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RESUMO

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino que vem passando por vários dilemas. Desde seu surgimento
no cenário educacional, essa modalidade vem sendo alvo de muitos embates, pois a mesma tem sofrido constantes modificações
políticas, estruturais e pedagógicas, as quais têm implicado cada vez mais na não aprendizagem do seu público. Mediante esses
fatos, esta pesquisa destaca a importância da aprendizagem na modalidade EJA, uma vez que o fator “aprender” tem sido um dos
motivos do abandono escolar por muitos desses alunos. O objetivo é buscar respostas para velhas perguntas no âmbito desse
tema, assim foi realizado um estudo bibliográfico a partir das produções de pesquisadores da área, os quais colaboraram para que
este estudo apresentassem resultados tais como: a educação básica é direito de todos; é na EJA que seu público pode satisfazer
sua aprendizagem, de modo que lhes contribuam para equalização no que diz respeito às oportunidades educacionais e sociais.

Palavras-chave: Aprendizagem; Educação e EJA

RESUMEN

Educación de Jóvenes y Adultos (EJA) es un tipo de educación que ha sido objeto de varios dilemas. Desde su aparición en el
ámbito educativo, esta modalidad ha sido el objetivo de muchos de los conflictos, ya que ha sido objeto de las políticas de cambio
constantes, estructurales y pedagógicos, los cuales están implicados cada vez más en no aprender de su audiencia. Tras estos
hechos, esta investigación pone de relieve la importancia del aprendizaje en la educación de adultos, ya que el factor "aprendizaje"
ha sido una de las razones de la deserción de muchos de estos estudiantes. El objetivo es la búsqueda de respuestas a viejas
preguntas dentro de este tema, por lo que se realizó un estudio bibliográfico de las producciones investigadores, que han
contribuido a este estudio se presentan los resultados, como la educación básica es un derecho de todos, es el EJA su público
puede cumplir con su aprendizaje para que contribuyan a la igualdad con respecto a los servicios educativos y sociales.

Palabras clave: Aprendizaje, Educación y EJA

INTRODUÇÃO

A modalidade de ensino de jovens e adultos vem passando por grandes modificações no país, pois seu público vem aos poucos se
ausentando das salas de aulas. Os motivos são diversos, mas dentre eles está a não aprendizagem. A aprendizagem ainda é algo
questionável da educação, seja ela voltada para os alunos da Educação Infantil, Fundamental, Médio ou Superior.
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Sabe-se que uma das finalidades do educando, é ir à escola para aprender, pois o ato de aprender é de fundamental importância
para o homem, e por tal razão ela não pode ser desvinculada do seu contexto de vida. Infelizmente pesquisas apontam que o
número de alunos egressos na modalidade de ensino EJA ainda não é suficiente para a erradicação do analfabetismo, pois dentre
seu contingente, apenas 10% dessa população consegue ser atendida. Apesar de apenas 10% dessa população ser atendida, um
dos fatores que contribui para o abandono dos jovens e adultos, ainda está centrada na desmotivação e não aprendizagem dos
conteúdos.

Até 2010 foram matriculados 51,5 milhões, sendo que 43,9 milhões nas escolas da rede pública (85,4%) e 7,5 milhões nas escolas
privadas (14,6%), desses números apenas 2.860.230 foram matriculados no Ensino Fundamental da modalidade EJA, e somente
1.427.004 no Ensino Médio da mesma modalidade. Porém, o censo escolar aponta que no ano de 2010 o número de alunos fora da
escola chegou a 3,6 milhões em todo país, desse contingente, registrou-se um percentual de 43% sobre a evasão do EJA no
segundo segmento.

Esses dados são importantes, na medida em que eles apresentam que cada vez mais os jovens e os adultos se desvinculam da
educação formal; uns por trabalharem durante o dia e não dispor de tempo para se dedicar melhor aos estudos e outros por não
conseguirem aprender.

De acordo com alguns pesquisadores, um dos grandes motivos dessa não aprendizagem vai além dos problemas da sala de aula,
visto que o Brasil enfrenta grandes desafios nesse segmento.

A não aprendizagem se tornou um grande impasse para a educação, sobre tudo porque a falta desta na vida do aluno poderá
implicam em uma serie de problemas na sociedade. Assim, compreende-se que quando falamos em aprendizagem, não nos
remetemos à ideia de “aquisição” de determinados conhecimentos científicos. No que tange a aprendizagem da modalidade EJA, é
algo preocupante para as varias esferas do país, visto que essa população também contribui bastante para a economia do Brasil.
Assim sendo, esse artigo objetiva explicitar ponderadamente algumas nuances que implicam na não aprendizagem dos jovens e
adultos. Para tanto, foi edificada a partir de pesquisas sobre a educação de jovens e adultos e a psicologia da aprendizagem, sendo
que está dividido em três eixos, o primeiro aborda sobre o que vem a ser aprendizagem, o segundo explicita o que é a educação
de jovens e adultos e o terceiro diz respeito à aprendizagem na EJA.

HISTÓRIA SOBRE OS PRIMEIROS ESTUDOS DA APRENDIZAGEM SEGUNDO DINAH CAMPOS

Desde a antiguidade filósofos e pensadores já se preocupavam com a aprendizagem do indivíduo, porém somente ao tipo verbal e
a ideativa. Para Campos, (1987, p.16) “daí a razão por que as primeiras teorias se confundiam com as explicações do processo
lógico e com as teorias do conhecimento”. A concepção sobre aprendizagem, na antiguidade foi pensada primeiramente por
Sócrates, perpassando por Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e Juan Luis Vives. Mais tarde contaram com
as contribuições modernas que vieram de Lock, Herbat e Llyd Morgan e Rui Barbosa aqui no Brasil, todavia outras contribuições
atuais partiram de Binet, Dewey, Piaget, Pavlov, Watson entre outros.

Muitos desses filósofos e pensadores estudaram sobre a aprendizagem como forma de responder a perguntas atípicas do tipo:
como ocorre o processo de aprendizagem O que é aprendizagem e suas características São questionamentos que por muito tempo
perduraram na sociedade, porém com o avanço das pesquisas científicas, essas e tantas outras foram respondidas.

Para muitos estudiosos o conceito de aprendizagem surge de forma diversa pelos psicólogos. De acordo com Campos (1987, p.33)
“a aprendizagem não é apenas a aquisição de conhecimentos ou dos conteúdos dos livros, como pode ser compreendida por uma
concepção estreita e acadêmica do fenômeno, como também pode se limitar apenas ao exercício da memória”. A aprendizagem é
em si um processo ativo, inteligente e global, e se constitui tanto de estruturas quanto de formas, das quais implicam sempre
discernimento e compreensão da situação.

Do ponto de vista de Dinah Campos (1987, p.33):

Toda a aprendizagem resulta da procura do estabelecimento de um equilíbrio vital, rompido pela nova
situação estimuladora, para qual o sujeito não disponha de resposta adequada. (esse equilíbrio vital foi
considerado por Connon, sendo denominado equilíbrio homeoestático). A quebra deste equilíbrio
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determina, no indivíduo, um sentimento de desajustamento, ao enfrentar uma situação nova, e o único
meio de ajustar-se é agir ou reagir até que a resposta conveniente à nova situação venha fazer parte
integrante de seu equipamento de comportamento adquirido, o que constitui o que se chama
aprendizagem.

Nota-se que para Campos (1987) a aprendizagem passa a envolver o sujeito, a ponto de primeiro desequilibrá-lo, porém a quebra
do equilíbrio é um meio pelo qual indivíduo possa agir em busca de respostas, das quais lhe auxiliará chegar até aprendizagem,
porém é preciso que exista antes, um problema a qual se objetive resolver. Desta maneira, segundo Campos (1987) o aluno não
mais precisará memorizar fórmulas, conceitos e conteúdos apenas ajustarem-se ao novo aprendizado.

Para Campos (1987)

A eficiência da aprendizagem está condicionada à existência de problemas, que surgem na vida do
educando, que lhe deem a impressão de fracasso e que o levem sentir-se compelido a resolvê-los. Na
busca e obtenção dessas soluções, o educando aprende, de fato, e não apenas memoriza fórmulas feitas,
sem nenhum efeito no ajustamento de sua personalidade. (CAMPOS, 1987, p.33)

Com bem cita Campos, a aprendizagem está condicionada a problemas que surgem na vida do educando, de modo que o envolve
quando em busca de solução. Embora isso aconteça, porque o mesmo não é impulsionado a aprender de tal maneira, pois o seu
esforço físico e mental é deixado de lado, haja vista que ainda está condicionado uma aprendizagem voltada para a memorização.

Características Básicas da Aprendizagem

As características básicas da aprendizagem são resultados das contribuições das várias teorias da aprendizagem. Quando se fala
em aprendizagem, falam-se também em escola, professor, aluno, objetivos, planejamento e metodologia. Não dá para pensar
aprendizagem sem esses fatores, tão pouco não dá para pensar no ato de aprender sem considerar quem é esse aluno e como ele
aprende, pois cada sujeito tem seu tempo e meio de “adquirir” um aprendizado. Deve-se considerar que tais fatores são
primordiais para que este processo seja bem sucedido.

É importante frisar que, quando o professor sabe e conhece seu aluno, e como ele aprende, está também os oportunizando com
melhores mecanismos de aprendizagem. Por tal situação é indispensável que ele possua essa “ferramenta”, de modo conceber aos
discentes possibilidades válidas no aprender. Nesse sentido, destaca-se também a importância de aprende e conhecer as
características da aprendizagem como meio e processo para um bom resultado. Assim, para melhor descrevê-las, foi criada uma
tabela abaixo com explicações, pautada na autora Dinah Campos.

Vejamos então:

Tabela I-Tipos e descrição de cada processo da aprendizagem

◦ Descrição de cada processo segundo autora Dinah Campos

Processo

Dinâmico

Portanto, a aprendizagem é um só se faz através da atividade do aprendiz. É
evidente que não se trata apenas de atividades física, mas, também, de
atividade interna, mental e emocional, porque a aprendizagem é um processo
que envolve a participação total e global do indivíduo, em seus aspectos
físicos, intelectuais, emocionais e social.

Processo
Contínuo

Dada importância de que desde criança à velhice o sujeito está sempre
aprendendo. Faz-se necessário aqui afirmar que a aprendizagem é de fato, um
processo contínuo, e por tal razão é que Dinah cita que: a família, a escola e
todos os agentes educacionais precisam selecionar os conteúdos e
comportamentos a serem exercitados, porque, sendo a aprendizagem um
processo contínuo, o indivíduo poderá aprender algo que venha prejudicar seu
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ajustamento e o bom desenvolvimento de sua personalidade.

Processo
Global ou
Compósito

Portanto, a aprendizagem, envolvendo uma mudança de comportamento, terá
que exigir a participação total e global do indivíduo, para que todos os aspectos
de sua personalidade entrem em atividade no ato de aprender, a fim de que seja
restabelecido o equilíbrio vital, rompido pelo aparecimento de uma situação
problemática.

Processo
Pessoal

Ninguém pode aprender por outrem, pois a aprendizagem é intransferível, de
um indivíduo para outro.

Processo
Gradativo

A aprendizagem é um processo que se realiza através de operações
crescentemente complexas, porque, em cada nova situação, envolve maior
número de elementos. Cada nova aprendizagem cresce novos elementos à
experiência anterior, sem idas e vindas, mas numa série gradativa e
ascendente.

Processo
Acumulativo

Ninguém aprende senão por si e em si mesmo, pela automodificação. Desta
maneira, a aprendizagem constitui um processo cumulativo, em que a
experiência atual aproveita-se das experiências anteriores.

Fonte: CAMPOS, Dinah Martins de Souza. Psicologia da Aprendizagem. 20º Petrópolis: Vozes, 1987. p.34-36

Todos esses processos descritos acima fazem parte das antigas teorias da aprendizagem, pois as teorias modernas da
aprendizagem constituem-se em: teoria R-S (estímulo resposta); teorias cognitivas; teorias funcionalistas; teorias psicodinâmicas;
teorias probabilistas. Portanto, antigas ou modernas elas vêm com intuito de que o educador possa compreender melhor como se
dá a aprendizagem de um sujeito, em especial de jovens e adultos, de modo que a partir de tal conhecimento, os docentes
possam enfim, planejar melhor suas aulas a fim de garantir uma boa aprendizagem ao alunado.

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) NA ÓTICA DE ANTÔNIO COSTA E PAIVA

A EJA é uma modalidade da educação básica destinada aos jovens e adultos que não tiveram acesso ou não conseguiram concluir
os seus estudos, nem no Ensino Fundamental e nem no Ensino Médio. A educação de jovens e adultos, também conhecida como
EJA surgiu em 1945, como uma alternativa de qualificação da mão de obra no Brasil. O ensino foi pensado para indivíduos
autônomos, sem nenhum senso de criticidade. Desde 1945, a EJA teve por objetivo maior, alcançar o aprendizado da massa
trabalhadora do país, uma vez que se encontrava em pleno estado de “ignorância”.

Observa-se que a ideia de que muitos trabalhadores conseguissem aprender a ler e a escrever era um tanto ousada para as
condições do país nesse período, de fato foi de grande valia para uma minoria da população, que visualizava a massa em outra
perspectiva.

Para Costa (2006) do ponto de vista da economia, esses trabalhadores alfabetizados seriam possíveis trabalhadores que
ocupariam outros cargos na indústria, principalmente, o que lhes possibilitariam melhores salários e assim, os levariam ao
consumo de bens muito além do básico para sustento da família. Já do ponto de vista político, os novos alfabetizados seriam
também, um novo público a participarem das escolhas políticas, pois não poderiam votar, sobre tudo porque se encontravam na
condição de analfabetismo.

Interesses a partes ou não, fez com que muitos trabalhadores buscassem no ensino da EJA uma alternativa para sanar a tal
situação. Segundo Costa (2006) e Paiva (2007), no bojo dessa iniciativa, alguns governos pretendiam acabar com analfabetismo
da população, e para alcançar tal êxito, era necessário conhecer quem eram os analfabetos para então, criar alternativas que
dessem a esse público as condições precisas para serem alfabetizados. Porém seu propósito não foi suficiente para acabar com
analfabetismo, o que de fato viabilizou uma nova formulação do programa em 1958.

Chamado de erradicação do analfabetismo, esse programa também ansiava pelo fim dos analfabetos no Brasil. De acordo com
Costa (2006) e Paiva (2007) os programas apareceram de um governo para outro com nomes diferentes, porém com os mesmos
objetivos: o consumo de bens e o voto.
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Para Costa (2011, p.65):

Politicamente era conveniente para as elites que os analfabetos soubessem ler e escrever para poderem
votar, pois com a reforma do sistema eleitoral (Lei Saraiva 1885) os analfabetos eram excluídos do
contingente eleitoral. Além disto, as elites entendiam que o voto dos recém-alfabetizados seria presa fácil
para alimentar o curral eleitoral local.

Ressalta-se que a educação de jovens e adultos tinha como pano de fundo, interesses estritamente elitizados, pois uma vez
sabendo ler e escrever, o trabalhador já poderia exercer sua cidadania no país. Conforme Paiva (2007) as propostas dispensadas
para essa massa tinha como pretensão, apenas a leitura e a escrita sem considerar a criticidade dos fatos que se passava no país,
a qual também afetava toda a população.

Tendo em vista que não sabiam ler e escrever, muitos pertencentes à classe trabalhadora, se matriculou nas escolas onde havia
oferta. A constar, não apenas os adultos buscaram a EJA, mas alguns jovens que ansiavam por uma vida melhor.

Não é só o aluno adulto, mas também o adolescente; não apenas aquele já inserido no mercado de
trabalho, mas o que ainda espera nele ingressar; não mais o que vê a necessidade de um diploma para
manter sua situação profissional, mas o que espera ao ensino médio ou à universidade para ascender
social e profissionalmente. (PAIVA 2007, p.19):

Nesta citação de Paiva, fica evidente que o analfabetismo vai além de uma questão estritamente política, pois não está centrado
apenas no adulto que não foi alfabetizado, mas também no jovem que ainda não passou por esse processo, no entanto tem
interesse em ser alfabetizado, visto que existe uma pretensão em ascender-se social e profissionalmente. Não se esquecendo que
a EJA vêm enfrentado muitas dificuldades, uma delas é a falta de profissionais qualificados e material didático como cita Paiva
(2007, p.20).

Essa modalidade de ensino padece de falta de profissionais qualificados, de materiais didáticos
específicos, e espaços físicos adequados, problemas estes agravados pela descriminação dos cursos e
alunos por parte dos dirigentes das unidades educativas e pela ausência de programa sistemático de
acompanhamento, controle e avaliação das ações desenvolvidas.

Nota-se que dentre esses problemas enfrentados pela educação de jovens e adultos, ainda é preciso melhorar as políticas publicas
e a qualificação profissional, sendo que o programa necessita ser reavaliado, visto que tem servido de “elemento” eletivo, na qual
tem por finalidade, anseios particulares. Sabe-se que este descompasso revela-nos que esta modalidade está aquém das
necessidades socialmente existentes.

É importante frisar que no panorama geral a EJA sofreu cinco momentos dos quais são:

Primeiro momento, a preocupação com a educação de adultos esteve intimamente relacionada com os
interesses da elite políticas preocupadas com os votos e suas respectivas eleições. No segundo momento,
percebe-se uma preocupação em educar para mudar as estruturas sociais, porém ainda predominava a
educação pelo voto. Já no terceiro momento, a preocupação da educação dos adultos passou a objetivar,
predominantemente, as mudanças nas estruturas sociais, a geração de uma ideologia de libertação
(inspirada pelo nacional-desenvolvimentismo). O quarto momento, marcado pela ditadura militar, revela
uma relação entre educação de adultos e a geração de uma ideologia voltada para segurança e para o
desenvolvimento, com ênfase na educação para a profissionalização, onde o mercado de trabalho é o
objetivo último a ser alcançado no processo de educacional. O quinto momento caracterizado pelo
processo de redemocratização do país, coloca no âmbito teórico a educação de jovens e adultos como um
direito à cidadania, porém, na prática, a ideia permanece a mesma, ensinar o básico, gastando o mínimo,
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na perspectiva de atende a demanda do mercado globalizado. (COSTA, 2006, p. 74)

Compreende-se que mesmo tendo em vista este cincos momentos, a reflexão a que se faz é a seguinte: mesmo passando por
vários governos e com nomes diversos, a EJA continua com o mesmo propósito desde 1945: alfabetizar a massa.

APRENDIZAGEM NA EJA

Todo e qualquer aluno busca na escola uma aprendizagem, de forma que essa possa lhes auxiliar na vida em sociedade. Assim
não é diferente com os alunos da EJA. Estes adentram a escola, sobre tudo com a expectativa de aprender a ler e escrever para
tornar-se cada vez mais aceito no mercado de trabalho.

De acordo com a LDB, em seu artigo-22, a educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurando a formação
comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecendo meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Essa
finalidade da LDB, de seguridade na sua formação e exercício da cidadania plena, ainda tenta ganhar espaço diante tal publico,
que em sua maioria, não compreende a razão do que é ser cidadão, hoje.

Ser cidadão vai além do que muitos jovens e adultos não alfabetizados imaginam, razão pela qual não se objetiva nessa
modalidade, penas alfabetizá-los, mas ampliar seu conhecimento de mundo. A saber, alfabetizar é só o começo, pois “pessoas
analfabetas ou com pouca escolarização são alvo de todo tipo de preconceito, discriminação e injustiça [...] as limitações a que
estão sujeitos acabam por lhes reduzir as possibilidades de reagir e acionar instrumentos de garantia de direitos que lhe poderiam
tirá-los de situações de fragilidade social”. (Brasil Alfabetizado, 2006, p.14).

Sabe-se que a educação de jovens e adultos corresponde ao nível de ensino caracterizado pela diversidade de seu público e que
atende a diversos contextos, o que implica dizer, que é de necessidade do professor conhecer primeiramente quem é o seu aluno e
seu contexto de vida, para depois melhor planejar suas aulas. Segundo Ribeiro (2001) é importante que não somente os planos de
aulas de aulas, mas também o currículo da escola se construa os princípios e objetivos da ação educativa, partindo sempre do
pressuposto de que tipo de cidadão se deseja formar.

É observável que os princípios e seus objetivos, já se constituem como norteadores para uma ação educativa bem sucedida, no
entanto a pergunta é simples: quantos dos educadores que estão na sala da EJA têm acesso ao currículo da escola ou se quer
ajudou a planejá-lo Compreende-se que essa prática é constante em algumas realidades.

Para Ribeiro (2001, p.44)

Todos os adultos quando se integram a programas de educação básica têm uma ideia do que seja escola,
muitas vezes construídas baseada na escola em que eles frequentaram brevemente quando crianças.
Quase sempre, apesar de referirem-se as precariedades dessas escolas, lembram com carinho e sentem
com pesar o fato de terem abandoná-la ou nunca terem tido a chance de frequenta-la. É provável que
esperem encontrar um modelo bem tradicional da escola, com recitação em coro do alfabeto, pontos
copiados no quadro negro, disciplina rígida correspondendo a um modelo que conheceram anteriormente.

Com relação ao aluno, essa expectativa de escola e aula é alcançada, uma vez que alguns educadores não se preocupam em
trazer para sala de aula, métodos de ensino que possibilitem ampliar seus interesses, mostrando que uma verdadeira
aprendizagem não depende mais da exposição de conteúdos pelo professor e tão pouco pelas atividades mecânicas de
memorização. Daí a necessidade de trabalhar a partir dos PCN’s da EJA.

Esses PCN’s foram criados com o objetivo orientar os professores na elaboração das aulas com conteúdos que possibilitem que os
discentes possam ampliar ou dominar instrumentos básicos da cultura letrada, de modo que permita compreender e atuar no
mundo que vivem. Esse é apenas um dos muitos objetivos pelo qual foram criados, no entanto a sua execução ainda está à mercê
nas escolas do país, pois os professores contam com uma infinidade de limites e barreiras como: atraso no horário da aula devido
ao trabalho executado durante o dia, o cansaço do trabalho (faz com que os alunos não prestem atenção na aula ou durma
durante uma explicação/atividade) a desmotivação, problemas pessoais, a falta de estrutura nas escolas, a falta de qualificação
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docente e de materiais didáticos.

Esses são alguns dos vários problemas enfrentados pelos docentes da EJA e que se não solucionado a tempo tende a aumentar o
número de analfabetos funcionais no Brasil. Vale notar que muitos dos alunos da EJA têm evadido, porém alegam falta de
interesse, sendo que para estes a escola é desinteressante, sobre tudo porque também precisam trabalhar e ajudar suas famílias.

Segundo Costa (2006) a escola é desinteressante na medida em que os alunos só copiam o que está na lousa, reproduzem o texto
que professora trouxe naquela noite, porque a resposta correta é aquela que está igual com a do livro ou com a fala do docente,
porque só ouvem e nunca tem o direito de falar também. Importa dizer que “a escola é um espaço privilegiado para a busca do
conhecimento. As pessoas chegam lá para aprender e quando isto não acontece à ida à escola perde o sentido” (MEC, 2006). Ao
perder o sentido, vão junto as expectativa de melhoras, o sonho e as oportunidades. De acordo com Costa (2006) isso só ocorre
porque as concepções de conhecimento que os professores têm são diversas, porém só é privilegia o conhecimento cientifico como
meio e fim para “aquisição” do conhecimento.

Entende-se que o grande dilema das concepções é que estas permitem que os docentes trabalhem de forma diversificada, muitas
das vezes distante dos objetivos pertinentes ao público em questão. E em consequências disso, muitos abandonam os estudos,
pois não conseguem acompanhar um ritmo do qual já deixara uma vez para trás. Conforme Campos (1987) o jeito de um
indivíduo aprender é diferente do jeito que a escola ensina. De pronto esse fato não ocorre apenas na EJA, mas em toda educação
básica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo discorreu sobre a aprendizagem do ensino de jovens e adultos (EJA), bem como sua importância para a sociedade e
educadores, pois estar na escola não e só para aprender um conteúdo, mas ter convívio social. Ainda que muitos não saibam, a
função da EJA não é só alfabetizar indivíduos que não foram alfabetizados na idade correta, mas também, dá lhe oportunidade de
aprender conteúdos equivalentes a seu contexto de vida.

As políticas implementas na educação de jovens e adultos precisam compreender que não se trata de treinar sujeitos para atender
as demandas econômicas, mas também as demandas sociais e por é tais razões que se faz necessário que a educação seja
pensada a partir das mudanças emergentes no país, uma vez que não se admite mais que ela seja uma mera reprodutora de
certificados.

Lembrando que a educação básica é direito de todos, o que implica dizer que mesmo fora da idade série, os jovens e adultos têm
direito uma formação bem sucedida, bem como: professores qualificados, material didático específico, ambiente de aprendizagem
bem estruturado a fim de que lhes possibilitem não só aprender a ler e escrever, mas também argumentar e intervir na realidade.

Assim sendo, é preciso melhorar a qualidade da educação básica, dá condições necessárias tanto ao professor quanto ao aluno
para que ambos possam chegar a algum lugar que não seja as constantes lamentações.

¹ Graduanda em Pedagogia-UFS. Pós-Graduanda em LIBRAS pela FSLF (2013). É licenciada em Letras Vernáculas pela Faculdade
Ages (2012). Faz parte do GPGFOP/Unit/CNPq. Aluna regular do curso de extensão Universitária/LIBRAS-UFS.
c.nunesdossantos@yahoo.com.br

²Mestranda em Ciência da Propriedade Intelectual pelo PPGPI/UFS (2013). Especialista em LIBRAS pela FSL (2009) e AEE pela UFC
(2011). É licenciada em Ciências Naturais pela UNIT (2009). Graduada em Psicologia pela Faculdade Pio Décimo (2006).
Professora efetiva das Prefeituras Municipais de São Cristóvão e Laranjeiras. Faz parte do NUPIEPED/UFS. Membro da Associação
de Intérpretes de Sergipe – AILES. sandra.dea@hotmail.com.br.
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