
 

 

 

 PRÁTICAS EDUCATIVAS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: 

DESAFIOS, PERSPECTIVAS E PROBABILIDADES. 

 
Enilson Marques de Oliveirai 
Joseval dos Reis Miranda ii 
 
Eixo Temático: 2. Educação, Sociedade e Práticas Educativas. 

Resumo: o presente trabalho tem por objetivo analisar as práticas educativas dos professores 
na Educação de Jovens e Adultos, tendo como campo de pesquisa uma escola rural no 
município de Bom Jesus da Lapa – BA. Deste modo, pretendemos apresentar situações 
vividas/percebidas na pesquisa para que possam contribuir para o suscitar de “novas” 
reflexões acerca da importância da práxis educativa significativa na formação de sujeitos da 
Educação de Jovens e Adultos. Utilizamos a metodologia qualitativa de pesquisa por meio da 
observação, análise documental e entrevistas semiestruturadas, além de pesquisa 
bibliográfica. Os resultados apontam que as escolas que trabalham com a modalidade 
educativa precisa construir uma prática educativa/pedagógica que atenda/valorize as 
expectativas dos alunos, fazendo sempre um diálogo entre teoria, prática e a reflexão de forma 
contextualizada. 
 
Palavras-chaves: Prática educativa. Educação de Jovens e Adultos. Prática pedagógica. 
 
Resumen: este trabajo pretende examinar las prácticas educativas de los docentes en 
Educación para Jóvenes y Adultos, y como un campo de investigación una escuela rural en 
Bom Jesus da Lapa - Bahía. Por lo tanto, tenemos la intención de presentar situaciones 
vividas / percibida en la investigación para que puedan contribuir a la elevación de "nuevas" 
ideas sobre la importancia de la praxis educativa en la formación de sujetos importantes de 
Jóvenes y Adultos. Se utilizó la metodología de investigación cualitativa a través de análisis 
documental de observación y entrevistas, así como la literatura. Los resultados muestran que 
las escuelas que trabajan con el tipo de educación tiene que construir una práctica educativa / 
docente que cumple / apreciar las expectativas de los estudiantes, haciendo siempre un 
diálogo entre la teoría, la práctica y la reflexión en su contexto. 
 
Palabras clave: la práctica docente. Jóvenes y Adultos. La práctica pedagógica. 

 

 

Introdução 

 

A educação vem passando por grandes transformações nas últimas décadas e tendo 

como resultado uma ampliação significativa do número de pessoas que tem acesso à escola, 

assim como do nível médio de escolarização da população. Dentre as transformações que se 

 



processam a partir da realidade da educação, a descentralização política e a responsabilização 

dos municípios com a educação de jovens e adultos que não tiveram uma oportunidade de 

estudo, provocam muitas discussões sobre a necessidade de uma qualidade na prática do 

ensino e principalmente de estratégias para trabalhar com alunos desta modalidade de ensino. 

De acordo com os PCN:     

 
[...] os alunos constroem significados a partir de múltiplas e complexas 
interações. Cada aluno é sujeito de seu processo de aprendizagem, enquanto 
o professor é o mediador na interação dos alunos com os objetos de 
conhecimento; o processo de aprendizagem compreende também a interação 
dos alunos entre si, essencial à socialização. (BRASIL, 1997, p.58). 
     

Nesta perspectiva, a educação deve passar por discussões de temas sociais e políticos, 

analisando os problemas, identificando suas causas e possíveis soluções, para a partir daí 

organizar-se ou elaborar um planejamento com uma forma de atuação, de modo que possa 

transformar a realidade.  Entendemos que a Educação de Jovens e Adultos não deve ser só 

mera transmissão de conhecimento, mas ser provocadora de mudanças e que atue na 

construção se sujeitos autônomos. É importante salientar que desenvolver a autonomia é 

difícil não apenas para os professores, mas também para os estudantes. Vale salientar que, 

nesta relação existe uma socialização de conhecimento.  

Segundo Freire (1997), o professor, além de ensinar, aprende; e o aluno, além de 

aprender, ensina. Freire criticava a ideia de que ensinar é transmissão de conhecimento, uma 

vez que ao professor cabe a tarefa de possibilitar a criação ou a produção do conhecimento e 

não da sua imposição. Assim, o professor da Educação de Jovens e Adultos deve buscar todas 

as estratégias possíveis para trabalhar o aprendizado de seu discente e de forma atrativa, pois 

neste período há uma desmotivação muito grande por parte dos alunos para frequentar 

regularmente a escola, como veremos na análise de nossa pesquisa.    

 Portanto, a hipótese do estudo aponta para a necessidade de se criar estratégias para 

trabalhar a aprendizagem, pois não se sabe ao certo o número de alunos da Educação de 

Jovens e Adultos, em todo o Brasil, mas de acordo com as informações dos indicadores 

sociais da população do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 14,4 milhões de 

pessoas acima de 15 anos encontram-se como analfabetas em todo o país (IBGE, 2007).  

Porém esta realidade se mostra ainda pior porque parte dessa população pertence às camadas 

pobres, de afrodescendentes e de idosos, ou seja, população que sempre esteve às margens da 

sociedade e consequentemente do conhecimento.      

 O presente estudo orientou-se pela pesquisa qualitativa: observação, análise 



documental e entrevistas semiestruturas, além das pesquisas bibliográficas exploratórias com 

base em pressupostos teóricos de autores renomados, como Duarte (1998), Tardif (2002) e 

Barcelos (2006), dentre outros, com os quais dialogamos e tecemos reflexões sobre a 

Educação de Jovens e Adultos, a partir dos resultados obtidos no lócus da pesquisa. 

 A motivação para a concretização do estudo centrou-se na percepção de que cabe ao 

educador o conhecimento e as exigências abrangentes na construção de competências na 

prática pedagógica, através da relação entre prática, conteúdo e usos de métodos educacionais 

que exigem uma conexão entre teoria e prática e assim, construir estratégias que motivem o 

estudante da Educação de Jovens e Adultos a crescer no caminho do conhecimento. 

 A nova realidade educacional exige do educador práticas sociais nos conjuntos de 

situações que impõem múltiplos conhecimentos. Assim, consideramos necessário realizar um 

estudo sobre as estratégias de práticas possíveis de professores da Educação de Jovens e 

Adultos, possibilidades e perspectivas, delimitando o tema a essa conjuntura para facilitar a 

apreensão do fenômeno de estudo. 

 Esse estudo nasce e se orienta a partir das seguintes questões norteadoras: quais são as 

estratégias que são utilizadas pelo professor para trabalhar a aprendizagem do educando da 

Educação de Jovens e Adultos, tendo como campo de pesquisa uma Escola Municipal Rural 

no município de Bom Jesus da Lapa – BA? Quais são, neste contexto, os desafios/entraves e 

as possibilidades/perspectivas da Educação de Jovens e Adultos?    

 À luz dessas considerações, esta pesquisa justifica-se pela necessidade de conhecer as 

práticas educativas e as perspectivas dos educadores sobre o ensino na Educação de Jovens e 

Adultos e a contribuição destes em sua prática cotidiana nesta modalidade e no conjunto de 

situações cujo domínio requer uma variedade de conceitos, procedimentos e representações 

simbólicas e a apreensão para superar as dificuldades do educando, avaliação dos 

diferenciados processos de aprendizagem dos alunos bem como as perspectivas e 

possibilidade para uma aprendizagem significativa. 

 

Os saberes e os fazeres de quem educa na Educação de Jovens e Adultos: um olhar 

sobre as práticas educativas 

 

As escolas sempre trabalharam com a formação de atitudes, normas e valores, porém o 

que muda é a foram de atribuir significado a estes novos métodos. Segundo Duarte (1998, p. 

43), “o educador necessita de fundamentação teórica para compreender as formas de 

construção dos conhecimentos prévios e para poder criar situações de aprendizagem que 



considerem esses conhecimentos”.      

 Reafirmamos a importância da relação teoria e prática em um cenário em que se 

aprenda a pensar e a fazer, estabelecendo vínculos e produzindo o conhecimento. Esperamos 

que a escola respeite as diferenças, os saberes dos alunos e suas peculiaridades 

idiossincráticas, que os professores interliguem com os outros saberes culturais e sociais, 

como mecanismo de inserção social. Ou seja, gerem a reflexão sobre a complexidade e a 

unidade, estabelecendo os relacionamentos teórico-práticos. Como propõe Erikson: 

 

[...] A identidade (profissional) se constrói simultaneamente no juízo que o 
indivíduo faz de si próprio, tendo como referência os seus julgamentos sobre 
os outros, os julgamentos dos outros sobre ele próprio, como também o 
contexto social em que está inserido. (ERIKSON, 1976, p.24). 

 

De acordo com Piaget (1967), a cognição é a própria inteligência e depende da troca de 

organismo com o meio. Com isso, ato afetivo deve ser praticado no processo educativo, 

contemplando as dimensões positivas dessa inter-relação com o sujeito estudante. Sendo 

assim, o desenvolvimento por meio da afetividade em sala de aula, é de grande importância 

para a construção da aprendizagem do educando, para que, dessa maneira, a aprendizagem 

seja ampliada significativamente, pois, tanto na escola, quanto na família, o discente sentir-se-

á como uma pessoa importante no ambiente o qual faz parte. 

Consequentemente, é incontestável que a afetividade é um mecanismo de 

sustentabilidade de grande importância para o processo de ensino e aprendizagem, visto que, 

como podemos perceber em Vygostky (1988), o processo de aprendizagem tende a ser 

complexo, evolutivo, com muitos matizes contextuais, que dependem vitalmente da interação 

social e intenso intercambio de significados. 

Neste sentido, Freire (1996), expõe que ensinar exige o reconhecimento e a assunção da 

identidade pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, pois o 

desenvolvimento cognitivo é uma prática essencial para a formação do sujeito cidadão, 

cabendo ao professor docente, ter em vista a emancipação do sujeito discente, estimulando a 

sua aprendizagem para que este venha assimilar a o seu saber estudantil como o seu saber 

social.            

 Desta forma, compreendemos que a escola vive aquilo que entendemos ter sido a sua 

institucionalização, revestindo-se a mesma de caráter formal e sistemático, como afirma 

Libâneo (2002) “a escola tem se tornado um espaço cada vez maior e mais complexo, devido 

à amplitude que vão assumindo as diversas modalidades de prática educativa na sociedade”. 



Com isso o espaço escolar requer uma maior e melhor organização de sua estrutura, bem 

como de seus agentes.         

 No entanto, a política educacional planejada pelo governo federal, em que a sua ênfase 

recai principalmente na diminuição do Estado no exercício das políticas públicas sociais, 

ocorrendo à transferência de responsabilidade do setor público para os setores não estatais, 

colabora com o desmonte do caráter público estatal da educação.  

 

A atuação docente na Educação de Jovens e Adultos 

 

O desempenho do educador na Educação de Jovens e Adultos deve atentar sempre para 

algumas especificidades dos alunos que procuram esta modalidade de educação. Segundo 

Gadotti (2007), boa parte das pessoas que buscam este tipo de formação advém de uma baixa 

classe social, são trabalhadores que enfrentam diversos tipos de dificuldades no seu dia a dia 

como os baixos salários, péssimas condições de vida, moradia, saúde, alimentação, 

desemprego.  

Neste sentido, o docente deve ter em mente e aceitar sempre que os alunos da Educação 

de Jovens e Adultos são pessoas normais e verdadeiramente cidadãos úteis. Mesmo que eles 

são oriundos de realidades sofridas, não possuindo as mesmas oportunidades que outros 

alunos possuem, estão firmes e fortes, e buscam seus direitos como um fruto normal da 

coletividade em que vivem, não perdendo sua chance de conquistar dias melhores. (PINTO, 

1987).  

Sabemos que estas características não são empecilhos para a aprendizagem e que, 

mesmo estando numa fase adulta, o sujeito está apto para seu crescimento na construção do 

saber, pois segundo Duarte: 

 

É preciso considerar a idade adulta não como fase estável e sem 
transformação psicológica, mas de continuidade de desenvolvimento 
psicológico. O desenvolvimento não é processo inato e universal 
determinado pela maturação e pelo acesso a escolarização, mas decorrente 
da aprendizagem, mediada pela interação do individuo pelo seu contexto 
social. O conhecimento resulta de processo de interação em diferentes 
contextos sociais e não de diferentes potências cognitivas (DUARTE, 1998, 
p.19). 

 

Desta forma, a atuação do professor é de suma importância, pois é ele quem vai 

direcionar as provocações e despertar no educando certo interesse pela construção do saber. 



Assim, a especialização e o aprimoramento das competências do professor são objetivos ainda 

a alcançar com certa dificuldade. A instrumentalização de competências no ensino-

aprendizagem não se constrói em um período curto de tempo, e requer certo grau de 

autonomia do docente e conhecimento para adotar medidas didático-pedagógicas. Na 

concepção de Perrenoud:         

   

A prática pedagógica atinge um nível de complexidade, porque o docente 
ver-se envolvido em diversas atividades em conteúdos. O ensino atualmente 
exige, uma ampla gama de conhecimentos dispostos em conteúdos que são 
importantes para a formação do educando, é uma extrema responsabilidade 
selecioná-los de modo que o educando possa conhecê-lo de forma 
satisfatória a fim de prepara-se para sua formação (PERRENOUD, 2002, p. 
11). 
 

Entendemos, portanto que os processos de ensino em todas as modalidades exigem do 

professor a execução de novas experiências de ensino, quer no ponto de vista teórico ou 

prático, quer do ponto de vista metodológico, e vivenciar uma prática pedagógica em sala de 

aula, no sentido de permitir aos educando uma visão mais concreta das formas de aprender a 

disciplina com a intermediação do professor na construção do conhecimento.  

Igualmente, a necessidade de buscar novas propostas pedagógicas por parte dos 

professores da Educação de Jovens e Adultos, da Escola Municipal Rural, a professora de 

umas das turmas dessa modalidade mencionou:  

 
Trabalho com esta turma desde o inicio do ano, percebo que quando trago 
novidades à turma se sente mais motivada a frequentar. Mas quando caio na 
rotina, há muitas faltas. Percebo que temos de contextualizar o dia-a-dia do 
aluno e planejar aulas dinâmicas. (MARIA, Professora). 

 

 Percebemos na fala da professora que as exigências em relação ao profissional de 

educação se tornaram cada vez mais abrangentes no que concernem as exigências quanto à 

construção de competências, é fundamental que os docentes possam refletir sobre sua prática 

pedagógica e questionar o seu papel social, as formas de execução dos conteúdos, métodos 

aplicados, a postura ética frente às questões político-sociais e nas formas de melhorar a 

significação do aprendizado, a partir de práticas sociais nos conjuntos de situações que exige 

dos docentes da Educação de Jovens e Adultos um múltiplo conhecimento interdisciplinar. 

Neste sentido, Antunes, vai definir o papel do professor: 

 
[...] o papel do novo professor é o de usar a perspectiva de como se dar a 
aprendizagem, para que usando a ferramenta dos conteúdos postos pelo 



ambiente e pelo meio social, estimule as diferentes inteligências de seus 
alunos e os leva a se tornarem aptos a resolver ou quem sabe, criar produtos 
válidos para seu tempo e sua cultura. (ANTUNES, 1999, p.98) 

 

Aliado a isso, percebe-se que a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

9.394/96, refere-se aos princípios norteadores da educação e estimula a criação de propostas 

alternativas para promover a igualdade de condições para o acesso e permanência do aluno no 

processo educativo, a utilização de concepções pedagógicas que valorizem a experiência 

extraescolar e a vinculação da educação com o trabalho e com as práticas sociais. Essas 

orientações sugerem propostas pedagógicas concretas mais próximas da realidade e uma 

formação continuada. Segundo Toschi:  

 
[...] a educação continuada de professores envolve a perspectiva da formação 
pessoal e do autoconhecimento. Enfoca pela necessidade de interação entre 
contextos diversos e a necessidade de entender o mundo e a sua inserção 
profissional. Neste processo de formação, a valorização do potencial dos 
professores de sua criatividade e expressividade no processo de ensinar e 
aprender (TOSCHI, 2001, p.81). 

 

Nesse sentido, a educação continuada tem a finalidade de preparar o profissional de 

educação para as demandas que exigem competências especiais em relação com a necessidade 

educativas posta em contexto. Na concepção de Dourado (2001, p.69), “um projeto de 

formação continuada não pode ser construído ignorando-se o conjunto das dimensões que 

estão envolvidas, a natureza e as características psicossociais do ato educativo”. Isso fica 

evidente a partir da nossa observação na descrição do seguinte fato. 

 
Há um interesse pela busca de novidades na pratica pedagógica de melhoria 
do ensino, podemos perceber na fala da professora da Educação de Jovens e 
Adultos. Mais se esbarra na questão de dar suporte às aulas planejadas, 
mesmo assim não é uma rotina; muitas vezes essa prática é só para dar 
suporte ao aluno no que for preciso. (DIÁRIO DE CAMPO). 
 

Portanto, os contextos institucionais e sociais que enquadram as práticas dos professores 

são diversos e as demandas por educação se constroem em campos bastante diferentes, o que 

impõe um envolvimento de aspectos metodológicos e epistemológicos sobre as formas de 

atuar com os educadores, principalmente na modalidade da Educação de Jovens e Adultos. 

 

Ressignificar a aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos   

 



Compreendendo que a aprendizagem não se restringe em meio à simples acumulação de 

novas informações na estrutura cognitiva do estudante, uma vez que o aprender é resultado da 

interação entre as estruturas mentais e o meio do qual o sujeito faz parte, torna-se preciso, 

descobrir o que é expressivo no contexto social do discente para assim desenvolver subsídio 

que dê suporte para o despertar da aprendizagem significativa. Segundo uma de nossas 

interlocutoras:  

Entendo que o saber do professor é a relação de atitudes e desenvolvimento 
no espaço pedagógico, administrada com a realidade dos alunos. Neste 
sentido, não é só dominar conteúdos específicos, envolve metodologia, 
criatividade, manejo de formas para aprendizagem e tantos outros eventos. 
(MARIA, Professora). 
 
 

O sentido dado pela professora aqui, expressa a contextualização que Tardif (2002) 

expõe, completando com o segundo fio condutor, estabelece a pluralidade de saberes aos 

quais os profissionais recorrem no exercício e prática de sua profissão. Percebemos assim que, 

quando a aprendizagem é construída em interação com sujeito da aprendizagem, no âmbito 

escolar sobressai a ressignificação do estudante, das novas formas de comunicação e da 

construção de novas habilidades, caracterizando competências e atitudes significativas, pois 

ao sentir-se participante da construção do seu próprio saber, a educação terá caráter de 

interatividade e a aprendizagem fluirá espontaneamente a partir da mediação do professor 

docente e da participação ativa dos estudantes.       

 Conforme Ausubel (1980), para que o estudante tenha sucesso com viés na aquisição 

da aprendizagem, o professor, anteriormente deverá traçar os seus objetivos, podendo 

classificá-los como: domínio cognitivo (ligados a conhecimentos, informações ou capacidades 

intelectuais); domínio afetivo, (relacionados a sentimentos, emoções, gostos ou atitudes) e 

domínio psicomotor (que ressaltam o uso e a coordenação dos músculos).  

Ainda segundo Ausubel (1980), por meio do conhecimento prévio é que se desenvolve 

a variável crucial para a aprendizagem significativa, já que, esta acontece em todo momento e 

em várias fases da nossa vida, cabendo ao professor, valorizar o que o estudante já aprendeu, 

promovendo a sua ressignificação em uma parceria constante entre o discente, o docente e a 

comunidade estudantil. Assim, entendemos que o saber não é estático, pois eles se modificam 

ao longo do tempo na medida em que os profissionais aprendem a dominar progressivamente 

os saberes necessários à realização de seu trabalho transformando ao longo da carreira 

profissional.           

 Com essa definição os fios condutores, seguem abordando que o saber docente é o da 



experiência enquanto fundamento do saber, pois esse não provém de uma fonte única, “mas 

de várias fontes e de diferentes momentos da história de vida e da carreira profissional [...]”. 

(TARDIF, 2002, p.21). No entanto, ensinar é mobilizar variedade de saberes e no contexto da 

escola pesquisada constatação da observação que os saber do professor inserido no contexto 

do ensino da Educação de Jovens e Adultos, ainda está com visibilidade á racionalidade 

técnica, principalmente no aspecto do saber pedagógico como podemos observar a seguir na 

fala de um aluno.  

A professora utiliza muito o livro didático, temos que sempre cumprir as 
atividades que tem no livro e muitas vezes vale ate ponto responder essas 
atividades do livro (JOÃO - aluno da Educação de Jovens e Adultos). 
 

Assim, buscam-se reciprocamente em uma aproximação de significados, processos 

dialógicos e interativos num entrosamento acerca do que se está vivenciando, pois, conforme 

Hoffmann (2000), a aprendizagem depende muito da maneira que toma o professor, seja ele 

quem for pais, tios, professores, onde principalmente o sujeito aprende para a vida e não para 

uma determinada coisa, situação ou tarefa.  

Sendo assim, ao propormos essas possibilidades aos discentes, estaremos valorizando 

suas peculiaridades, oferecendo-lhes direitos e condições dignas de uma aprendizagem com 

saberes escolarizado e, sobretudo de ter a oportunidade de aprender todos os dias enquanto 

viver. Todas essas possibilidades entretidas com as várias maneiras de aprender fazem com 

que o aluno cresça em conhecimentos, compreendendo com a dinâmica escolar, com caráter 

de dinâmica da aprendizagem, por isso Gomes (2004), salienta: 

 
[...] é preciso estabelecer as condições não apenas quantitativas, mas também 
qualitativas de um tempo educativo que [..] o tempo escolar é um tempo 
social, uma construção cultural e pedagógica, um “fato cultural” e, portanto, 
deve ser flexível, singular e adaptado em função das características de cada 
contexto escolar. (GOMES, 2004, p. 48).    
  

Portanto, a projeção futura que a escola vier a fazer dos seus educandos, será 

significativa mediante o tempo em que todos terão para a construção da sua aprendizagem, 

ligando os conhecimentos absorvidos no passado, no presente e no futuro em uma 

significativa construção de aprendizagem. Por outro lado é importante salientar que:  

 

[...] a necessidade de formação especifica e profissionalizante para o 
educador da Educação de Jovens e Adultos, em oposição a um histórico de 
voluntariado, ate hoje incentivado por campanhas de órgãos oficiais, em um 
fragrante descomprometimento com a garantia do direito a educação básica 
de qualidade, que não se pode negar ao cidadão, numa sociedade que se quer 
democrática (BARCELOS, 2006, p.134). 



 
 Neste sentido, na esfera municipal é que vamos encontra uma realidade bem distinta e 

de diferentes formatos no que se refere a programas de formação para a Educação de Jovens e 

Adultos (BARCELOS, 2006).       

 Finalmente, é preciso que o professor, a partir de sua prática pedagógica reflita a 

necessidade de estar sempre buscando novas teorias para melhorar sua prática. Há que se ter 

um movimento contínuo mútuo entre prática e teoria. Contudo, a prática pedagógica docente 

é um processo multidimensional, pois tem caráter de dimensão humana social. Nesse sentido, 

para ter um papel significativo à prática do professor docente deve estar devidamente ligada 

ao seu objetivo anteriormente traçado. 

 

Considerações finais 

 

O presente estudo nos permitiu ponderar a partir do levantamento, análise e 

interpretação dos dados coletados, com a professora, alunos e observação de campo, quais os 

aspectos que marcaram o ensino-aprendizagem no cotidiano escolar, na Educação de Jovens e 

Adultos.          

 Portanto, a práxis pedagógica nos remete a esse conceito de trabalho de produção de 

reflexão e de transformação, não acontecendo apenas no âmbito formal de educação, ela 

“pode acontecer no trabalho, nos processos de comunicação social, dentre muitos”. 

(FRANCO, 2001, p. 8). Essa prática que é um objeto de saber da educação, da principal 

atividade que mobiliza diversos saberes pedagógicos, que realiza o fazer pedagógico do 

professor.           

 Deste modo, tentamos compreender quais os desafios e perspectivas na educação de 

Jovens e Adultos e a importância da prática pedagógica dentro da sala de aula. Neste sentido, 

com a intenção de responder questionamentos apontados nesses estudos constatamos que as 

aulas dos professores da Educação de Jovens e Adultos revelam preocupações deixando 

muitas vezes de contextualizar o conteúdo. Em relação aos alunos, a maior dificuldade que se 

percebe é o de mantê-los em sala, de forma que eles sintam prazer em estar estudando e 

aprendendo, pois o que percebemos durante nossa observação foi uma grande evasão 

inclusive no segundo semestre.        

 Assim, é necessário buscar a construção de uma prática educativa dinâmica e flexível, 

que venha atender aos anseios do discente da Educação de Jovens e Adultos, pois quando este 

procura a escola é um sinal de que quer alguma coisa, cabendo a nós, educadores a tarefa de 



conscientizarmos a trabalharmos uma educação significativa e inovadora, que possa dar 

condições de empreender as exigências cognitivas e formativas do cidadão 

 Ressaltamos ainda que a finalidade da nossa pesquisa foi tecer discussões que 

auxiliem a outras discussões no que se refere a um ensino de qualidade para a Educação de 

Jovens e Adultos buscando cada vez mais a melhoria na educação no nosso município, no 

nosso estado e no nosso país, uma vez que o trabalho não está fechado, é apenas a nossa 

inquietação com alguns pontos elencados com outras discussões acerca das  práticas 

educativas na Educação de Jovens e Adultos: desafios, perspectivas e probabilidade. 
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