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Resumo 
 

A metodologia de trabalho a ser utilizada na Educação de Jovens e Adultos é um assunto 
pouco discutido nessa modalidade de ensino. O aluno adulto necessita de uma 
metodologia diferenciada da utilizada na alfabetização de crianças, pois alguns fatores 
como a sua trajetória de vida, o contexto histórico e social em que faz parte, o 
conhecimento de mundo, são ferramentas fundamentais para que a inserção no espaço 
escolar tenha significado para a sua aprendizagem. Este projeto de iniciação científica 
visa mostrar a importância de uma prática pedagógica baseada na criação de 
oportunidades onde o aluno adulto tenha contato com textos significativos de leitura  e 
escrita de acordo com a sua realidade concreta, ou seja, uma metodologia voltada para o 
adulto. Para a efetivação dessa metodologia diferenciada, pautada na andragogia, é 
necessário também refletir sobre o papel do educador, como mediador nesse processo 
de escolarização de jovens e adultos, aquele que permite a construção e reconstrução de 
conhecimentos por parte de seus alunos.  

 
Introdução 
 
No Brasil, milhares de pessoas com idade superior a catorze anos não 

concluíram ou não tiveram acesso as séries iniciais do Ensino Fundamental. Muitos 
são os aspectos, como os de ordem econômica, política e social, que levam muitas 

pessoas a abandonarem os estudos precocemente, como a busca de trabalho para 

o sustento da família, devido a situação de pobreza de uma grande parcela da 

população, que enfrentam dificuldades em manter seus filhos na escola.  

Devido aos grandes avanços na sociedade, um grande número de pessoas 

ainda não tem acesso a informações necessárias para desenvolver atitudes e 

valores democráticos, ou seja, participação e responsabilidade em todas as áreas da 

vida cotidiana. 

Percebe-se que cada vez que para se ter acesso a muitos dos benefícios da 

sociedade atual, é necessário dominar o saber elaborado, ou seja, situações do 

cotidiano, como utilizar os serviços bancários, compras ao supermercado, tirar 
documentos, usufruir de algumas formas de lazer e cultura, e principalmente a 

inserção no mercado de trabalho, exigem o conhecimento letrado, sendo motivo de 

muitos cidadãos retornarem a escola, em busca de garantir o emprego ou ser 

promovido para uma função melhor. 



Neste sentido, é importante refletir sobre as questões relacionadas à 

metodologia vinculadas à pedagogia, diferenciando o ensino do adulto do ensino da 

criança, visto que, na maioria dos programas relacionados a Educação de Jovens e 
Adultos não fazem essa diferenciação, pois a tarefa do educador tem sido como 

única portadora do conhecimento não valorizando a experiência de vida trazida pelo 

aluno adulto. Percebe-se que a metodologia centrada no aluno adulto, ou seja, a 

andragogia, não é valorizada, não é trabalhada.  

Bellan (2005, p.43) descreve que: 

 
O fato é que esta não deve ser a pergunta. Se quisermos fazer a 

diferença para alunos adultos temos que perguntar: como o adulto aprende? 
O aluno tem um modo de aprender diferente de uma criança (afinal, ele 

já é gente grande). E é necessário aplicar teorias e técnicas adequadas 
para efetivar esta aprendizagem. Só assim o resultado será eficiente. 

 
 

 O professor nessa modalidade de ensino precisa estar preparado 

metodologicamente, utilizando-se de todo o conhecimento prévio que o aluno traz, 

sua visão de mundo, para a construção de um novo conhecimento, conhecimento 

com um novo significado à sua vida. 

 
 
Objetivos 
 

Objetivo Geral: Possibilitar meios para que os alunos do curso de Pedagogia e 

professores atuantes na Educação de jovens e adultos possam compreender que 
existe uma metodologia diferenciada no que se refere à Alfabetização de jovens e 

adultos, embasada na andragogia.  

 
Objetivos Específicos 
Identificar os métodos de alfabetização utilizados na Educação de Jovens e Adultos 

da nossa sociedade; Perceber as características principais de cada método de 
alfabetização, verificando a adequação para essa modalidade de ensino; 

Reconhecer que a aprendizagem da leitura e da escrita vai além do código escrito, 

que tenha significado para o aluno a partir das suas experiências de vida. 
 

 
Metodologia  



A intenção desse projeto é de se desenvolver um trabalho com os futuros 

pedagogos e professores da Educação de jovens e adultos, para que tenham clareza 

sobre a metodologia de alfabetização de jovens e adultos baseada na andragogia, a 
fim de priorizarem sempre o contexto social e as experiências pelo aluno adulto. 

No primeiro momento, serão desenvolvidas pesquisas bibliográficas para 

embasamento teórico, ampliando assim, os conhecimentos sobre o tema. No segundo 

momento, será feita observação e a aplicação de questionários aos alunos, 

professores e coordenadores, nas classes de Educação de jovens e adultos, de 

algumas escolas que ofertam essa modalidade de ensino, para verificar se a 

metodologia que tem sido trabalhada com o aluno adulto corresponde com os estudos 

bibliográficos. 

 
Desenvolvimento 
 
A pesquisa está na fase dos estudos bibliográficos, para uma melhor 

compreensão de alguns conceitos que serão tratados nesse artigo, tais como: 

andragogia, avaliação, método Paulo Freire.  

 Também, estão sendo elaboradas perguntas do questionário que será aplicado 

nas escolas que ofertam a modalidade de ensino referente a Educação de Jovens e 

Adultos, a fim de observar como acontece a aprendizagem do aluno adulto.  

 
Resultados Preliminares 
 

De acordo com as pesquisas bibliográficas realizadas até o momento, verificou-
se a necessidade do professor da EJA ter uma compreensão sobre a andragogia, 

para que o aluno adulto tenha uma participação ativa no processo de aprendizagem. 

Dessa forma, pretende-se com a coleta de dados  através da pesquisa por 

questionário, informações sobre esse processo de aprendizagem.  
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