir os aprendizados do cotidiano. 
(c) Oficinas de alfabetização, roda de leitura de contos, jogos didáticos para 
adultos. 
 

O respondente (a) utilizou-se da Pedagogia de Projetos. Ele afirma ser essa uma 

prática que valoriza as concepções de ensino e aprendizagem, atendendo ao objetivo proposto, 

avorecer o processo de construção e reconstrução do conhecimen  

A respondente (b) menciona que desenvolveu aul ltadas para as vivências e 

experiências dos alunos com o objetivo de ampliar os aprendizados do cotidiano , sem 

especificar qual metodologia usou em suas práticas. 

A respondente (c) utilizou-se de oficinas e cita algumas práticas que realizou pelo 

PIBID.  

Pelas falas dos respondentes, pode-se perceber que os planejamentos eram efetivados a 

partir da realidade e da conversa prévia com os educandos. A organização das aulas e oficinas 

se deu na perspectiva de Vieira e Volquind (2002) e a partir do referencial da Pedagogia de 

Projetos de Kaufman e Rodríguez (1995). Conforme o que os três responderam, destaca-se o 

que serviu como unidade de registro nesse estudo: 

 Pedagogia de Projetos e oficinas como metodologia; 

 As vivências e experiências dos alunos presentes nas práticas; 

 O cotidiano como conhecimento dos alunos; 

 
Nesse sentido, buscou-se conhecer quais os princípios e pressupostos que embasaram 

a prática desenvolvida, e os respondentes assim declararam: 

(a) Partimos da concepção Freiriana de que qualquer ação docente deverá estar 
assentada na reflexão sobre o homem e sua vocação em busca de se afirmar como 
sujeito da/na história e sua ação no mundo como seu intérprete e criador da 
cultura. 
(b) Os princípios que embasaram essas práticas foram: a valorização das vivências 
dos alunos; o compartilhamento de experiências; a utilização de situações do 
cotidiano para o desenvolvimento das atividades; textos do cotidiano para a 
expansão de temas.  
(c) Principalmente os princípios de Paulo Freire. 
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O respondente (a) usou a concepção Freiriana como princípio para embasar a prática 

desenvolvida, no sentido de refletir sobre o homem para que, assim, possa se afirmar como 

sujeito ativo do mundo. A respondente (b) utilizou princípios que, em toda a sua prática, 

visaram valorizar experiências e vivências dos alunos, fazendo uso de situações e textos do 

cotidiano. A respondente (c), de forma direta, afirma que usou Principalmente os princípios 

de Paulo , dando a entender que recorreu, também, a outros princípios, mas não os 

mencionou. Pelas falas, é possível destacar que há princípios da EJA presentes nesses dizeres. 

Entre os princípios expressos, destacam-se o diálogo constante, a valorização dos saberes e 

experiências, as atividades significativas que oferecem ao aluno subsídio prático para uso 

diário, as ações que mudem sua realidade, o planejamento coletivo, o currículo como efeito 

desse processo, construído na relação cotidiana, e a constituição de uma visão crítica da 

realidade, por exemplo. 

Enfatizam-se os seguintes conceitos nas falas: 

 

 Princípios de Paulo Freire como embasamento nas práticas; 

 Vivência dos alunos sendo valorizada nas práticas; 

 Ausência de teóricos nos embasamentos das práticas; 

 

Depois de determinar como os graduandos haviam pensado o planejamento das 

práticas e onde buscaram suporte, bem como o caminho metodológico para as desenvolverem, 

sentiu-se a necessidade de verificar se a prática desenvolvida havia sido igual ou diferente a 

alguma outra já desenvolvida, a partir do Curso. Além disso, julgou-se importante que os 

licenciandos relatassem o porquê de considerarem os exercícios iguais ou, se diferentes, o que 

havia mudado. A esse respeito, os participantes assim se manifestaram: 

 
(a) Teve que ser diferente justamente para não cairmos na repetição da reprodução 
de conteúdos para crianças e adolescentes da educação básica. Tínhamos que 
analisar frequentemente com criticidade nossa situação de pibidianos, os aspectos 
políticos, sociais, culturais e econômicos que permeavam o CMET e seus alunos, 
além de questionar nosso próprio trabalho, nossas concepções de escola, de 
currículo, de ensino, de metodologias para assumirmos a responsabilidade da 
produção e utilização do conhecimento. Isso tudo firmou nosso compromisso com a 
transformação do pensamento e da prática dominante pedagógica. 
(b) Essa prática foi diferente dos estágios desenvolvidos no curso, pois, tratando-se 
da EJA, foi possível dar mais espaço aos alunos para compartilharem suas 
vivências e utilizarem delas para a construção das temáticas.  
(c) Sim, muito diferente da prática de aulas para os anos fundamental e do ensino 
médio. Os planos, as dinâmicas e os métodos são específicos para alunos adultos, 
analfabetos, semianalfabetos que já tem muitas experiências a compartilhar e até 
ensinar em sala de aula. 
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O respondente (a), de forma direta e enfática, respon   

justifica a resposta mencionando que precisava-se pensar em uma prática diferente a fim de 

não reproduzir os moldes de aulas para crianças e adolescentes. Segundo o participante, foi 

prec nalisar frequentemente co contexto todo que os envolvia: 

situação de pibidianos, os aspectos políticos, sociais, culturais e econômicos que permeavam 

o CMET e seus ona que foi preciso pensar o fazer pedagógico como 

um todo, nar nosso próprio trabalho, nossas concepções de escola, de currículo, de 

ensino, de metodologias para assumirmos a responsabilidade da produção e utilização do 

co , assim, não recair na prática pedagógica dominante  

A respondente (b) afirmou que i  já havia trabalhado 

nos estágios e que, por se tratar da EJA, ela procurou dar espaço aos alunos, permitindo-lhes 

compartilhar vivências. A partir delas, buscou construir temáticas. 

A respondente (c) mencionou que a vivência com a EJA foi muito diferente da prática 

de aulas para a educação básica. Seg e os métodos são 

específicos para alunos adultos, analfabetos, semianalfabeto  esses alunos contam com 

muita experiência de vida que podem ajudar e instruir na sala de aula. 

Observa-se que, para os três respondentes, a prática foi diferente. Enfatiza-se que a 

respondente (b) traz aspectos associados à especificidade das práticas com a EJA: essa 

condição trouxe a possibilidade de um fazer diferente, isto é, foi possível dar mais espaço 

aos alunos para compartilharem su e, a partir dessas, formular temáticas. Nesse 

sentido, ela recorre a Gonçalves (2002), mostrando que o aprendizado dos educandos não se 

restringe aos aspectos formais materializados no currículo institucional ou formal. O 

respondente (a) e a respondente (c) trazem nas suas respostas justificativas do porquê a prática 

foi diferente, porque pensaram a prática diferente, e isso evidencia Arroyo (2013), quando 

reforça a ideia de que docentes e alunos, em seus processos formativos,  ao 

 

Acentuam-se os seguintes pontos nas respostas: 

 

 Práticas específicas para a EJA; 

 Valorização das vivências e experiências dos alunos; 

 A não reprodução dos moldes para crianças e adolescentes na educação básica; 

 Pensar o fazer pedagógico; 

 A prática dominante pedagógica; 



58 
 

 Temáticas a partir das vivências; 

 Aprendizagem compartilhada com troca de experiências. 

 
A fim de continuar instigando os respondentes sobre como foram as práticas 

realizadas, pois é de interesse da pesquisa buscar os resultados desse trabalho, questionou-se 

se os participantes haviam sentido alguma dificuldade ou vivenciado alguma situação mais 

complexa, tendo por base o ensino de língua e literatura, que pudessem relatar. Obtiveram-se 

as seguintes respostas: 

 

(a) Constatamos que tanto o preconceito linguístico, quanto o ensino mecânico de 
língua Portuguesa ainda persistem. Alunos e alguns professores ainda se fixam no 
ensino e aprendizado da Língua Portuguesa baseada na gramática normativa, 
esquecendo-se ambos que a língua é viva e não estática. 
(b) A dificuldade mais evidente foi no sentido de demonstrar aos alunos que a 
Língua Portuguesa pertence a todos, que todos sabemos Português e que não 
devemos compartilhar esse pensamento de que a LP é algo inalcançável, como se 
nossa língua materna fosse algo que não dominamos. Essa autoestima linguística 
precisa ser trabalhada, ainda mais com alunos que estão há mais tempo no sistema 
de ensino e muitas vezes compartilham situações de decepção tratando-se da 
educação. 
(c) Não respondeu. 
 

O respondente (a), de forma indireta, menciona que a dificuldade encontrada se 

associa ao preconceito linguístico, no sentido de levar os professores a um ensino mecânico 

da língua. Segundo ele, esse preconceito se dá não só pelos professores, mas também pelos 

alunos, na insistência de se fixar no ensino e aprendizado da língua baseados na gramática 

normativa, sem considerar que a língua é viva e não estática . 

O respondente (b), de forma enfática, citou que a dificuldade mais evidente foi a de 

íngua Portuguesa perte Logo, 

devemos compartilhar esse pensamento de que a LP é algo inalca e sugere que se 

trabalhe com os alunos , mais ainda com os alunos da EJA, a autoestima linguística, bem 

como aponta Possenti (1996).  

A respondente (c) nada declarou. 

É importante ressaltar que ambos os respondentes afirmam que encontraram a mesma 

dificuldade no ensino de línguas: ela é vista como algo distante dos alunos e não como parte 

integrante da sua realidade. Essa é uma das razões que torna essa pesquisa pertinente, no 

sentido de refletir sobre o ensino de línguas para a EJA. Dessas respostas, adotam-se os 

seguintes aspectos como unidade de registro: 
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 Preconceito Linguístico; 

 Gramática Normativa como ensino de LP; 

 O ensino da língua materna como uma língua viva; 

 Os anseios dos alunos da EJA quanto ao ensino da LP; 

 A LP como algo inalcançável aos alunos. 

 

Com o objetivo de buscar saber se os graduandos haviam acionado algum referencial 

visto ao longo do curso em suas práticas na EJA, perguntou-se quais as teorias acionadas 

durante a experiência. A esse respeito, eles assim declararam: 

 

(a) Todos ligados à emancipação do aluno que o enfocasse em todas as dimensões, 
lógico, acrescentando as teorias dos grandes pensadores como: Freud, Piaget, 
Vygotsky, Dewey e Paulo Freire. 
(b) Paulo Freire, Piaget, Vygotsky e Wallon, estes são os principais que foram 
acionados durante nossa experiência.  
(c) Paulo Freire, Pedagogia da autonomia, Educação como Prática da 
Liberdade/saberes da docência Tardif. 

 

O respondente (a) afirma que acionou referenciais teóricos visto ao longo do Curso, 

tais como: aget, Vygotsky, Dewey e Paulo Fr A respondente (b) também 

menciona que acionou referenciais visto ao longo do curso. São eles: , 

Vygotsky e W  E a respondente (c) cita, de forma direta, as obras Pedagogia da 

autonomia e Educação como Prática da Liberdade, de Paulo Freire, e Saberes da docência, 

de Tardif. Estes referenciais estão presentes no conjunto de componentes curriculares do 

Curso de Letras que compõem, desde o primeiro semestre, o currículo, configurando como 

Componentes curriculares de prática pedagógica  conforme seu PPC (2013, p. 48).  

Importante observar que esses referenciais giram em torno de teorias de aprendizagem, 

educação popular e de adultos e os saberes da docência. 

Dessa maneira, enfatiza-se: 

 Presença de referencial visto ao longo do Curso; 

 Teóricos destacados: Paulo Freire, Freud, Piaget, Vygotsky, Dewey, Wallon, 

Tardif. 

 Obras destacadas: Pedagogia da autonomia e Educação como Prática da 

Liberdade, de Paulo Freire, e Saberes da docência, de Tardif. 
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Com a intenção de que refletissem sobre o seu fazer pedagógico, questionou-se como 

os graduandos participantes da pesquisa avaliaram a atuação como professor na EJA, ao que 

eles consideraram:  

 
(a) Avalio como uma prática à reflexão constante que faz com que possamos 
ampliar o horizonte de nosso conhecimento. Sempre a permeei com os 
questionamentos: Como eu penso minha prática docente? Qual o sentido social e 
político dela? Estou pronto, hoje, para discutir o que planejei, ou vou reproduzir em 
virtude de um currículo? 
(b) Acredito que minha atuação como professora na EJA foi de crescimento, pois 
aprendi muito com essa experiência e sei que esses momentos farão parte das 
minhas práticas futuras. Não havia tido contato com turmas da EJA antes, esses 
momentos foram diferentes de outros e me fizeram perceber ainda mais a 
importância de um professor presente na vida dos alunos para o incentivo e para a 
formação.  
(c) Desafiadora e, às vezes, solitária. 
 

O respondente (a) mencionou que avalia a sua prática com a EJA como constante 

processo de reflexão. Pode-se considerar que o exercício teve um importante significado para 

esse respondente, pois, a partir dele, ele pôde refletir sobre a própria formação inicial, fazendo 

relações com a prática que estava vivenciando. O licenciando expressa a transitoriedade e a 

flexibilidade presentes nas relações com a EJA: se percorre caminhos que vão 

surgindo . Para tanto, deve-se manter uma  como afirma Freire 

(1997): o autor coloca o educador no lugar de quem aprende sempre, deve fazer a escuta 

constantemente e manter uma postura investigativa em sala de aula. A partir disso, pode-se 

considerar que esse acadêmico acompanhou todo o processo de forma flexível, avaliando e 

refletindo sobre as suas aprendizagens e as dos estudantes. 

As respostas obtidas vão ao encontro de Pinto (2000), que afirma que esse processo 

reflexivo é uma das vias para a capacitação crescente do educador. A respondente (b) afirma 

que a prática foi de crescimento e de grandes significados e a respondente (c) diz que a prática 

 É possível pensar a 

em que se observa a ausência da EJA ao longo do curso. Nesse ponto, cabe chamar a atenção 

para o Parecer nº 774 (BRASIL, 2000), onde se lê:  instituições que se ocupam da 

formação de professor . 

A pesquisa evidencia, nas falas dos participantes, que a prática com a EJA: 

 

 É uma prática que necessita de constante reflexão; 

 Há necessidade de questionar o seu fazer pedagógico; 

 A prática como reprodução de currículo; 
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 A EJA trouxe crescimento para práticas futuras; 

 A prática como primeiro contato com a EJA; 

 Percepção de que a prática com a EJA foi diferente de outras; 

 A importância do professor presente na EJA; 

 Incentivo na formação; 

 A prática na EJA como um desafio; 

 Solitária. 

 

A pesquisa seguiu instigando os participantes, a fim de verificar o que aprenderam ao 

longo do Curso, que foi de suma importância para a docência em EJA. Sobre isso, eles 

declararam: 

 

(a) Que devemos romper com a tendência predominante das propostas curriculares 
de fragmentar o conhecimento, além da organização do currículo numa perspectiva 
cientificista, muito tecnicista e, totalmente, disciplinarista. Se não rompermos com 
todos esses paradigmas que já estão estruturados na educação e que dificultam o 
estabelecimento de diálogos entre as experiências vividas, os saberes anteriormente 
tecidos pelos educandos e os conteúdos escolares, de nada adiantará entrarmos em 
uma sala de aula. Portanto, um conselho: se não quiser romper com isso, nem tente 
ser professor. 
(b) O que aprendi ao longo do curso foi de suma importância para a docência em 
EJA, mas acredito que mais disciplinas deveriam abordar tópicos sobre a Educação 
de Jovens e Adultos. Faltam ainda insumos mais direcionados, o que aprendemos 

endo mais visualizado para o ensino 
fundamental e médio que não são EJA. Uma abordagem mais focada nesse âmbito 
seria interessante, pois se fica somente para o último estágio e nem todos os alunos 
do Curso de Letras participam do PIBID tendo essa oportunidade de contato, as 
experiências com esse ensino são poucas e farão falta no futuro.  
(c) Aprendi que o respeito a pessoa humana e a proximidade aos alunos são 
algumas das chaves para o sucesso nessa modalidade educacional. 
 

O respondente (a) declarou que o que aprendeu e foi de suma importância é que é 

preciso romper com a proposta de uma educação onde o currículo que predomina na escola é 

conteudista e disciplinar. Segundo ele, esse modelo está estruturado na educação, o que 

dificulta a aprendizagem por meio do diálogo. Nessa concepção, não se consideram as 

vivências e o saber dos alunos contidos no cotidiano. Para ser professor, conforme esse 

participante, é preciso romper com esse pensamento. O graduando termina sua fala 

per com isso, nem t  

A respondente (b) não declarou de forma direta o que aprendeu e foi de suma 

importância ao longo do curso. De forma geral, ela afirma que o que aprendeu acaba sendo 

mais praticado com ensino fundamental e médio. No entanto, admite que há falta de 

disciplinas que abordem especificamente a EJA antes do estágio final, no qual os alunos terão 
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contato com esse público. Lembra que nem todos os alunos poderão se utilizar da experiência 

que o PIBID oportunizou, considerando que nem todos os estudantes participam do programa. 

A participante encerra enfatizando que as experiências com a EJA são poucas e farão falta. 

A respondente (c) declarou que o que aprendeu e foi de suma importância é que o 

estímulo afetivo é uma das possibilidades para o êxito com a EJA. 

O que se evidencia nessas falas é que os respondentes (a) e (c) declaram que houve 

aprendizado que foi de suma importância. Porém, a respondente (b), ainda que não tenha sido 

o objetivo da pergunta, chama a atenção para aquilo que faltou ao longo do curso. Contudo, 

preponderando sobre as respostas, é possível destacar que a pergunta provocou discurso de 

denúncias. O respondente (a) denuncia  ecoa Arroyo (2013, p. 

15), quando o autor expressa que os professores est

em seu processo formativo. O respondente grita a urgência de romper com o currículo 

fragmentado, ressaltando que o aprendizado dos alunos não se restringe aos aspectos formais 

materializados no currículo, pois o processo de ensino e aprendizagem não é passivo. Já a 

respondente (b) denuncia a sidade de abordagem específica para a EJA ao longo do 

c e está enfatizado na Resolução nº 343 (RIO GRANDE DO SUL, 2018), que 

chama a responsabilidade das universidades na formação desse professor voltada para a EJA.  

Nesse sentido, considerou-se para unidade de registro, a partir dos indicadores das 

falas, os seguintes pontos: 

 
 Presença de aprendizagem ao longo do curso que os ajudou na prática com a EJA; 

 Rompimento do currículo predominante; 

 Valorização das experiências e saberes dos alunos; 

 Falta conteúdo e abordagens focadas para a EJA; 

 Necessidade de mais experiência com a EJA; 

 Despreparo para o estágio com a EJA; 

 Estímulo afetivo auxilia a se ter êxito nas práticas com a EJA. 
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Sobre o que entenderam ser de suma importância para a docência da EJA e que não 

havia sido abordado no currículo do Curso, os licenciandos responderam:

 
(a) Faz-se necessário um aprofundamento maior sobre as teorias educacionais 
relacionadas à EJA, pois as teorias apresentadas, ainda orbitam entre crianças e 
adolescentes. Ao abordar outras teorias específicas, o aluno terá condições de 
estabelecer o diálogo entre as experiências de vida, os saberes trazidos pelos alunos 
e os conteúdos estruturados. 
(b) Conforme respondido na pergunta anterior, faltam abordagens mais diretas 
para o ensino na EJA, pois todo o curso é muito mais direcionado aos ensinos 
fundamental e médio que não são da Educação de Jovens e Adultos. Apesar de ter 
um estágio focado na EJA, este é feito no final do curso e faltam insumos mais 
direcionados ao longo da graduação. 
(c) Eu vi na escola Paulo Freire, a presença marcante de idosos ativos, tive muitos 
alunos desse público. Acho que o currículo da universidade não abordou 
metodologias de ensino, pedagogias para os idosos, que os alunos se sentiam muito 
pressionados a passarem d , mas não se sentiam seguros quanto a sua 
formação e eu não sabia o que fazer quanto a isso.  
 

O respondente (a) fala que o que ele entende ser de suma importância para a docência 

da EJA e faltou no curso foram teorias específicas. Ele relata que o que se viu ao longo do 

curso foram concepções que priorizaram a Educação Básica com foco no ensino de crianças e 

adolescentes e que, havendo abordagem singular para o ensino da EJA, o aluno terá condições 

de planejar práticas dialógicas ent ias de vida, os saberes trazidos pelos alunos 

 

A respondente (b) evidencia que já havia mencionado o que entende ser de suma 

importância para a docência da EJA na resposta anterior, mas cita novamente que altam 

abordagens mais diretas para o ens . Ela considera que o Curso em si é muito mais 

destinado ao Ensino Fundamental e Médio e, ainda que o Curso tenha um estágio focado na 

EJA, este ocorre no final da graduação e faltam insumos para realizá-lo. A respondente (c) 

fala que, na sua experiência com a EJA, na escola onde realizou o Programa PIBID, viu um 

público ativo de idosos em suas aulas e sentiu falta de metodologias que considerassem a 

EJA, em específico essa faixa etária dos alunos. Menciona, ainda, que ela como professora 

sentiu-se despreparada para atender a insegurança destes quanto à sua formação. Assim, 

considerando a especificidade que a EJA coloca diante de si, o profissional da educação é 

fadado diariamente a afastar-se das práticas, currículos e metodologias típicas dos modelos do 

ensino regular conhecidos: esse educador precisa reinventar, inventar, criar e recriar o seu 

fazer pedagógico. 

Mediante as respostas, considerou-se que cabe como unidade de registro: 
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 Necessidade de teorias e abordagens específicas para a EJA; 

 O Curso é direcionado para o Ensino Fundamental e Médio, sem considerar a 

Educação de Jovens e Adultos; 

 Necessidade de se tratar da EJA ao longo do Curso; 

 Ausência de metodologias para a EJA; 

 Pouca prática com a EJA; 

 Despreparo dos alunos para as práticas com a EJA. 

 

A partir daí, pediu-se que os participantes completassem, em até 15 linhas, a EJA no 

Curso de Licenciatura em Letras da UERGS, ao que se pode afirmar que os respondentes 

destacam: 

 
(a) É fundamental trazer essa temática para ser discutida com especialistas na 
universidade devido suas particularidades pedagógicas, assim, superando a 
improvisação. De nada adiantará termos discentes apaixonados platonicamente 
pela EJA, se continuam a improvisar apaixonadamente, sem qualificação às 
especificidades do público jovem e adultos.  
(b) [...] representa um espaço pequeno, vista a complexidade e a grandiosidade 
para o nosso currículo que experiências com a Educação de Jovens e Adultos 
podem proporcionar. Acredito que, mesmo estudando teóricos que falam sobre a 
educação de forma geral, faltam ainda atividades que olhem a EJA sob a 
perspectiva desses teóricos e nos demonstrem a utilização em sala de aula com estes 
alunos.  
(c) [...] é de extrema importância para que os futuros professores possam ter 
contato, aprendam, compreendam e se apropriem das ESPECIFICIDADE dela, a 
fim de estarem preparado para fazerem diferença na formação digna dos jovens e 
adultos que não tiveram oportunidade de estudar em outras etapas ou modalidades 
de educação. E ainda para evitar que ao serem alocados para a EJA sem nenhum 
preparo específico tratem os adultos como se fossem crianças desrespeitando suas 
histórias de vida e experiências. 

 

O respondente (a) destaca que é preciso trazer a EJA para ser discutida no âmbito da 

Universidade com participação de especialistas, a fim de que os discentes tenham um ensino 

qualificado, que atenda às especificidades da EJA. Segundo ele, não adianta a universidade ter 

discentes apaixonados pela EJA se esses tiverem que improvisar em seus exercícios, enquanto 

a Universidade não os leva a concretizar as práticas sem qualificação. 

A respondente (b) destaca que a EJA pouco é considerada no currículo de Letras pela 

Universidade e que, ainda que o currículo aborde a educação de forma geral, faltam práticas 

que priorizem a EJA. É preciso, na visão dessa graduanda, oportunizar aos alunos a vivência 

das práticas mencionadas pelos teóricos em sala de aula. A respondente (c) reforça ser 

fundamental que os futuros professores tenham contato com o público da EJA para que, 

assim, conheçam as suas especificidades. Desse modo, não recairão no risco de infantilizarem 
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o ensino a esse público e tampouco poderão desconsiderar as experiências de vida desses 

alunos. 

Em tese, os respondentes chamam a atenção da Universidade, enquanto espaço de 

formação, para que se olhe para o currículo do curso de Letras. Segundo os participantes, 

existe e necessidade de construção de um currículo dialógico, que garanta a diversidade dos 

sujeitos e a multiplicidade de tempos, espaços e ritmos de elaboração do conhecimento, no 

que tange à Educação de Jovens e Adultos. É imprescindível que se reflita sobre 

possibilidades diferentes de desenvolvimento de suas práticas educativas, como evoca Garcia 

(1999), na busca de novas estratégias de ensino que motivem os estudantes dessa modalidade. 

Reconhece-se que a formação de professores para a EJA é essencial para que haja 

uma educação de qualidade, pois somente dessa maneira o educador será capaz de elaborar 

didáticas que resultem em bons desempenhos em sala de aula. Ademais, é necessário 

demonstrar aos alunos da EJA a importância de continuar seus estudos, a fim de que se 

tornem cidadãos críticos e reflexivos e possam interagir de forma participativa perante a 

sociedade. Assim, destacam-se: 

 

 Improviso de práticas para a EJA; 

 Necessidade de qualificação às especificidades do público jovem e adultos; 

 Necessidade de se discutir a modalidade na Universidade com profissionais da 

área; 

 A insignificância da presença da EJA no currículo do Curso; 

 Necessidade de praticar a teoria vista no Curso com foco na EJA. 

 

Tendo por base o processo analítico desenvolvido, a partir das falas dos licenciandos e 

licenciandas de Letras, obtém-se as seguintes categorias, que serão apresentadas nos Quadros 

que seguem. 
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No quadro 3, sobre a EJA no Curso de Letras, os estudantes informam que há: 

Quadro 3 - Sobre a EJA no Currículo de Letras: 
 

- Poucos componentes curriculares abordam a EJA; 
- Poucos referenciais da EJA; 
- Vontade de conhecer a EJA; 
- Ausência da discussão sobre a especificidade da Educação de Jovens e Adultos na 
formação inicial e reprodução dos moldes da escolarização de crianças e adolescentes; 
- Necessidade de teorias e abordagens específicas para a EJA e metodologias de ensino, 
pedagogias para os idosos; 
- Currículo do Curso é direcionado para o Ensino Fundamental e Médio, sem considerar a 
Educação de Jovens e Adultos; 
- Necessidade de se tratar da EJA ao longo do Curso; 
- Ausência de planejamento e metodologias para a EJA; 
- Pouca prática com a EJA; 
- Despreparo dos licenciandos(as) para as práticas com a EJA. 
Fonte: Autora, 2020. 

 

As adversidades da formação provocaram discursos de denúncia e crítica sobre a falta 

de componentes curriculares da EJA, além de indicarem certa falta de conhecimento sobre a 

Educação de Jovens e Adultos. Contudo, os graduandos sabem que a formação docente em 

EJA necessita: 

Quadro 4  A Formação Docente em EJA Necessita: 
 

- Acontecer na prática, ao longo do Curso; 
- Com referenciais de EJA e outros que lhe forneçam suporte; 
- Mediante aprendizagem compartilhada;  
- Estimular desafios aos alunos, professores, escola e parceiros; 
- Ser estudada e refletida com profissionais da área; 
- Propor metodologias para a EJA. 

Fonte: Autora: 2020. 

 

Ademais, os participantes chamam a atenção para os pontos que as especificidades da 

modalidade requerem: 

 
Quadro 5 - As Especificidades da Modalidade Requerem 

- Preparo dos professores; 
- Reflexão sobre o fazer pedagógico contextualizado; 
- Conhecimento sobre a EJA e seus referenciais; 
- Não reprodução dos moldes da escolarização de crianças e adolescentes. 
Fonte: Autora, 2020. 
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Embora apontem necessidades específicas, em sua prática com a EJA os licenciandos 

lembraram dos referenciais estudados no curso, que tiveram importância na prática, conforme 

apresenta o Quadro 6: 

 

Quadro 6 - Os Referenciais apontados pelas abordagens de disciplinas presentes no curso 
- Paulo Freire bem como suas obras: Pedagogia da autonomia e Educação como Prática da 
Liberdade; 
- Tardif e sua obra: Saberes & docência; 
- Freud, Piaget, Vygotsky, Dewey, Wallon; 
- Sérgio Haddad (A educação continuada e as políticas públicas no Brasil), Débora Ortiz de 
Leão (Docência e alfabetização na EJA: espaços e tempos de formação cotidiana), Jaqueline 
Moll (EJA como política pública local: atores sociais e novas possibilidades educativas; 
Educação e Realidade), Maurice Tardiff (Saberes docentes e formação profissional); 
- Marcos Bagno (Preconceito linguístico, o que é e como se faz). 
Fonte: Autora, 2020. 
 

Entre esses referenciais, o último não foi nomeado pelos respondentes, mas está 

presente através da concepção apresentada, que retoma o título da obra Preconceito 

Linguístico: o que é, como se faz, de Bagno (1999). Por esse motivo, a referência foi inserida 

no Quadro. 

Como saberes das experiências a partir do que vivenciaram no PIBID, os participantes 

informam que a prática pedagógica nessa modalidade requer: 

Quadro 7 - A Prática na EJA Requer: 
 

- Reflexão; 
- Questionamento; 
- Crescimento; 
- Incentivo; 
- Desafios; 
- Rompimento do currículo disciplinar predominante; 
- Valorização das experiências; 
- Planejamento referenciado; 
- Abordagens focadas;  
- Experiência; 
- Estímulo afetivo; 
- Teorias e abordagens especificas;  
- Considerar a Educação de Jovens e Adultos. 
Fonte: Autora, 2020. 

 

A partir dessa vivência, identificaram-se as dificuldades presentes na prática com a 

EJA, tais como: disparidades entre formação e prática; necessidade de metodologias 

diferenciadas que cativem esses alunos para que os mesmos possam permanecer na escola; e 

formação continuada para os professores, voltada a essa modalidade, com o objetivo de 
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elaborar métodos didáticos adequados para desenvolver seu trabalho. É importante salientar 

que esse conjunto de aspectos apontados pelos respondentes estão presentes em documentos 

legais da EJA, como as Diretrizes Curriculares Nacionais da EJA (BRASIL, 2000), assim 

como nas Resoluções 774 (1999) e 343 (2018), ambas do Conselho Estadual de Educação do 

Rio Grande do Sul. 

Ao longo de suas falas, os graduandos salientam as metodologias: 

Quadro 8  As Metodologias a partir dos estudos: 
 

- Pedagogia de Projetos; 
- Oficinas; 
- Práticas Dialógicas. 

Fonte: Autora, 2020. 
 

Ressalta-se que essas metodologias apresentadas estão presentes em textos e 

publicações de EJA mencionadas por eles e, também, aparecem teoricamente nesse trabalho 

em referências, como Sant , que abrange as oficinas e a Pedagogia de Projetos, 

esta última, apresentada por Kaufman e Rodriguez (1995). Assim, cabe ao professor utilizar 

metodologias diferenciadas, a fim de cativar seus alunos e garantir o aprendizado e a 

permanência dos mesmos na escola.  

Sobre o ensino de Língua e Literatura na EJA, os respondentes enfatizam que: 

Quadro 9 - O Ensino de Língua e Literatura a partir das práticas: 
 

- A língua materna é viva e não estática; 
- O preconceito linguístico e o ensino mecânico ainda persistem; 
- O ensino e a aprendizado da Língua Portuguesa ainda está baseada na gramática 
normativa; 
- Os estudantes têm anseios ao aprender a língua; 
- Há uma autoestima linguística que precisa ser trabalhada, ainda mais com alunos que 
estão há mais tempo no sistema de ensino e, muitas vezes, compartilham situações de 
decepção tratando-se da educação; 
- É preciso demonstrar aos alunos que a Língua Portuguesa pertence a todos, que todos 
sabemos Português e que não devemos compartilhar esse pensamento de que a LP é algo 
inalcançável. 
Fonte: Autora, 2020 
 

Como é possível observar, as falas dos respondentes indicam um ensino de língua que 

descentraliza o ensino tradicional da gramática normativa e chama o educador para o trabalho 

com a gramática internalizada e a descritiva, conforme Possenti (1996). Evidencia-se o 

preconceito linguístico: na visão de Bagno (1999), quando se trata da língua, não existe certo 

ou errado. Segundo ele, a gramática normativa apresenta um modelo idealizado, repleto de 
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regras, construções sofisticadas e palavras eruditas, baseado na norma escrita. No entanto, a 

fala dos respondentes reafirma que se deve lembrar que a língua é mutável e vai se adaptando 

ao longo do tempo, de acordo com as ações dos falantes. 

Em continuidade, os participantes apresentam, como demandas finais, os seguintes 

pontos: 

Quadro 10 - Demandas Finais, é fundamental que...: 
 

- É fundamental trazer essa temática para ser discutida com especialistas na universidade 
devido suas particularidades pedagógicas, assim, superando a improvisação; 
- Se promovam atividades que olhem a EJA sob a perspectiva de seus referenciais e nos 
auxiliem, sob condições específicas, em sala de aula com estes alunos;  
- Possam ter contato, aprendam, compreendam e se apropriem das ESPECIFICIDADES da 
EJA, afim, de estarem preparados para fazerem diferença na formação dos jovens e adultos 
que não tiveram oportunidade de estudar em outras etapas ou modalidades de educação, 
evitando que ao serem alocados para a EJA sem nenhum preparo específico tratem os 
adultos como se fossem crianças desrespeitando suas histórias de vida e experiências. 
Fonte: Autora, 2020. 
 

Esses Quadros que, de um modo geral, sistematizam aspectos das vozes de 

licenciandos e licenciandas de Letras da UERGS, provocam a reflexão sobre a importância de 

os conhecimentos sobre a Educação de Jovens e Adultos estarem presentes ao longo desse 

Curso para além da prática, que também é curricular, mas que acontece para os que fazem o 

PIBID, e não para todos os estudantes que frequentam o Curso de Letras. 

Os questionamentos dos licenciandos(as) servem à reflexão final, particularmente na 

EJA: Como eu penso minha prática docente? Qual o sentido social e político dela? Estou 

pronto, hoje, para discutir o que planejei  
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5  REFLEXÕES FINAIS 

 

A análise de dados obtida por meio da pesquisa permitiu concluir que aplicar o 

questionário com alunos do Curso de Letras que tiveram contato com a Educação Jovens e 

Adultos expandiu o olhar para como os professores estão sendo preparados para trabalhar com 

a EJA. Objetivando compreender os sentidos e significados da formação inicial no Curso de 

Letras, os licenciandos expuseram a sua vontade e desejo de conhecer mais a modalidade, a 

fim de que o ensino para jovens e adultos se torne significativo e haja maior oportunidade de 

aprendizagem, de maneira que se valorize a construção do saber do aluno.  

Para tanto, os graduandos ressaltam que a formação inicial é uma das necessidades 

fundamentais para o conhecimento de práticas pedagógicas que atendam adequadamente às 

especificidades próprias da EJA. Essa reivindicação evidencia o reconhecimento de que o 

processo educativo, sobretudo nessa modalidade de ensino, deve extrapolar a simples 

concepção conteudista e incorporar aspectos relacionados à cultura e à realidade vivencial dos 

educandos.  

Assim como o questionário, há também de se destacar a análise feita ao relatório da 

pesquisa ocência e formação inicial: a educação de jovens e adultos nas licenciaturas da 

UERGS do PPC do Curso de Letras (2013). Nesses documentos, percebeu-se a quase 

inexistência da EJA no Curso, o que suscita a reflexão sobre um currículo que leve em 

consideração não apenas as características particulares dos educandos, mas, principalmente, 

uma nova compreensão sobre ensino/aprendizagem, valorizando um currículo acadêmico que 

seja transversal a todo processo de ensino e que permeie esse diverso e distinto mundo que 

compreende a educação em EJA. Além do mais, é necessário considerar a urgência do 

processo formativo de professores que consigam imbricar a realidade do aluno ao processo 

educacional, aliando o seu processo de reconstrução do conhecimento a partir de suas 

experiências e vivências, tornando-o apto a se constituir como ser crítico e autônomo.  

A partir da leitura dos referenciais, observou-se que, para atuar na EJA, faz-se 

necessário saber/responder: o que a EJA significa? Que políticas a tornam o que é, na 

atualidade? Que práticas são compatíveis e necessárias para que se atendam às demandas de 

seus estudantes, de forma crítica, diante da realidade? Como os projetos, processos de autoria, 

as aulas-oficina, a interdisciplinaridade, podem estar na EJA? Para responder a esses 

questionamentos, faz-se necessário apreender as concepções, as políticas, as teorias e as 

pesquisas sobre EJA, articulando-as na prática. 
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Ser professor da EJA é estar em um constante aprender com as diversidades presentes 

na modalidade, o que requer conhecer suas especificidades, porque dela ecoam saberes 

múltiplos. Portanto, esse exercício implica em envolver-se com a EJA em diferentes 

momentos no Curso de Letras: ninguém nasce professor; se forma como tal, em permanente 

prática e na reflexão sobre o exercício docente, como bem considerou (e continua 

considerando) Paulo Freire.  

Nesse contexto, aprender a ser professor não é somente uma tarefa de conclusão de 

estudos, em que o licenciando se instrumentaliza do aparato de conteúdos e técnicas para a 

transmissão do conhecimento. O educador se constitui a partir dos processos de aprendizagens 

que acontecem por meio de situações práticas problematizadoras, exigindo uma atuação 

reflexiva e competente que vai além dos conceitos e procedimentos: é preciso um exercício 

em que são trabalhadas as atitudes e as práticas pedagógicas que contribuem para a formação 

integral do indivíduo (LIMA, 2011). 

O que fica, ao final destas reflexões, é o quanto é preciso se estar aberto aos novos 

conhecimentos e às aprendizagens que a própria EJA proporciona. Constata-se que, de certo 

modo, os conhecimentos gerais que os licenciandos (as) apontaram em suas falas sobre ensino 

de Língua Portuguesa e Literatura foram significativos para a prática que desenvolveram. 

Chama-se a atenção de que a presença dos componentes curriculares que envolvem a 

docência, desde o primeiro semestre do Curso, foi significativa também por seus referenciais, 

que foram apontados nas respostas ao questionário e salienta-se, ainda, que a experiência de 

EJA que tiveram no PIBID foi de grande relevância para a sua formação, porém, somente 

participaram dela, alguns poucos acadêmicos.  

Na escrita desse Trabalho de Conclusão de Curso, também tive que lidar com a minha 

falta de entendimento sobre alguns aspectos dos processos pedagógicos da EJA por conta da 

pouca reflexão no Curso, o que nos auxilia a demonstrar que apenas um componente 

curricular de dois créditos e opcional no Curso não é suficiente para que se possa desenvolver 

uma prática na EJA. Isso demonstra o quão abrangente e importante a EJA apresenta-se, não 

só para os seus educandos, mas também para os acadêmicos, que vivenciam essa prática 

experienciando, efetivamente, todas as inseguranças e angústias cotidianas e efetivando 

reflexões sobre essa experiência de docência. Sobre a EJA, faz-se necessário destacar a 

necessidade de que ela esteja presente, de modo mais enfático, no currículo do Curso, bem 

como explicitam as vozes dos licenciandos(as) e deliberam a resolução 343/2018 do Conselho 

Estadual do Rio Grande do Sul e o Parecer da Câmara de Educação Básica n. 11(2000). 
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Recomenda-se, por fim, que sejam realizadas novas pesquisas nessa área, contribuindo 

para os estudos sobre a formação inicial, contemplando a EJA. 
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APÊNDICE  Roteiro da Entrevista 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL 

UNIDADE UNVERSIDADE EM PORTO ALEGRE CURSO DE LICENCIATURA EM 

LETRAS:HABILITAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

PESQUISA: A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO CURSO DE LETRAS DA 

UERGS: UMA CONCEPÇÃO TEÓRICA E PRÁTICA 

Olá! Estamos realizando pesquisa referente ao meu Trabalho de Conclusão de Curso  TCC, 
que busca saber os sentidos da formação inicial de EJA, presentes no curso de Letras e 
gostaríamos de contar com a sua colaboração. Não é necessária sua identificação. Desde já, 
agradecemos a sua disposição e dedicação em responder este instrumento. (Luane Machado 
da Silva Pacheco )  

Seu ano de ingresso ou semestre: 
 
Responda: 
 
1- Você realizou algum componente curricular no curso de Letras que trouxe 

referenciais ou demandou alguma abordagem sobre Educação de Jovens e adultos? 
Qual? 

2-  Se positivo, o que você lembra ter lhe chamado a atenção ou que tenha sido 
significativo para você, nesse componente, em relação à EJA?  

3- Como experiência de ensino, pesquisa ou extensão do curso de Letras, você 
desenvolveu alguma prática ou participou de algum projeto em espaço de 
Educação de Jovens e Adultos  EJA? Qual, aonde? Em que período? 

4- O que significou para você a possibilidade dessa prática pedagógica? 
5- Quanto ao seu planejamento, onde você buscou suporte? 
6- Que metodologias ou tipos de aula você desenvolveu? 
7- Que princípios, pressupostos embasaram essa prática? 
8- Essa prática foi igual ou diferente a alguma outra desenvolvida por você, a partir 

do curso? Se igual, por quê? Se diferente, o que mudou? 
9-  Você sentiu alguma dificuldade ou vivenciou alguma situação difícil tendo por 

base o ensino de língua e literatura que pudesse relatar? 
10- Como você avalia sua atuação como professor(a) na EJA, nesta experiência? 
11-  Dos referenciais estudados ao longo do curso, quais foram acionados por você, 

durante esta experiência? 
12- O que você aprendeu ao longo do curso que foi de suma importância para a 

docência em EJA? 
13-  O que você entende ser de suma importância para a docência na EJA, mas não foi 

abordado no currículo do curso?  
14- Complete (até 5 linhas): A EJA no curso de Letras  
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ANEXO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  TCLE 

 

Voc  est  sendo convidado(a) a participar, como voluntário (a), da pesquisa de 

graduação de Luane Machado da Silva Pacheco, sob a orientação da Profª Drª Sita Mara 

Lopes Sa  A Educação de Jovens e Adultos no curso de letras 

da Uergs: uma concepção teórica e prática  A pesquisadora responsável por essa pesquisa é 

a Luane, que pode ser contatada no telefone/WhatsApp (51) 9841-4957 e no e-mail luane-

pacheco@uergs.edu.br.  

Ser  realizado questionário, tendo como objetivo geral verificar que sentidos as 

abordagens envolvendo a Educação de Jovens e Adultos  EJA presentes no currículo do 

Curso de Licenciatura em Letras  Habilitação em Língua Portuguesa e Literaturas de 

Língua Portuguesa na UERGS produzem na formação inicial dos futuros professores de 

Língua Portuguesa e Literatura da Universidade. Os procedimentos ocorrerão por E-mail e 

mediante combinação com os participantes. 

Os riscos destes procedimentos serão mínimos, tendo em vista que os participantes 

não serão identificados e que as questões do questionário têm, em boa parte, a ênfase na 

compreensão de concepções. Dessa forma, destaca-se que os entrevistados serão 

previamente comunicados que, e nenhum momento, serão obrigados a responder o 

questionário ou ao conjunto total das questões. 

Os benefícios e vantagens em participar deste estudo serão, de modo geral, contribuir 

para o fortalecimento do Curso de Licenciatura em Letras  Habilitação em Língua 

Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, bem como para a compreensão da 

modalidade EJA enquanto campo de atuação dos licenciandos e licenciandas de Letras. Os 

participantes terão como vantagem a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento de 

seu curso, tendo em vista as reflexões que, posteriormente, ser o proporcionadas pelo 

estudo. Em se tratando da comunidade específica no qual o estudo ser  realizado, ratifica-se, 

também, o benefício do estudo para o desenvolvimento da proposta e para reflexões futuras 

relacionadas ao curso ofertado. Para a sociedade, entende-se que o estudo contribuir  para o 

reconhecimento do Curso, bem como para o fortalecimento da modalidade EJA, tão 

importante como forma de intervenção na realidade social. 
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Todas as despesas decorrentes de sua participação nesta pesquisa, caso existam, serão 

ressarcidas e danos decorrentes da pesquisa serão indenizados. 

Voc  poder  se retirar do estudo a qualquer momento, sem qualquer tipo despesa e 

constrangimento. 

Solicitamos a sua autorização para usar suas informações na produção de artigos 

técnicos e científicos, aos quais voc  poder  ter acesso. A sua privacidade ser  mantida 

através da não-identifica o do seu nome. 

Todos os registros da pesquisa estarão sob a guarda do pesquisador, em lugar seguro 

de violação, pelo período mínimo de 05 (cinco) anos, após esse prazo serão destruídos. 

Este termo de consentimento livre e esclarecido possui duas páginas e  feito em 02 

(duas) vias, sendo que uma delas ficar  em poder do pesquisador e outra com o participante 

da pesquisa. 

Em caso de dúvida quanto  condução ética do estudo, entre em contato com o Comit  

de Ética em Pesquisa da Uergs (CEP-Uergs). Formado por um grupo de especialistas, tem 

por objetivo defender os interesses dos participantes das pesquisas em sua integridade e 

dignidade, contribuindo para que sejam seguidos os padrões éticos na realização de 

pesquisas: Comit  de Ética em Pesquisa da Uergs  CEP-Uergs - Av. Bento Gonçalves, 8855, 

Bairro Agronomia, Porto Alegre/RS  CEP: 91540-000; Fone/Fax: (51) 33185148 - E-mail: 

cep@uergs.rs.gov.br. 

 

Nome do participante:   

 

Assinatura participante da pesquisa/responsável legal 

 

 

Assinatura pesquisador(a)

 
 
 
 
 


