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O PROFESSOR COMO AGENTE TRANSFORMADOR NO EJA 

RESUMO 

O trabalho de Paulo Freire tem grande destaque na educação popular e 

principalmente na modalidade da Educação de Jovens e Adultos, pois é voltada para 

a escolarização, tendo como foco a formação da consciência. O professor poderá 

influenciar seus alunos de forma positiva a fim de contribuir para uma sociedade 

mais justa, mais crítica, mais voltada às questões educacionais e sociais. Para tanto, 

o professor deve estar consciente da sua função de educador, bem como deve 

posicionar-se no sentido da reeducação. Ou seja, o professor que se reeduca para 

educar é um grande agente transformador, pois desse modo se conscientiza e cria 

no aluno a consciência para aprender. 

INTRODUÇÃO 

 Observando o histórico da Educação de Jovens e Adultos e o combate ao 

analfabetismo é possível identificar características similares em todos os programas 

educacionais em que se busca possibilitar a construção da cidadania, o senso crítico 

e a participação efetiva de todos na sociedade. A ineficiência desses programas 

pode ser explicada pela ideia equivocada de que qualquer um pode ensinar, pelo 

descompromisso do governo, pela falta de metodologias específicas, entre outros 

aspectos. 

Os estudos voltados para a EJA mostram a preocupação direta com questões que 

envolvem o aspecto social, o resgate de oportunidades e das propostas que auxiliem 

no cotidiano pela busca por um cidadão consciente, trabalhador, que percebe as 

ideais que permitiriam alienação de seu eu e de sua atividade, que possibilitem o 

desenvolvimento da dignidade e cidadania.  

Dessa forma, é inevitável uma análise profunda do papel do professor e de como 

este exerce sua função de educador. O educador neste processo se torna um ser 

fundamental e transformador para uma melhor qualidade de ensino-aprendizagem, 

descartando o autoritarismo e promovendo a autonomia e senso crítico desses 

alunos, trabalhando uma questão social, que conscientize jovens e adultos de sua 

colocação na sociedade de maneira eficaz. 

 

OBJETIVOS 



O objetivo dessa pesquisa consiste em analisar o papel do professor como um 

agente transformador no que se refere a Educação de Jovens e Adultos. Mediante a 

ideia de escola cidadã, busca-se identificar os pontos positivos dessa temática e a 

contribuição para a construção da cidadania dos alunos da EJA. 

 

METODOLOGIA 

Este projeto de pesquisa será pautado na pesquisa bibliográfica, analisando e 

discutindo as contribuições das publicações da referida temática com relação ao 

objetivo proposto neste trabalho. 

A pesquisa bibliográfica permite ao pesquisador estabelecer base teórica, 

conhecimento e o treinamento científico que possibilita a realização de um trabalho 

acadêmico.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 Primeiramente será realizada a seleção de textos referentes a temática 

estabelecida, buscando especificamente textos que abordem a Educação de Jovens 

e Adultos,  Escola Cidadã e as possibilidade de construção da cidadania. 

Posteriormente, será feita uma análise crítica dos textos escolhidos a fim de 

proporcionar o aprofundamento teórico e, consequentemente, possibilitar a 

triangulação dos três aspectos propostos no objetivo do presente trabalho a fim de 

contribuir com os estudos referentes ao papel do professor como agente 

transformador da Educação de Jovens e Adultos. 

  

RESULTADOS PRELIMINARES 

Paulo Freire (1996) defende que os alunos normalmente têm uma origem 

multicultural sendo diversificados por famílias, culturas, raças, línguas e, até mesmo, 

nível socioeconômico. Apesar das diferenças é obrigatório um sistema educativo 

melhor e educadores que preparem o aluno para uma realidade acadêmica, 

profissional e mesmo social.  

 O perfil do aluno deve ser respeitado quanto a sua dignidade e autonomia, pois 

caso contrário, todo ensino será vago sem significação. Esse deveria ser o 

pensamento dos educadores e o posicionamento da escola. 



Gadotti (2000, p. 9) ressalta que a escola “está perdendo a sua autonomia também 

está perdendo a sua capacidade de educar para a liberdade”, pois a escola é por 

natureza um instrumento (pelo menos deveria ser) de educar para a liberdade. É um 

espaço que deve ser visto de forma transformadora, pois a educação muda as 

pessoas e as pessoas modificadas, que saem do comodismo, consequentemente, 

mudam o mundo.  

 Segundo Moacir Gadotti (2000), a escola ideal se constitui na base da cidadania, 

onde coloca bem claro que a autonomia é a mola propulsora para uma escola 

cidadã. Com base nisso, o professor seria o agente capaz e responsável por uma 

educação libertadora, trabalhando conscientemente os conteúdos, considerando os  

conhecimento prévio de cada um e inserindo problemáticas cotidianas pertinentes.  

 A EJA carece desse caminhar, pois é constituída por alunos que já tem uma visão 

de mundo, porém muitas vezes, alienada, por isso a ideia de trabalhar a cidadania 

de forma interdisciplinar, atribuindo significado a aprendizagem. Portanto, o 

professor deve se posicionar com esse diferencial, pois trabalhar com EJA é uma 

forma de reeducar socialmente àqueles que se sentem à margem da sociedade e 

dar oportunidades a essas pessoas de construírem um pensamento livre, sem ter 

que se esconder do preconceito, que é evidente e cruel em nossa sociedade. 
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