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 A educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino, amparada por lei e 

voltada para pessoas que não tiveram acesso, por algum motivo, ao ensino regular na 

idade apropriada. Porém são pessoas que têm cultura própria. 

 

 Sabe-se que o papel docente é de fundamental importância no processo de 

reigresso do aluno às turmas de EJA. Por isso, o professor da EJA deve, também ser um 

professor especial, capaz de identificar o potencial de cada aluno. 

 

 Analisar o ensino e a aprendizagem em EJA pressupõe analisar os atores 

envolvidos nesse processo – aluno, professor e conhecimento e as relações que se 

estabelecem entre eles. 

 

 Em qualquer aprendizagem, a aquisição de novos conhecimentos deve considerar 

os conhecimentos prévios dos alunos. 

 

 Em relação aos jovens e adultos, no entanto, é primordial partir dos conceitos 

decorrentes de suas vivências; de suas interações sociais e experiências pessoais. 

 

 As conexões que o jovem e o adulto estabelecem com os diferentes temas com as 

demais áreas do conhecimento e com as situações do cotidiano é que vão conferir 

significado às atividades. Quando abordamos temas de forma isolada, os conteúdos não 

são efetivamente compreendidos nem incorporados pelos alunos como ferramentas 

eficazes para construir ou reconstruir conceitos. 

 

 As escolhas pedagógicas, os objetivos, os conteúdos e as formas de conduzir e 

avaliar as atividades estão intimamente ligadas às concepções do professor sobre o ser 

humano, a sociedade e o mundo. 
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 Ao ensinar devemos transformar o saber acumulado, isto é, fazer uma transposição 

didática. Cabe ao professor, além de deter os conhecimentos necessários, compreender 

os obstáculos envolvidos no processo de construção de conceitos, procedimentos e 

atitudes, além de outros aspectos relativos à aprendizagem dos alunos. 

 

 Diante do exposto, ao pensarmos em uma metodologia própria para o ensino de 

jovens e adultos temos que fazer escolhas didáticas que estimulem o envolvimento dos 

alunos e não trazer atividades “infantilizadas”. 

 

 O professor da EJA deve compreender a necessidade de respeitar a pluralidade 

cultural de seus alunos. Educar jovens e adultos, hoje, não é apenas ensina-los a ler e 

escrever seu próprio nome. É oferecer-lhe uma escolarização ampla e com mais 

qualidade. 

 

 PINTO (2000), ressalta que neste sentido compete ao professor de incrementar 

seus conhecimentos e atualiza-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 lhe assinala como 

sua correta atividade. 
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