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Introdução

Pesquisas lingüísticas nos induzem a constatação de 
que a escola é, segundo o imaginário coletivo, o meio 
mais almejado de promoção da inclusão social. A 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) é aquela 
destinada a analfabetos ou àqueles com pouca 
escolaridade, que de alguma forma não tiveram 
oportunidade de estudar na idade própria (LDB,1996). 

Segundo Kohl (1999), a Educação de Jovens e Adultos 
refere-se não apenas a uma questão etária, mas 
sobretudo de especificidade cultural, ou seja, embora 
defina-se um recorte cronológico, os jovens e adultos
aos quais dirigem-se as ações educativas deste campo 
educacional não são quaisquer jovens e adultos, mas 
para uma determinada parcela da população  composta 
por homens e mulheres, trabalhadores/as 
empregados/as e desempregados/as ou em busca do 
primeiro emprego; filhos, pais e mães; moradores 
urbanos de periferias, favelas e vilas. São sujeitos 
sociais e culturais, marginalizados nas esferas 
socioeconômicas e educacionais, privados do acesso à 
cultura letrada e aos bens culturais e sociais, 
dificultando sua participação ativa no mundo do 
trabalho, da política e da cultura.

Mollica (2007) afirma que as evidências da realidade e 
nossa intuição usualmente nos conduzem a supor que é 
acentuada a exclusão social tanto maior a distância dos 
indivíduos em relação à cultura letrada em sociedades 
com alta complexidade. Vivem no mundo urbano, 
industrializado, burocratizado e escolarizado, em geral 
trabalhando em ocupações não qualificadas. Trazem a 
marca da exclusão social, mas são sujeitos do tempo 
presente e do tempo futuro. 

O presente trabalho tem como objetivo estudar e 
analisar as concepções de professores das turmas de 
alfabetização de jovens e adultos acerca da 
contribuição da EJA na inserção dos alunos na 

sociedade, através da suas práticas pedagógicas.

Material e métodos

A pesquisa foi desenvolvida com 02 (duas) professoras 
do Módulo I (uma da Rede Municipal da Cidade do 
Recife e outra da Rede Estadual de Pernambuco). Para 
identificar as concepções que permeiam a prática 
docente das professoras no contexto escolar, utilizamos
os seguintes procedimentos metodológicos:
Entrevistas:
Realizamos entrevistas com as professoras com o 
objetivo de analisar, através de seus discursos, como 
eles estão transpondo as teorizações sobre o ensino de 
EJA para a sala de aula. É importante enfatizar, no 
entanto, que por meio dele não se pode ter acesso à 
prática em si, mas à representação que o professor tem 
dela. A entrevista será de natureza semi- estruturada. 
As professoras foram solicitadas a falar, então, sobre 
suas experiências atuais de ensino. 
Análise dos dados:

Para análise das entrevistas, tomaremos como base 
tanto a abordagem da “análise do discurso” como a 
“análise de conteúdos”. Serão consideradas algumas 
estratégias discursivas utilizadas pelos professores ao 
falarem de suas práticas de ensino (como elas falam), 
assim como os conteúdos de suas falas (o que elas 
falam), com base em Bardin (2000).

Resultados e Discussões

A nossa amostra contou com duas professoras, na qual 
uma possui 04 anos de docência e a outra 02 meses, 
ambas na alfabetização de jovens e adultos. As 
docentes foram submetidas a uma entrevista semi-
estruturada contendo perguntas pertinentes acerca do 
tema em questão. Diante de suas respostas traçamos um 
perfil comparativo (Tabela 1), compreendendo quatro 
eixos que norteiam a abordagem do imaginário coletivo 



que caracteriza representação da EJA. Tais categorias 
foram divididas em: concepção sobre a EJA, as 
apropriações das abordagens teóricas sobre 
alfabetização na prática docente, recursos didáticos e 
objetivos a serem alcançados pelos alunos. 

Os resultados possibilitaram perceber uma 
convergência das compreensões teóricas e 
representações sobre a EJA entre duas práticas 
distintas, dessa forma apresentaremos alguns extratos 
presentes nas respostas:

Professora A

A docente possui o Normal Médio e no momento é 
graduanda do curso de Pedagogia e leciona há sete 
anos. Optou pela EJA pela oportunidade de conciliar o 
trabalho e estudo e considerar as turmas adultas mais 
tranqüilas para alfabetizar.
     A professora apresentou, em alguns momentos, 
posições dicotômicas no seu discurso sobre sua prática 
pedagógica, uma vez que prioriza momentos 
discursivos (conversas em sala de aula) do que os de 
sistematização da escrita alfabética e letramento, que a 
mesma afirma serem práticas que inserem o aluno no 
meio social. Outro ponto que destacamos é o uso do 
livro didático para o momento da alfabetização, pois 
ora afirma não contribuir para a sua prática pedagógica, 
ora são materiais necessários:

“ Não utilizo porque acho fraco”.
  

“São bons embora sinta falta de um melhor 
apoio”.

   Questionada sobre o porquê do não uso do livro ela 
respondeu:

“ Porque os alunos estão mais adiantados que o 
livro”
    
Ainda aponta para as dificuldades dos alunos em
realizar os exercícios do livro didático, em que apenas 
uma aluna correspondia positivamente. Ela comenta 
sobre uma de suas alunas que durante a atividade
apresentou dificuldade em responder:

“Isso nunca vai entrar na minha cabeça, vai ser 
precisa abrir ao meio”.

Professora B

A docente possui o Normal Médio e no momento é 
graduanda do curso de Pedagogia e leciona há dois 
meses na EJA. Optou pela EJA para dar continuidade a 
sua formação acadêmica. Atua pela manhã como 
professora alfabetizadora itinerante com alunos em 
dificuldades de aprendizagem. Considera um desafio 
trabalhar com os adultos, pois a relação entre professor/ 
alunos a que estava acostumada eram com crianças. 
Durante seu período de adaptação vivenciou momentos 
que os alunos não queriam entrar na sala, pois eram 
oriundos de outros projetos alfabetizadores. E, uma de 

suas primeiras preocupações foi como conquistar os 
alunos.

“Hoje eles ficam me esperando na porta e quando 
atraso eles me enchem de perguntas”.

Para a professora B, a Educação de Jovens de Adultos 
tem por objetivo inserir os alunos na sociedade. 
Conforme afirma:

“É o resgate da cidadania dos jovens e adultos que 
voltam à escola”

“Que todos os alunos consigam aprender a ler e se 
sintam fazendo parte da sociedade”

Em relação aos teóricos, a docente diz estar estudando 
o “método freiriano de alfabetização”, embora também 
comente que ele não aborda todas as necessidades dos 
discentes.
A professora B não utiliza o livro didático de forma 
sistematizada em sala de aula, porém o utiliza como 
“apoio” para a construção das atividades que estimulam 
a leitura, interpretação de textos e construção de 
palavras.

A partir dos discursos elaborados nas entrevistas, 
verificamos que ambas as professoras percebem na 
Educação de Jovens e Adultos a responsabilidade de 
inserir na sociedade os sujeitos que não entraram na 
escola na idade adequada.
Para os cidadãos, prevalece a idéia de que a educação, 
especialmente a veiculada na escola e calcada na 
aprendizagem de ler e escrever, é o caminho mais 
eficaz de se atingir melhor situação na vida (Mollica, 
2007). Mas devemos estar conscientes de que não 
representa garantia de mobilidade social. 
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