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RESUMO

A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de ensino que permeia os debates educacionais, porém ainda verificamos poucos avanços em 
relação a um ensino e aprendizagem de qualidade destes alunos, fato verificado após experiência de Estágio Supervisionado vivenciado pela 
pesquisadora. Diante destas proposições surge a nossa questão de pesquisa: As estratégias pedagógicas desenvolvidas por professores na 
Educação de Jovens e Adultos estão favorecendo a aprendizagem destes alunos? Assim este estudo tem como objetivo geral investigar se as 
estratégias pedagógicas utilizadas pelos professores de uma escola pública de Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Distrito Federal estão 
favorecendo o processo de alfabetização na perspectiva do letramento dos alunos desta modalidade de ensino; os nossos objetivos específicos: 
verificar se os professores reconhecem os pressupostos legais que regulamentam a EJA no Brasil; identificar se as concepções do professor sobre 
alfabetização implicam no seu trabalho com o letramento na EJA. A metodologia adotada foi de natureza qualitativa sob as orientações de Flick 
(2012). Realizamos uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa de campo em uma escola pública, localizada no Riacho Fundo I, no Distrito Federal. 
Os sujeitos colaboradores foram 2 professores que atuam na EJA. Os instrumentos utilizados na construção dos dados foram a observação e o 
questionário. Após a coleta, os dados foram organizados em categorias temáticas seguindo as contribuições teóricas de Bardin (2012). Esses 
dados nos permitiram verificar que a alfabetização na perspectiva do letramento pode ocorrer por meio de processos de tentativas e erros de 
modo que esses alunos vão explorando, fracassando, tentando, corrigindo, obtendo dados, testando-os, construindo explicações, que são 
resultados de inferências, comparações, analogias, reflexões, sobretudo do estabelecimento de relações entre as aprendizagens prévias (tanto de 
professores como de alunos), mas estes elementos são pouco reconhecidos nas práticas das docentes pesquisadas. Recorrendo ao nosso primeiro 
objetivo específico,constatamos que os professores reconhecem os pressupostos legais que regulamentam o EJA no Brasil, porém, reclamam da 
falta de estrutura para tornar o ensino mais proveitoso. Foi verificada a falta de estrutura apropriada na escola, ausência de materiais didáticos na 
biblioteca para que professores e alunos consultassem, pesquisassem, e tornassem a aprendizagem significativa. Retomando o segundo objetivo 
específico, constatamos que as concepções que os professores têm sobre alfabetização ainda é de forma tradicional e memorizada, não dando 
ênfase aos conhecimentos prévios dos alunos, fato que, visivelmente implica em dificuldades para os alunos entenderem e participarem das aula. 
Este estudo nos permitiu constatar que a EJA demanda de políticas públicas para subsidiar a formação destes docentes, no sentido de buscar 
alternativas e assumirem responsabilidades compartilhadas, com a participação destes alunos no processo para realizar uma boa atividade 
educativa.
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