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RESUMO

Muitas pesquisas já foram feitas abordando temas relativos à Educação de Jovens e Adultos(EJA), no entanto, ainda se faz necessário um olhar 
atento para esta modalidade de ensino, não só porque historicamente ela parece ocupar um estado de invisibilidade dentro da realidade da 
educação do nosso país, mas, principalmente, porque estudos apontam que, muitos dos alunos que concluem os estudos no contexto da EJA não 
se apropriam realmente dos conteúdos lá trabalhados, sobretudo no que se refere à alfabetização plena. A pesquisa (em andamento), ora 
apresentada, nasce pautada neste contexto maior e, na intenção de compreender como acontece o trabalho com a alfabetização com o público 
alvo da EJA, organiza sua investigação a partir do seguinte problema de pesquisa: quais as concepções de alfabetização (e as implicações disso na 
formação do sujeito) fundamentam o fazer pedagógico de professores que atuam nas séries inicias do Ensino Fundamental I da EJA? Para a 
investigação da problemática apresentada, a pesquisa tem como objetivo analisar os materiais didáticos e recursos pedagógicos que são 
utilizados e/ou produzidos por professores de duas classes da EJA numa escola pública do município de Vila Velha-ES. Também busca promover 
uma reflexão teórica acerca das concepções de alfabetização, a relação entre elas e os materiais utilizados com os alunos e, consequentemente, a 
prática pedagógica desenvolvida com os alunos nas séries iniciais do ensino fundamental I, cujo foco é, prioritariamente, a aquisição e 
apropriação da língua materna, ou seja, a alfabetização. Metodologicamente caracteriza-se como uma pesquisa de abordagem qualitativa de 
caráter exploratório, utilizando como instrumento para a coleta e produção de dados  os questionários(aos professores titulares e coordenadora 
pedagógica), as entrevistas semiestruturadas(com alguns alunos), a observação de algumas aulas e a análise documental, destacando os materiais 
didáticos utilizados na alfabetização na EJA. As análises ainda estão em fase de conclusão, no entanto os resultados já evidenciam aspectos 
relevantes: para os alunos da EJA toda dificuldade que eles apresentam é culpa deles, é consequência da incapacidade de aprender e isso não 
aparece, em momento algum, relacionado a alguma questão metodológica ou algum material didático inadequado; eles se apresentam como 
pessoas extremamente agradecidas aos professores, que segundo eles, são muito bons e dedicados; explicitam uma satisfação generalizada com 
o simples fato de estarem na escola. No entanto, muitos deixam aparecer nos relatos que, com frequência, sentem vontade de desistir por terem 
a sensação de que não conseguem (e que não conseguirão) aprender a ler e escrever de verdade. As professoras apresentam posturas diferentes 
diante da utilização dos materiais e da prática, evidenciando que não há uma proposta conjunta e um planejamento realmente estruturado; uma 
delas demonstra, por exemplo, uma maior preocupação em contextualizar os conteúdos, enquanto a outra utiliza uma apostila elaborada por 
uma igreja com conteúdos soltos e infantilizados. Apontam, ainda, contradições ao apresentarem o discurso da necessidade do material utilizado 
ser rico e desafiador para o aluno, ao mesmo tempo em que não utilizam o livro didático elaborado pelo MEC por acreditarem que seja difícil para 
um aluno de EJA, indicando aqui uma baixa expectativa com relação a esse aluno. A pedagoga, por sua vez, relata que o livro didático é bem 
explorado e que as professoras enriquecem a prática com materiais elaborados por elas. Conclui-se, até o momento, que, ainda que exista 
material didático que apresente concepções de alfabetização emancipatórias destinados à EJA, a sua escolha e a forma como ele é trabalhado ou 
seja, as concepções subjacentes ao fazer pedagógico no cotidiano, são determinantes para que o processo de ensino e aprendizagem seja 
realmente pautado no compromisso da formação do sujeito por inteiro, que vislumbre um alfabetismo pleno.
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