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ARGUMENTAÇÃO
1
 NO PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

Introdução 

Este projeto de iniciação científica aborda o tema Argumentação na perspectiva da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) surgiu no Brasil com a finalidade de 

atender a todas as pessoas que não tivessem a possibilidade de concluir seus 

estudos no período correto (TELES; DUARTE, 2009; UNESCO, 2010).  

Inicialmente, a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) trouxe alguns artigos 

acerca da EJA, como é o caso do artigo 205, que afirma que a Educação é direito 

de todos e dever do Estado e da família, o que inclui os jovens e os adultos. Já o 

artigo 208 destaca que: 

O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de: 
I – Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, 
inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram 
acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional n° 14, de 1996). 
VI – Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições 
do educando; 
VII – Atendimento ao educando do Ensino Fundamental, através 
de programas suplementares de material didático-escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde. 
 

Esse direito assegurado pela Constituição Federal de 1988, também está presente 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (Lei nº 9.396/96), que no 

seu artigo 1°, inciso II, diz que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do 

trabalho e à prática social (VILLELA PEREIRA; DE LA FARE,  2011).  
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A EJA é a modalidade educacional que já relaciona os conteúdos escolares com o 

trabalho exercido pelos educandos. O artigo 3°, inciso VII da LDB, faz referência à 

oferta de educação escolar para jovens e adultos, com características e 

modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo aos 

que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Já o 

artigo 27 da LDB apresenta os conteúdos curriculares para a educação básica, 

incluindo a EJA, conforme abaixo especificado: 

O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de: 
I – Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, 
inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram 
acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional n° 14, de 1996). 
VIII – Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições 
do educando; 
IX – Atendimento ao educando do ensino fundamental, através 
de programas suplementares de material didático-escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde. 
 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (Lei nº 9.396/96) também 

traz alguns artigos, como o artigo 1°, no inciso II, que diz que a educação escolar 

deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social (VILLELA PEREIRA; 

DE LA FARE, 2011). A EJA é a modalidade educacional que já relaciona os 

conteúdos escolares com o trabalho exercido pelos educandos.  

O artigo 3°, inciso VII da LDB, faz-se referência à oferta de educação escolar para 

jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas 

necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as 

condições de acesso e permanência na escola.  

Já o artigo 27 da LDB apresenta os conteúdos curriculares para a educação 

básica, incluindo a EJA, conforme abaixo especificado: 

Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, 
as seguintes diretrizes: 
I – A difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos 
direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à 
ordem democrática; 
II – Consideração das condições de escolaridade dos alunos 
em cada estabelecimento; 
III – Orientação para o trabalho; 



 
 

IV – Promoção do desporto educacional e apoio às práticas 
desportivas não-formais. 
 

A LDB 9394/96, na seção V, é totalmente direcionada à EJA, o que revela 

substancial avanço e reconhecimento da relevância desta modalidade de ensino. 

O artigo 37 diz que a EJA será destinada àqueles que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos no Ensino Fundamental e Médio na idade própria. No 

inciso I é destacado que as instituições de ensino deverão assegurar gratuitamente 

oportunidades educacionais que levem em consideração as características do 

alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e 

exames. No inciso II diz-se que o poder público viabilizará e estimulará o acesso e 

a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradoras e 

complementares entre si. 

Em 16 de Julho de 2008, a Lei n° 11.741 complementou o artigo 37 ao destacar 

que a EJA deverá articular-se, preferencialmente, com a educação profissional, na 

forma do regulamento. 

O artigo 38 da Lei 9394/96 menciona que os sistemas de ensino manterão cursos 

e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, 

habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. O inciso I 

acrescenta que os exames mencionados acima serão realizados quando da 

conclusão do ensino fundamental, para os alunos maiores de 15 anos. Já para os 

concludentes do Ensino Médio os referidos exames serão destinados aos maiores 

de 18 anos. O inciso II completa ao dizer que esses conhecimentos e habilidades 

adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos 

mediante exames formais. 

A Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE/CEB) n°1, de 5 de julho de 

2000, estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens 

e Adultos (EJA). No artigo 5° afirma-se que a EJA considerará as situações, os 

perfis dos estudantes, as faixas etárias e se pautará pelos princípios de equidade, 

diferença e proporcionalidade e contextualização das diretrizes curriculares 

nacionais e na proposição de um modelo pedagógico próprio. 



 
 

No artigo 6° diz-se que cabe a cada sistema de ensino definir a estrutura e a 

duração dos cursos da EJA. Já o artigo 17 assevera que: 

A formação inicial e continuada de profissionais para a EJA terá 
como referências as diretrizes curriculares nacionais para a 
formação de professores, apoiada em: 
I – Ambiente institucional com organização adequada à 
proposta pedagógica; 
II - Investigação dos problemas desta modalidade de educação, 
buscando oferecer soluções teoricamente fundamentadas e 
socialmente contextualizadas; 
III – Desenvolvimento de práticas educativas que correlacionem 
teoria e prática; 
IV – Utilização de métodos e técnicas que contemplem códigos 
e linguagens apropriados às situações específicas de 
aprendizagem. 
V  

 

Observa-se também no artigo 19 que o ensino profissional será ministrado em 

nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. O artigo 20 afirma que as 

atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades públicas ou 

particulares, que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados. No artigo 21 

afirma-se que em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada 

estabelecimento de uma biblioteca, para uso de todas as categorias de reclusos, 

provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos. 

A pesar do que está asegurado na Constituição de 1988, na LDB de 1996 e 

Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE/CEB) n°1, de 5 de julho de 

2000, não fica claro para o leitor se a Educação na EJA assegura ao estudante 

uma formação que contemple aspectos importantes como alfabetização científica, 

pensamento crítico e argumentação, aspectos considerados fundamentais para 

uma vivência plena da sua cidadania. 

Argumentação 

A argumentação é aqui entendida como uma atividade de natureza discursiva e 

social, que se realiza pela defesa de pontos de vista e a consideração de objeções 

e perspectivas alternativas, com o objetivo de aumentar ou reduzir a aceitabilidade 

dos pontos de vista em questão; como um recurso da linguagem utilizado na 

produção de textos argumentativos, o qual apresenta um conjunto de proposições 

que promovem o  diálogo e reflexões críticas, algo fundamental para a formação do 



 
 

cidadão. A argumentação é um recurso discursivo de mediação no 

desenvolvimento do pensamento reflexivo.  

A diversidade de sentidos que se pode atribuir aos termos argumentação e 

reflexão exige que se especifique que sentidos se tem em vista, neste projeto, no 

emprego destes termos. Acredita-se que tomadas em conjunto, a defesa de pontos 

de vista e a consideração de ideias alternativas criam, no discurso, um processo de 

negociação que possibilita o manejo de divergências entre concepções a respeito 

de fenômenos do mundo (físico ou social). Este processo de negociação de 

diferenças de perspectivas confere à argumentação um potencial bastante 

significativo, que a institui como recurso privilegiado de constituição do 

conhecimento e de desenvolvimento do pensamento reflexivo dos sujeitos.  

A expressão pensamento reflexivo designa um processo auto regulador do 

pensamento, processo este que se constitui quando um indivíduo toma suas 

próprias concepções sobre os fenômenos do mundo (conhecimento) como objeto 

de pensamento e considera as bases em que estas se apoiam e os limites que as 

restringem. O pensamento reflexivo caracteriza-se, portanto, como um processo de 

natureza eminentemente metacognitiva (LEITÃO, 2002). 

A ênfase sobre os elos entre argumentação e reflexão não é nova na literatura 

psicológica. Piaget (1923/1999) e Vygotsky (1931/1995) são dois pensadores que, 

provavelmente, mais influência exerceram sobre a psicologia do desenvolvimento 

produzida no último século, viram a reflexão como um processo intrinsecamente 

ligado a formas argumentativas de comunicação. Entretanto, os modos como 

um e outro conceituaram o vínculo entre argumentação e reflexão foram 

radicalmente diversos. Piaget via na argumentação infantil um lócus privilegiado de 

explicitação e externalização de níveis de desenvolvimento lógico da criança. 

Vygotsky, por outro lado, partindo de uma perspectiva que concede à linguagem 

um papel constitutivo em relação ao psiquismo, critica a proposta piagetiana e 

inverte a relação por ele sugerida. Para Vygotsky, longe de explicitar uma reflexão 

previamente constituída, é o engajamento em argumentação que possibilitará o 

desenvolvimento da reflexão.  



 
 

Embora ambos os autores tenham reconhecido as relações entre argumentação e 

reflexão, não se encontra em seus trabalhos qualquer teorização que especifique 

características e mecanismos inerentes à argumentação que a tornariam um 

recurso discursivo privilegiado em relação ao desenvolvimento da reflexão. 

Tampouco na literatura produzida em conexão com as proposições teóricas dos 

dois autores encontramos trabalhos que explorem a gênese do pensamento 

reflexivo em suas possíveis relações com a gênese de condutas argumentativas.  

A argumentação e o discurso em defesa de pontos de vista e consideração de 

perspectivas contrárias, ao mesmo tempo em que constituem a argumentação, 

equipam os estudantes com um recurso que possibilita a passagem do 

pensamento do primeiro para o segundo nível (argumentação e discurso). Realizar 

as ações discursivas que constituem a argumentação (justificação de pontos de 

vista e consideração e resposta a posições contrárias) implica instituir o próprio 

pensamento como objeto de reflexão.  

A justificação de um ponto de vista exige que o indivíduo reoriente sua atenção do 

objeto (fenômeno, situação) ao qual o ponto de vista se refere e focalize as bases 

em que apoia suas afirmações/cognições sobre aquele objeto. De modo 

semelhante, considerar e responder a oposição exige que o indivíduo reoriente sua 

atenção do objeto sobre o qual argumenta e focalize a sustentabilidade e os limites 

de suas afirmações (postos em evidência pela contra argumentação). Em ambos 

os casos, o deslocamento do foco da atenção do indivíduo implica uma 

diferenciação nos seus processos de pensamento. A partir deste deslocamento, 

ideias/concepções que o indivíduo formula sobre objetos do mundo são, elas 

próprias, instituídas como (novos) objetos para sua reflexão. 

A propriedade da argumentação que a torna um mediador eficaz na diferenciação 

dos níveis do pensamento humano é a sua organização dialógico-dialética. O 

confronto com oposição é aqui definido como um mecanismo dialógico que 

possibilita deslocar o pensamento do primeiro para o segundo nível. Auto 

argumentação como Reflexão. 

O metaprocesso que possibilita ao indivíduo refletir sobre bases e limites de suas 

próprias concepções sobre o mundo é aqui conceituado como um processo de 



 
 

argumentação dirigida para posições assumidas pelo próprio argumentador, ou 

auto argumentação. Fala-se de auto-argumentação sempre que um indivíduo age 

como proponente e crítico (oponente) do mesmo argumento.  

Três atributos básicos definem a auto-argumentação: dialogicidade, dialeticidade e 

reflexividade. A dialogicidade captura a coexistência de múltiplas vozes, múltiplas 

instâncias de enunciação que constituem e alimentam a auto argumentação. Em 

outras palavras, esse atributo captura a plurivocalidade constitutiva da linguagem e 

do pensamento  humanos,  conce i to  angu la r  numa abo rdagem  

dialógica da linguagem (BAKHTIN, 1992; VOLOCHINOV, 2013).  

A dialeticidade, por sua vez, captura a forma constitutiva e específica com 

que a divergência entre posições se manifesta na argumentação. Na argumentação 

a divergência é abertamente manifesta e gera um processo de negociação. A 

existência (percepção) de oposição entre perspectivas é vista como pré-requisito 

para que a argumentação se constitua (VAN EEMEREN, 2002). A tensão entre 

pontos de vista desencadeia no indivíduo um movimento auto regulador que orienta 

seus movimentos discursivos para a busca de superação (não necessariamente 

resolução ou consenso) da tensão criada. 

Entretanto, uma vez que a uma afirmação é sempre possível opor uma contra 

afirmação, este movimento auto regulador permanece inconcluso. 

Finalmente, o prefixo auto na expressão auto argumentação,  captura a existência 

de uma relação reflexiva entre o indivíduo que pensa/fala e o objeto de seu 

pensamento/discurso. Entendemos a reflexividade como uma propriedade 

básica que interconecta o indivíduo que pensa e o objeto de seu pensamento. 

Problema 

Os documentos oficiais (Base Nacional Comum Curricular, Diretrizes Curriculares 

Nacionais, Cadernos EJA, VOL. 1,2 E 3 e otros) garantem e/ou apontam caminhos 

para que o professor da EJA trabalhe com a argumentação como estratégia para o 

desenvolvimento do pensamento reflexivo dos estudantes? 

  



 
 

Objetivos  

Analisar os documentos legais existentes para verificar se e quais elementos os 

mesmos apontam para que o professor da EJA possa trabalhar com argumentação 

como estratégia didática na sala de aula da EJA; 

Metodologia 

Esta pesquisa será pautada pela abordagem qualitativa do tipo análise documental. 

Segundo Oliveira (2007, p. 69), a pesquisa documental caracteriza-se: 

[...] pela busca de informações em documentos que não receberam 

nenhum tratamento científico, como relatórios, reportagens de 

jornais, revistas, cartas, filmes, gravações, fotografias, entre outras 

matérias de divulgação. 

Esta abordagem permite a análise e a identificação dos elementos alfabetização 

científica, pensamento crítico e argumentação presentes nos documentos oficiais: 

Base Nacional Comum Curricular, Diretrizes Curriculares Nacionais, Cadernos 

EJA, VOL. 1,2 E 3 e outros. 

CRONOGRAMA  

Abril a Agosto de 2018 Análise de documentos oficiais 

Setembro de 2018 Construção de categorias a partir dos elementos 

identificados. 

Outubro de 2018 Discussão dos resultados 

Novembro de 2018 Elaboração do  Relatório 

 

Referências 

BAKHTIN, M. Os gêneros do discurso (1952-1953). In.: Estética da criação verbal. 

Trad. Maria Ermantina Galvão Gomes e Pereira. São Paulo: Martins Fontes, 1992. 

p. 277-326 

BRASIL, Constituição Federal,1988. Constituição da República Federativa do Brasil 
[recurso eletrônico]. Brasília: Supremo Tribunal Federal, Secretaria de 
Documentação, 2017. 



 
 

BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Brasília : Senado 

Federal,. Coordenação de Edições Técnicas, 2017. 58 p. Conteúdo: Leis de 
diretrizes e bases da educação nacional – Lei no9.394/1996. (Lei nº 9.396/96)  

BRASIL, Lei n° 11.741 de 16 de Julho de 2008. Altera dispositivos da Lei no 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, para redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da educação 
profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e da 
educação profissional e tecnológica. 

BRASIL, RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 1, DE 5 DE JULHO DE 2000. Estabelece as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação e Jovens e Adultos (EJA). 

DI PIERRO, M. CC.; JOIA, O.; RIBEIRO, V. M. Visões da educação de jovens e 
adultos no Brasil. Cadernos Cedes, ano XXI, nº 55, novembro/2001 

LEITÃO, Psicologia: Reflexão e Crítica, 20(3), 454-462. Acesso em 26-03-2018. 
disponível em www.scielo.br/prc.  

LEITÃO, S. Self-argumentation: The rhetorical dimension of meta-cognition. 

Trabalho apresentado nos Clark ‘Kitchen Seminars’, Clark University, Worcester, 

MA, 2002. 

OLIVEIRA, M. M. Como fazer pesquisa qualitativa. Petrópolis/RJ: Vozes, 2007. 

TELES, J.; DUARTE, D. B. Avaliação como processo: um olhar sobre o 
projeto Educando para a Liberdade. In: UNESCO (Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura). Educação em prisões na América 
Latina: direito, liberdade e cidadania. Brasília: UNESCO; OEI; AECID, 2009. 

UNESCO, 2010. Relatório Global sobre Aprendizagem e Educação de Adultos. 
Brasília: UNESCO, 2010. 156 p. ISBN: 978-85-7652-120-4. Título original: Global 
Report on Adult and Learning Education. Hamburgo: UIL, 2009. 1. Educação de 
Adultos 2. Educação ao Longo da Vida 3. Alfabetização de Adultos 4. Acesso em 
23.03.2018. 

VAN EEMEREN, F. H.; GROOTENDORST., R.; HENKEMANS, A. F. S. 

Argumentation: Analysis, Evaluation, Presentation. New Jersey: Lawrence Erlbaum 

Associates, 2002 

VILLELA PEREIRA, M.; DE LA FARE, M. A formação de professores para 
Educação de Jovens e Adultos (EJA): as pesquisas na Argentina e no Brasil. R. 
bras. Est. pedag., Brasília, v. 92, n. 230, p. 70-82, jan./abr. 2011 

VOLOCHINOV, V.N. Palavra na vida e a palavra na poesia. Introdução ao 

problema da poética sociológica (1926). In: A construção da enunciação e outros 

ensaios. São Carlos: Pedro e João Editores, 2013, p. 71-100. 

 

http://www.scielo.br/prc

