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RESUMO

O presente artigo discute a respeito das práticas pedagógicas desenvolvidas na modalidade de Educação de Jovens e adultos – EJA. Tendo
como objetivo analisar o processo didático pedagógico nas aulas da EJA. Assim, foi realizada uma oficina na Escola Municipal Florêncio
Ferreira, localizada em Santo Antônio de JesusBA, além de entrevistas, questionários, formulário para perceber as práticas pedagógicas que
melhor se adequam a esse ambiente. O arcabouço teórico traz reflexões sobre o contexto histórico da Educação de jovens e adultos no Brasil,
sugestões de metodologia e uma reflexão sobre a importância do ensino contextualizado. A partir da análise do que foi coletado bem como
das discussões ficou evidente que os métodos e os conteúdos usados pelos docentes devem estar em consonância com as relações práticas,
pessoal e profissional.

Palavras-chave: Ensino. Educação de Jovens e Adultos. Práticas pedagógicas.

RESUMEN

El presente artículo discurre a respecto de las prácticas pedagógicas desarrolladas en la modalidad de Educación de Jóvenes y adultos – EJA.
Teniendo como objetivo analizar el proceso didáctico pedagógico en las clases de EJA. Así fue realizado un taller en la Escuela Municipal
Florêncio Ferreira, ubicada en Santo Antônio de JesusBA, además de entrevistas, cuestionarios, formularios para percibir las prácticas
pedagógicas que mejor se adecuan a ese ambiente. Los teóricos traídos propician reflexiones sobre el contexto histórico de la Educación de
jóvenes y adultos en Brasil, sugestiones de metodologías e una reflexión acerca de la importancia de la enseñanza contextualizada. A partir
del análisis de lo que fue colectado bien como de las discusiones se quedó evidente que los métodos y los contenidos usados por los
docentes deben relacionarse con las prácticas, personal y profesional.

Palabras-llave: Enseñanza. Educación de Jóvenes y Adultos. Prácticas pedagógicas.

1 INTRODUÇÃO

O presente estudo pretende ampliar as discussões em relação às metodologias desenvolvidas nas aulas EJA, bem como contribuir de forma
efetiva para melhorar a relação ensino aprendizagem dessa modalidade de ensino. Além disso, a pesquisa almeja contribuir na produção
intelectual do mundo acadêmico.

Para tanto buscamos inicialmente contextualizar a Educação de Jovens de Adultos no Brasil para em seguida, realizar um debate a respeito
dos processos didáticometodológicos que são necessários para o bom desenvolvimento dos discentes da Educação de Jovens e Adultos.
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Além disso, trouxemos o desenvolvimento e resultados de uma oficina desenvolvida com a temática “Memórias Juninas”, no intuito de colocar
em prática muitas das discussões trazidas pela teoria. Com esse propósito utilizamos uma abordagem qualiquantitativa visando entender os
resultados advindos da realização da oficina, utilizando questionários, entrevistas e formulário.

A seguir se segue a exposição de ideias sobre a temática destacada.

2 EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ELEMENTOS CONTEXTUAIS

A Educação de jovens e Adultos (EJA) está relacionada ao processo histórico do Brasil, caracterizase como uma educação que apresenta
muitas variantes ao longo do tempo, apresentando assim, uma estreita ligação às transformações sociais, econômicas e políticas que
caracterizaram os diferentes momentos históricos do país.

A educação básica de adultos começou a delimitar seu lugar na história da educação no Brasil a partir da década de 30. Neste período, o país
passava por transformações significantes, relacionadas ao setor industrial e ao processo de concentração populacional nos centros urbanos.
Com o crescimento do processo de industrialização aumentou o fluxo de pessoas para mão de obra nas indústrias que começavam apontar
na região central do país. A oferta da educação popular neste período tinha como objetivo integrar as massas populacionais de imigração
recente e também incrementar a produção.

Seguindo os anos de 1947, depois do fim da Ditadura de Vargas, foi lançado a Campanha de Educação de Adultos. Essa Campanha foi
organizada tendo como pretensão o fornecimento de uma educação de base, incluindo a escola primária. Vale salientar, que nos primeiros
anos a campanha teve resultados positivos, crescendo e aprofundando os serviços já implantados e ampliandose para as diferentes regiões
do país. Nessa época, os professores que discutiam sobre o analfabetismo consideravam o adulto como ser incapaz, colocado à margem da
sociedade. Souza (2007, p.85) afirma que o aluno, nessa época, era visto como um “sujeito ignorante, sem cultura, como se fosse um tabula
rasa a ser preenchida”. Em relação aos conteúdos, esses eram trabalhados da mesma forma que para as crianças, com frases
mecanicamente repetidas e distantes do contexto de vida do adulto. Devido à ineficácia desses métodos, a educação de adultos sofreu
inúmeras críticas que contribuíram para a criação de um novo paradigma educacional.

Nesse contexto, o Brasil em 1955 vivia um momento de efervescência política no qual os movimentos estudantis, sindicatos, intelectuais,
católicos e outros grupos engajados numa ação política junto aos grupos populares se articularam e pressionaram o governo para aprovação
do Plano Nacional de Alfabetização, que previa a disseminação por todo Brasil de programas de alfabetização orientados pela proposta de
Paulo Freire. Freire (2007) defendia uma educação com o objetivo de tornar o educando o sujeito de sua aprendizagem. Segundo Freire
(2007, p. 27): “a valorização da experiência cotidiana como forma de transformação na medida em que se torna capaz de responder as
necessidades, nas próprias especificidades culturais, resultado da vida do povo”. Dessa forma, a educação deve incentivar o diálogo,
valorizando o educando e o grupo social que pertence formando assim, pessoas participantes e atuantes na sociedade.

Seguindo a conjuntura da época o plano Nacional de Alfabetização foi aprovado. Entretanto, meses depois ocorreu o Golpe Militar no ano de
1964. Assim, o governo sentindose ameaçado passou a reprimir os integrantes do movimento, como consequência alguns acabaram sendo
presos, perseguidos e exilados.

Para continuar as campanhas de alfabetização, o governo militar designa o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) que tinha como
objetivos: o desenvolvimento de destrezas relacionadas à leitura, escrita, vocabulário, representações numéricas, entre outras. (MULIK,2011)

É preciso enfatizar que, em 1985 com a redemocratização do país o Mobral foi extinto do campo educacional. Sendo substituído pela
Fundação Educar que passou a apoiar financeira e tecnicamente as iniciativas de governos. Devido ao ambiente desfavorável das políticas de
educação no início das décadas de 90, a Fundação Educar deixou de existir, criando assim uma lacuna de políticas públicas relacionadas à
EJA. Vale lembrar que, durante esse período alguns estados adotaram a própria política de alfabetização de adultos.

Sem dúvida, foram muitas experiências e discussões em políticas de EJA na década de 90. Finalmente o resultado desses debates favoreceu
a elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos promulgadas em 10 de maio de 2000, pelo Conselho
Nacional de Educação. Esse documento traz no decorrer do texto discussões sobre os seguintes assuntos: fundamentos e funções, bases
legais das diretrizes curriculares nacionais da EJA, educação de jovens e adultos, bases históricosociais da EJA, iniciativas públicas e
privadas, indicadores estatísticos da EJA, formação docente para a EJA e diretrizes curriculares nacionais e o direito à educação. Essas
diretrizes passaram a servir como referencial pedagógico na Educação de jovens e adultos em todo país.

3 PROCESSOS DIDÁTICOS METODOLÓGICOS NO ENSINO DA EJA
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No âmbito da história, a educação brasileira esteve direcionada por diferentes correntes pedagógicas. Dentre elas podemos mencionar a era
tradicional, escola nova, tecnicista, progressista, libertadora, etc. É preciso deixar claro, que em cada período as correntes pedagógicas do
sistema educacional brasileiro apresentavam características distintas em relação às metodologias de ensino usadas pelos educadores. Dessa
forma, contribuindo para o conceito de metodologia Manfredi (1993) afirma que:

a metodologia do ensino seria, então, o estudo das diferentes trajetórias traçadas/planejadas e vivenciadas pelos
educadores para orientar/direcionar o processo de ensinoaprendizagem em função de certos objetivos ou fins
educativos/formativos.”(1993, p.1)

Concordando com Manferdi, entendese que todo educador durante o planejamento didático precisa estabelecer as estratégias que serão
utilizadas durante as aulas com o propósito de alcançar os objetivos definidos. Ainda, discutindo sobre metodologia e didática em relação ao
desenvolvimento da prática pedagógica do professor, Luckesi afirma que:

A didática como direcionamento imediato da prática do ensino e da aprendizagem, servirá de elemento articulador
entre as proposições teóricas e a pratica escolar propriamente dita. Ela tanto, em fase de planejamento, quanto em
sua fase de execução, é a mediação necessária para garantir a tradução da teoria pedagógica em pratica. Através
dela, a concepção teórica da educação pode se fazer concreticidade histórica. (1994, p.163).

Levando em consideração, o conceito definido por Luckesi é preciso salientar que o professor em especial da EJA deve levar em
consideração o contexto social, cultural e econômico do aluno, para assim relacionar os conteúdos teóricos de acordo com a realidade do
educando.

Assim, o caderno de orientações da proposta política pedagógica da EJA da Secretaria da Educação do Estado da Bahia de 2009, traz os
princípios teóricos metodológicos que orientam o trabalho do professor, conduzindo no fazer pedagógico para a valorização dos saberes
construídos fora do espaço escolar, pelos educandos da EJA. A proposta também direciona ao trabalho em grupo e ao respeito às
especificidades da vida de cada sujeitos jovens e adultos. O caderno, ainda orienta os princípios que devem nortear a prática pedagógica da
EJA, entre eles cabem mencionar no corpo deste trabalho os que estão mais relacionados à prática metodológica:

◦ Metodologia adequada às condições de vida dos jovens e adultos e relacionada ao mundo do trabalho, devendo, portanto, possibilitar
a problematização da realidade existencial e favorecer o aprender a conhecer e o fazer fazendo.

◦ Reconhecimento e valorização do amplo repertório de vida dos sujeitos da EJA: saberes, culturas, valores, memórias, identidades,
como ponto de partida e elemento estruturador de todo o estudo das áreas de conhecimento.

◦ Processos pedagógicos que acompanhem a formação humana na especificidade do processo de aprendizagem dos sujeitos jovens e
adultos.

◦ Processo de aprendizagem, socialização e formação, respeitando e considerando a diversidade de vivências, de idades, de saberes
culturais e valores dos educandos.

Nesse sentido, o educador na modalidade da EJA, durante o planejamento didático precisa levar em consideração que os conteúdos devem
estar relacionados à convivência do aluno para que ele possa interagir, participar e exemplificar de acordo com o seu entorno sistêmico.
Conforme, a proposta elaborada pela Coordenação Geral da Educação de Jovens e Adultos – COEJA (2002) salienta que para a aquisição de
novos saberes, o professor deve valorizar os conhecimentos prévios dos alunos, pois, a partir daí eles poderão construir concepções mais
complexas, sistematizadas pelo trabalho escolar.

4 A TEORIA NA PRÁTICA

Diante do exposto na seção anterior elaboramos uma oficina com a temática “Memórias juninas”, já que quando esta foi realizada estávamos
no período junino, justamente para colocar em prática o funcionamento dessa interação necessária entre docente discente, bem como o fato
de se levar em conta as vivências trazidas pelos alunos durante o processo de ensinoaprendizagem da EJA.

Para tanto, levamos em consideração o perfil da turma e coletamos informações com a professora sobre a mesma. Notamos assim, que a
turma na qual seria feita a intervenção se comporia de alunos do ciclo do Ensino Fundamental I e alunos do 6º ao 9º anos, entendemos então
que o grupo participante da oficina seria heterogêneo e de grande diversidade, levamos em conta a localidade onde a oficina se desenvolveu,
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Sítio Gamelo em Santo Antônio de JesusBA.

Para a realização da referida intervenção, tentamos abranger o máximo de manifestações juninas, tais como as músicas, as comidas e
bebidas típicas, a decoração, o casamento na roça, a quadrilha, etc. Buscamos uma metodologia que fosse capaz de envolver os estudantes
na mesma, possibilitando mais espontaneidade e maior interação conosco.

Partindo dessas ideias iniciamos a intervenção com a apresentação de todos os presentes, em seguida, afim de promover a participação dos
estudantes na oficina, exibimos, através de slides, imagens referentes a manifestações do São João, como quadrilha, casamento na roça,
comidas e bebidas típicas e perguntamos para eles: O que as imagens nos lembram Eles prontamente souberam responder o que significava
cada imagem, se identificando com cada uma e interagindo conosco. Por meio disso, estabeleceuse um rico diálogo entre todos, de modo
que foram aparecendo interessantes histórias fornecidas pelos participantes.

Dando prosseguimento à oficina, trabalhamos com a música Qui nem jiló de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Com o objetivo de problematizar
questões relativas à variação linguística, exibimos a letra da música nos slides e também entregamos cópias impressas a cada um e pedimos
que retirassem da letra vocábulos que não estariam em conformidade com a norma culta, a partir daí eles foram dizendo: “qui”, “inté”,
“entonce” e assim, discutimos a norma padrão e nãopadrão.

Ainda em consonância com o assunto, evidenciamos também nos slides dois bilhetes, um escrito de maneira formal e o outro de modo
informal para falar sobre as variedades anteriores, ao que os participantes prestavam bastante atenção e trazendo informações sobre como o
escreveriam.

Terminada a discussão, partiuse para a culinária. Nosso grupo optou por levar a receita de mungunzá (e o mungunzá também), por ser um
prato típico delicioso, muito apreciado no São João e simples de fazer. Mediante a utilização de slides, a receita foi mostrada e puderam ser
enumerados os ingredientes e o modo de preparo do mungunzá. Ao final, foram apontadas as variações regionais que o prato típico sofre em
São Paulo e na Bahia. Na Bahia o nome do prato é mungunzá, mas em São Paulo chamase canjica.

Neste momento os alunos participaram evidenciando seus conhecimentos a partir destas variações, trazendo outras palavras que também são
diferentes, trouxeram também vivências riquíssimas.

O próximo passo da oficina foi à confecção de balões. Para isso, na mesa, foram expostos materiais, como papel A3 e lápis de cor. Só depois
de organizar os materiais é que começaram as orientações para a feitura dos balões, pois a ideia foi cada um fazer o seu. A partir de interação
entre si e sob nossa mediação, eles foram produzindo seus balões. Ao final de alguns minutos, já estavam todos animados, com seus balões
nas mãos.

Nessa altura, iniciamos a dança da quadrilha onde todos começaram a dançar e representar os mandamentos da quadrilha ...uma pequena
pausa para o lanche que como não poderia deixar de ser foi...comida típica do São João: o bom e velho mungunzá.

Isso tudo compôs as memórias juninas. Para finalizar, ainda faltava colher as memórias escolares dos estudantes da EJA. Foi com essa
finalidade que aplicamos entrevistas e questionários na turma.

Durante aplicação do projeto de intervenção a equipe se propôs a entrevistar dois alunos da turma do Ensino Fundamental I e II, para saber o
que acharam do trabalho realizado, em resposta os entrevistados disseram:

“Eu tou gostando bastante aqui da escola, as professoras também são tudo gente boa, e eu só levo boas notícias lá pro trabalho pros colegas,
incentivo eles também a estudar, que tem dois colegas que não estuda eu estou incentivando eles estudarem também, e é bom demais
estudar de noite, a gente tá aprendendo mais e mais né mais coisas boas, e a aula de hoje eu adorei o que vocês passou pra gente aí eu
adorei graças a Deus viu, obrigado e a uma boa noite pra vocês”.

“Eu gostaria de ser um filósofo, mais minha idade não permite mais, (...) eu tou na escola pra eu não esquecer o que eu sabia, tou gostando
do serviço dos professores, são elas trabalham direitinho, e (gagueja) eu espero de passar esse ano e de não faltar um dia, e se eu faltar um
dia eu perdi tudo, perdi o ano, eu tou estudando de mais (...) eu tenho 71 anos, eu gostei da aula de hoje, a senhora pegou a gente
inesperadamente eu mesmo não sabia, e todo mundo, faltou a metade do povo (...) e aí se atrasa e atrasa os outros, mas cada qual faz sua
parte, o que tenho de dizer é isso (...) eu tou aprendendo matemática, português é o que eu gosto, (...) dia de sexta feira a pró de Inglês ela
vem dá a gente também, dia de sexta feira (...) eu tou gostando (...) de inglês (...)”.

Podemos notar nas falas dos entrevistados uma mistura de surpresa e satisfação, pelo trabalho que fora realizado durante a aplicação do
projeto de intervenção. Além de manifestar a satisfação com o trabalho realizado pelos professores no cotidiano do processo de ensino
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aprendizagem, tal fato foi observado tanto nas entrevistas quanto nos questionários.

Ainda é possível, entender por meio das falas dos depoentes os anseios e a determinação que os envolvem, ao se referir sobre o que gostaria
de ser, as disciplinas que gostam de estudar, ao passo que evidencia a importância da modalidade de ensino EJA para o aprendizado e
conhecimento dos integrantes. Um ponto bastante revelador é o fato do depoente de 71 anos, expressar seu apreço pela aula de Inglês,
fortalece a certeza de que o conhecimento não tem fronteiras ou não deveria ter.

Além das entrevistas foram aplicados quatro questionários sendo o público alvo composto de oito alunos. De acordo com a análise dos
questionários percebemos que a faixa etária dos alunos vai desde os 29 até os 71 anos. A maioria trabalha no meio rural o que acontece
porque a instituição escolar se localiza na zona rural da Fazenda Gamelo em Santo Antônio de Jesus.

Entre as dificuldades apontadas pelos discentes estão desde o cansaço devido à jornada de trabalho, baixa visão e dificuldade para entender
os assuntos. Cabe salientar que a baixa visão foi um problema trazido também pela professora da classe que colocou a necessidade de
muitas vezes ter que realizar atividades diversificadas e com letras grandes no intuito de levar os alunos a desenvolver suas potencialidades.

A respeito dessas orientações é profícuo salientar que muitos dos questionários para serem preenchidos precisaram ser lidos, à medida que a
leitura era realizada os mesmos respondiam, pois boa parte dos discentes ainda não sabe ler. Cabe colocar, porém, que estes alunos em fase
de letramento estão no ciclo da EJA correspondente ao período do 1º ao 5º anos do Ensino Fundamental.

Notamos que os mesmos são bem familiarizados com o tema da oficina “Memórias juninas” tanto através dos questionários como por meio da
participação quando trazido o tema. No que se refere ao gosto musical dos mesmos percebemos grande diversidade, isso pode ser
compreendido também devido à faixa etária díspares dos discentes.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme, vimos nas discussões teóricas deste trabalho, embora, os documentos da EJA e as contribuições de alguns autores, como
mencionado no desenvolvimento desse trabalho, introduzem orientações a serem seguidas na elaboração do planejamento e sugestões de
ensino para EJA, observase que essas teorias estão distante da realidade prática do cotidiano do professor. Por isso, a necessidade nos
aponta a pensar em propostas que tornem as aulas prazerosas com temáticas relacionadas à convivência desses sujeitos.

Portanto, a escola precisa fazer sentido nos temas ensinados na sala de aula, e o professor como mediador precisa utilizar métodos eficazes
capaz de familiarizar o aprendiz com as formas de língua dentro de contextos, nas suas situações reais e usos. É preciso buscar uma
educação de qualidade valorizando o sujeito da EJA, para assim construirmos uma sociedade igualitária.
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