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“Nem a arrogância é sinal de competência 
nem a competência é causa de 

arrogância. Não nego a competência, por 
outro lado, de certos arrogantes, mas 

lamento neles a ausência de simplicidade 
que, não diminuindo em nada seu saber, 
os faria gente melhor. Gente mais gente.” 

(Freire, 2006, p. 146) 
 



  

RESUMO 
 

 

 
O presente trabalho busca efetuar uma análise acerca do conteúdo existente no 
material didático de Língua Estrangeira (Inglês), em quatro coleções utilizadas na 
Educação de Jovens e Adultos, em escolas públicas de Natal/RN, sendo três do 
ensino fundamental e uma do ensino médio. O resultado da apreciação mostra que 
os textos usados no material didático na Educação de Jovens e Adultos persistem 
no distanciamento entre o trabalho com textos e a realidade do aluno, ficando este 
reduzido a um conjunto de palavras e frases com sentido prefixado e sem qualquer 
relação com a vida do aluno-leitor. Para a construção do referencial teórico, fez-se 
inicialmente um estudo sobre o caminho percorrido pela Educação de Jovens e 
Adultos no Brasil desde a década de 20, procurando entender-se a trajetória, as 
conquistas e derrotas sofridas em busca da alfabetização e conseqüente melhoria 
da qualificação profissional dos sujeitos educandos da Educação de Jovens e 
Adultos. A metodologia utilizada na formação de Jovens e Adultos também foi 
investigada através dos textos sobre Andragogia, onde se pode verificar um 
equívoco, pois, deve-se levar em consideração as particularidades desse universo, 
percebendo-se que o ensino-aprendizagem direcionado à criança não pode ser o 
mesmo para jovens e adultos. Por fim, entendemos que o ensino e aprendizagem 
em Língua Estrangeira são importantes na Educação de Jovens e Adultos e deve 
ser voltada para o uso da linguagem em contextos comunicativos, os quais servem 
de base para atividades de sala de aula que envolve a participação do aluno na 
construção do próprio conhecimento e atuação mais informada do mundo. 
 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação de Jovens e Adultos - EJA. Andragogia. Inglês – 
Língua estrangeira. 



  

ABSTRACT 

 
 
 
The present work searches to effect an analysis about the existing content in the 
didactic material of Foreign Language (English), in four book collections used in The 
Young and Adults Education, in public schools of Natal/RN, three elementary school 
and one high school. The result of the appreciation shows that the used texts in the 
didactic material in The Young and Adults Education persist itself to move away 
between the work with texts and the reality of the pupil, being these reduced to a set 
of words and phrases with predetermined direction and without any relation with the 
life of the pupil-reader. For the construction of the theoretical referential, initially it 
was made a study on the covered way by the education of Young and Adults in Brazil 
since the 20s’, looking for to understand its trajectory, the conquests and defeats 
suffered in search of the alphabetizing process and improvement consequent of the 
professional qualification of the pupils citizens of The Young and Adults Education. 
The methodology used in the formation of The Young e Adults was also investigated 
through the texts on Andragogy, where a mistake can be verified therefore, it must be 
taken in consideration the particularities of this universe, realizing itself that the 
teach-learning directed to the child cannot be the same for the young and adult. 
Finally, we understand that education and learning in Foreign Language are 
important in The Young and Adults Education and must be aimed toward the use of 
the language in communicative contexts, which serve of base for activities of 
classroom that they count with on the participation of the pupil in the construction of 
the own knowledge and in a more informed performance of the world.  
 

 

KEY WORDS: The Young and Adults Education. Andragogy. English – Foreign 
Language. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

O trabalho aqui apresentado busca refletir sobre o material didático de inglês 

utilizado no ensino de jovens adultos o que solicitou um estudo sobre a trajetória 

dessa modalidade de ensino. Desse modo, resgatamos os principais 

acontecimentos que levaram a atual política de educação no Brasil. 

A relação de interdependência das economias dos países é cada vez maior, e 

o conhecimento de línguas estrangeiras torna-se imprescindível para desenvolver e 

ampliar as possibilidades de acesso ao conhecimento científico e tecnológico 

produzido. Para exercer a cidadania, é necessário comunicar-se, compreender, 

saber buscar informações, interpretá-las e argumentar. Assim, o ensino de Língua 

Estrangeira deverá contribuir para o desenvolvimento de possibilidades de ascensão 

profissional, de opções de lazer, de interesse pela leitura e pela escrita por parte dos 

educandos, além de contribuir para o desenvolvimento da percepção da escola 

como um local no qual o aluno poderá construir sua identidade. 

Além de uma nova compreensão de mundo, essa forma de entender o ensino 

de Língua Estrangeira na Educação de Jovens e Adultos (EJA), e em especial no 

PROEJA - Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos permitirá que a 

escola seja vista como um espaço para a construção de novas perspectivas. Os 

alunos terão a chance de participar da construção conjunta de conhecimento, 

usando sua história como fonte e objetivo de aprendizagem. 

O presente trabalho encontra-se estruturado em quatro capítulos: Introdução; 

Retrospectiva da Educação de Jovens e Adultos no Brasil; Importância da LE na 

EJA; Considerações Finais. 

A Metodologia utilizada neste trabalho foi a Pesquisa Bibliográfica, que 

possibilitou uma fundamentação teórica, necessária para a análise do material 

didático disponibilizado aos alunos da Educação de Jovens e Adultos na Cidade do 

Natal. 
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No segundo capítulo intitulado “Retrospectiva da Educação de Jovens e 

Adultos no Brasil” tratou-se de situar os sujeitos da EJA e apresenta-se a 

Andragogia como um caminho para a aprendizagem dos adultos.  

No terceiro capítulo “A importância do inglês como língua estrangeira no 

PROEJA” fazemos uma reflexão sobre o ensino da língua estrangeira a partir de 

uma abordagem sociointeracional da linguagem além de apresentarmos a realidade 

dos materiais didáticos de Inglês como língua estrangeira utilizados pelas escolas 

públicas estaduais de Natal e então trazemos as Considerações Finais onde pode-

se fazer algumas reflexões a cerca do tema estudado. 

Com essa estrutura apresentamos as conquistas e as derrotas que a EJA 

vem sofrendo ao longo dos anos no sistema escolar brasileiro bem como 

reafirmarmos a importância de uma metodologia coerente com a construção do 

saber sistematizado nessa modalidade de ensino. 

No que diz respeito a importância da língua estrangeira na EJA, discutimos a 

necessidade do professor considerar a interação entre os conteúdos escolares e 

contextos variados. Para tanto pensamos ser imprescindível ao educador de LE uma 

avaliação crítica de si, do papel de seus alunos na sociedade e da adequação de 

sua prática didática as necessidades destes. Nesse contexto o material didático 

apresenta-se como elemento mediador do trabalho pedagógico, solicitando dos 

profissionais envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, uma especial 

atenção. 
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2  RETROSPECTIVA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO 

BRASIL 

 

  Inicialmente, procuramos fazer um resgate histórico da educação de jovens e 

adultos no Brasil, situando os principais acontecimentos que levaram a atual política 

de educação. 

Contextualizando a trajetória da educação no Brasil, observa-se que desde 

1920, as exigências do mercado de trabalho vêm pressionando o poder público a 

estabelecer políticas voltadas à educação em geral, principalmente, as educações 

de jovens e adultas.  

A partir de 1930, quando a sociedade brasileira passava por grandes 

transformações, associadas ao processo de industrialização e ao deslocamento do 

epicentro de uma economia agrário-exportadora para outra de natureza urbano 

industrial, começa a se consolidar um sistema público de educação elementar no 

país.  

Na América Latina, a educação popular nasceu das lutas populares, dentro e 

fora do Estado, ao contrário das concepções educacionais desenvolvidas nos 

gabinetes. 

 Segundo Gadotti (2007, s.p),  

 

a educação popular, como prática educacional e como teoria 

pedagógica, pode ser encontrada em todos os continentes, 

manifestada em concepções e práticas muito diferentes e até 

antagônicas. A educação popular, como concepção geral da 

educação, passou por diversos momentos epistemológico-

educacionais e organizativos, desde a busca da conscientização, nos 

anos 50 e 60, e a defesa de uma escola pública popular e 

comunitária, nos anos 70 e 80, até a escola cidadã, nos últimos anos, 

num mosaico de interpretações, convergências e divergências. 

 

Estudos apontam que a educação vem percorrendo diferentes caminhos, a 

partir da década de 50, a educação popular deixa de ser entendida como educação 

de base e passa, segundo Gadotti (2007), por duas tendências: a educação 

libertadora (consciente), na perspectiva de Paulo Freire e a educação funcional 
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(profissional), para qualificação de mão-de-obra. Na década de 70, apesar dessas 

correntes continuarem, houve uma modificação, sendo a primeira entendida 

basicamente como educação não-formal, alternativa à escola, e a segunda, como 

suplência da educação formal. 

Para o autor acima citado, os termos "educação de adultos", "educação 

popular", "educação não-formal" e "educação comunitária" são usados muitas vezes 

como sinônimos, mas não o são. Os termos "educação de adultos" e "educação 

não-formal" referem-se à mesma área disciplinar, teórica e prática da educação. No 

entanto, o termo educação de adultos tem sido popularizado especialmente por 

organizações internacionais como a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO, para referir-se a uma área especializada 

da educação. A educação não-formal tem sido utilizada, especialmente nos Estados 

Unidos, para referir-se à educação de adultos que se desenvolve nos países do 

Terceiro Mundo, geralmente vinculada a projetos de educação comunitária. Nos 

Estados Unidos, no entanto, internamente, reserva-se o termo "educação de 

adultos" para a educação não-formal aplicada ou administrada ao nível local no seu 

país. 

Segundo Brandão (1983) existem diferentes concepções de educação: 

- educação de classe - processos não-formais de reprodução dos diferentes 

modos de saber das classes populares; 

- educação popular - processo sistemático de participação na formação, 

fortalecimento e instrumentalização das práticas e dos movimentos populares com o 

objetivo de apoiar a passagem do saber popular ao saber orgânico, ou seja, do 

saber da comunidade ao saber de classe na comunidade; 

- educação do sistema (oficial), isto é, os programas de capacitação de 

pessoas e grupos populares, sob o controle externo, visando a produzir a passagem 

dos modos populares de saber tradicional para modelos de saber modernizado, 

segundo os valores dos pólos dominantes da sociedade. 

Para Brandão (1983), a educação do sistema conduz à reprodução do poder 

dominante, e, após análises gramscianas, a teoria que considerava o estado como 

um comitê de direção da burguesia tem sido contestado. O Estado é contraditório: é 

força e consenso. Por isso deve-se entender a classificação de Brandão 

dialeticamente: contraditoriamente, no interior dos sistemas (em especial nos 

sistemas municipais) podemos encontrar também educação popular e educação de 
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classe (veja-se a proposta educacional do Movimento Sem Terra, implementada 

com recursos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e em 

parceria com a UNESCO). 

Gadotti (2007) cita que a função educativa do Estado tem sido entendida, 

quase exclusivamente, como escolarização, deixando de lado as possibilidades da 

educação não-formal, especialmente na educação básica (que inclui a alfabetização) 

de jovens e adultos. Não é de se estranhar, portanto, que em vastas e fortes 

correntes pedagógicas da esquerda no país (possivelmente dominantes hoje), 

inspiradas no iluminismo, defendam apenas a escolarização, sem qualquer traço 

popular, mesmo reivindicando para si também o caráter popular da sua teoria. Eles 

se baseiam na tese, segundo a qual, "tornar a escola ´popular´ não implica torná-la 

substancialmente diferente da escola das elites; é esta a escola que as classes 

populares querem arrancar do Estado, submetendo-a à sua crítica sem deteriorar 

sua qualidade nem abdicar do seu conteúdo" (PAIVA, 1984, p. 39). 

O Estado Brasileiro não percebeu ainda que as necessidades de 

aprendizagem da Educação de jovens e adultos são diferentes da população infantil, 

uma vez que os jovens e adultos buscam vencer as dificuldades oriundas do 

analfabetismo: desemprego, sub-emprego, condições de moradia, alimentação, 

saúde, tornado-se um círculo vicioso que acaba comprometendo o processo de 

alfabetização dessa população. 

Diversas conferências internacionais foram realizadas desde 1949 com o 

objetivo de promover discussões mundiais a cerca da Educação de Adultos, onde as 

concepções e as formas de abordagens foram modificadas ao longo das décadas. 

Em nível latino-americano, a Associação Internacional de Educação 

Comunitária - ICEA constitui-se numa instituição prestadora de serviços com base 

nos seguintes objetivos: 

- contribuir para o fortalecimento do movimento de educação popular na 

América Latina; 

- colaborar estreitamente e apoiar as diferentes instâncias de coordenação 

que existem nos países latino-americanos e impulsionam o movimento de educação 

popular; 

- promover e favorecer encontros de experiências que contribuem para o 

esclarecimento e aprofundamento do debate teórico-prático; 
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- apoiar especialmente projetos multiculturais de grupos ou de movimentos 

populares e as iniciativas de educação popular em nível local e comunitário; 

- promover a prática de educação popular comunitária integrada à economia 

popular. 

No Brasil, até a segunda guerra mundial, a educação de adultos foi integrada 

à educação chamada popular, isto é, uma educação para o povo, que significava 

difusão do ensino elementar. Depois da segunda guerra, seguindo tendências 

mundiais, a educação de adultos foi concebida basicamente como independente da 

educação elementar, muitas vezes com objetivos políticos populistas. 

Na década de 40, especificamente, houve um fortalecimento das políticas 

governamentais destinada a EJA através de sucessivos planos educacionais e 

elaboração de leis com o objetivo de fortalecer a idéia da educação dos grandes 

contingentes de analfabetos, colocando todos os segmentos sociais como co-

responsáveis, devendo estes estar comprometidos a integrar-se nesse contexto. 

Com o fim da ditadura de Vargas em 1945, o país vivencia um processo de 

democratização. Uma onda nacionalista, desenvolvimentista e de matizes populistas 

dava o tom da política naqueles tempos. (GERMANO; PAIVA, 2005, p.4). 

Nesse período, a educação de adultos se coloca como tema de política 

educacional onde se expressa, em iniciativas concretas, a preocupação de oferecer 

os benefícios da escolarização a extensas camadas da população até então 

excluídas da escola. Este fato se expressou em várias ações e programas 

governamentais, nos anos 40 e 50, ações de nível local e estadual e outras que 

merecem ser citadas pela sua amplitude nacional como a criação do Fundo Nacional 

de Ensino Primário em 1942, Serviço de Educação de Adultos e da Campanha de 

Educação de Adultos, ambos em 1947, da Campanha de Educação Rural iniciada 

em 1952 e da Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo em 1958. (DI 

PIERRO, JOIA, RIBEIRO, 2001). 

A Campanha de Educação de Adultos, lançada em 1947, na qual, tinha como 

entendimento norteador, a educação de adultos como componente essencial na 

elevação dos níveis educacionais da população, destacando os efeitos positivos da 

educação de adultos sobre a educação das crianças. Como afirma Torres (1999, p. 

20),  
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[...]a família é importante como suporte fundamental para o bem 

estar e a aprendizagem infantil, e, em ultima instancia, como fator 

relevante nas condições de aprendizagem no meio escolar. Educar 

os adultos-pais e mães de família e os adultos-comunidade é 

indispensável para o alcance da própria educação Básica para todas 

as crianças, e educar os adultos-professores é condição sine qua 

nom para expandir e melhorar as condições de ensino.  

 

Pretendia-se, numa primeira etapa, uma ação extensiva que previa a 

alfabetização em três meses, e mais a condensação do curso primário em dois 

períodos de sete meses. Depois, seguiria uma etapa de “ação em profundidade”, 

voltada à capacitação profissional e ao desenvolvimento comunitário. (RIBEIRO, 

1997). 

Esta campanha, além de provocar a regulamentação da distribuição dos 

fundos públicos, com percentuais destinados à educação primária para jovens e 

adultos, também articulou e ampliou os serviços já existentes, estendendo-os às 

diversas regiões do país, e viabilizou a criação e permanência do ensino supletivo 

integrado as estruturas estaduais dos sistemas estaduais de ensino.  

A campanha ainda, segundo Di Pierro, Jóia e Ribeiro(2001, p.59), 

 

deu lugar à instauração no Brasil de um campo de reflexão 

pedagógica em torno do analfabetismo e suas conseqüências 

psicossociais; entretanto, ela não chegou a produzir nenhuma 

proposta metodológica específica para a alfabetização de adultos, 

nem um paradigma pedagógico próprio para essa modalidade de 

ensino. 

 

No final da década de 50, havia muitas criticas a Campanha de Educação de 

Adultos que segundo Ribeiro (1997, p.22),  

[...] dirigiam-se tanto às suas deficiências administrativas e 

financeiras quanto à sua orientação pedagógica. Denunciava-se o 

caráter superficial do aprendizado que se efetivava no curto período 

da alfabetização, a inadequação do método para a população adulta 

e para as diferentes regiões do país. 
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A campanha foi extinta antes do final da década de 50. Ainda assim, 

sobreviveu a rede de ensino supletivo por meio dela implantada, assumida pelos 

estados e municípios. 

Todas as críticas apontadas à Campanha de Educação de Adultos, 

convergiram para uma nova visão sobre o problema do analfabetismo e para a 

consolidação de um novo paradigma pedagógico para a educação de adultos, cuja 

referência principal foi o educador pernambucano Paulo Freire. 

Nesse período, várias experiências e movimentos advindos da sociedade civil 

como o Movimento de Educação de Base (MEB), iniciado em 1961, Movimento da 

Cultura Popular do Recife, dos Centros Populares de Cultura da União Nacional dos 

Estudantes, entre outras iniciativas, buscaram trabalhar a educação voltada ao 

combate do analfabetismo entre jovens e adultos, professando uma educação de 

adultos crítica, voltada à transformação social despertando nos homens a 

consciência de seu papel como sujeito de sua aprendizagem, de produtor da cultura 

e transformador do mundo. 

Em 1964, o Programa Nacional de Alfabetização de Adultos, cujo 

planejamento baseou-se nas orientações de Paulo Freire, foi o ultimo dos programas 

organizados pelo ministério da Educação antes do Golpe Militar. Esse e outros 

programas lançados no período de 1961 a 1964, foram vistos como ameaças a 

ordem. O governo militar só permitia a realização de programas de alfabetização de 

adultos assistencialistas e conservadores, até que, em 1967, ele mesmo assumiu o 

controle dessa atividade lançando o Movimento Brasileiro de Alfabetização - Mobral, 

segundo Ribeiro (1997). 

O Mobral, diferentemente da Campanha de Educação de Adultos, contava 

com um volume significativo de recursos, e, em 1969, lançou-se numa campanha 

massiva de alfabetização instalando Comissões Municipais por todo o país, que se 

responsabilizavam pela execução das atividades, enquanto que a orientação e 

supervisão pedagógica bem como a produção de materiais didáticos eram 

centralizadas e controladas rigidamente.  

Ribeiro (1997, p. 26) afirma que, 

 

as orientações metodológicas e os materiais didáticos do Mobral 

reproduziram muitos procedimentos consagrados nas experiências 

de inícios dos anos 60, mas esvaziando-os de todo sentido crítico e 
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problematizador. Propunha-se a alfabetização a partir de palavras-

chave, retiradas “da vida simples do povo”, mas as mensagens a 

elas associadas apelavam sempre ao esforço individual dos adultos 

analfabetos para sua integração nos benefícios de uma sociedade 

moderna, pintada sempre de cor-de-rosa. 

 

Durante a década de 70, o Mobral expandiu-se por todo o território nacional, 

diversificando sua atuação visando a sua sobrevivência. Uma das iniciativas mais 

importantes, que derivaram do Programa de Alfabetização, foi o Programa de 

Educação Integrada – PEI, que correspondia a uma condensação do antigo curso 

primário. Este programa favorecia a continuidade de estudos para os recém-

alfabetizados, assim como para os chamados analfabetos funcionais, pessoas que 

dominavam precariamente a leitura e a escrita. 

Segundo Gadotti, a história da educação de adultos no Brasil, poderia ser 

dividida em três períodos: 

1º De 1946 a 1958, onde foram realizadas grandes campanhas nacionais de 

iniciativa oficial, chamadas de "cruzadas", sobretudo para "erradicar o 

analfabetismo", entendido como uma "chaga", uma doença como a malária. Por isso 

se falava em "zonas negras de analfabetismo". 

2º De 1958 a 1964. Em 1958 foi realizado o 2º Congresso Nacional de 

Educação de Adultos, o qual contou com a participação de Paulo Freire. Surgiu daí a 

idéia de uma programa permanente de enfrentamento do problema da alfabetização 

que desembocou no Plano Nacional de Alfabetização de Adultos, dirigido por Paulo 

Freire e extinto pelo Golpe de Estado de 1964, depois de um ano de funcionamento. 

A educação de adultos era entendida a partir de uma visão das causas do 

analfabetismo, como educação de base, articulada com as "reformas de base", 

defendidas pelo governo popular/populista de João Goulart. Os Centros Populares 

de Cultura (CPCs), extintos logo depois do golpe militar de 1964 e o Movimento de 

Educação de Base, apoiado pela Igreja e que durou até 1969, foram profundamente 

influenciados por essas idéias. 

3o. O governo militar insistia em campanhas como a "Cruzada do ABC" (Ação 

Básica Cristã) e posteriormente, com o MOBRAL. 

Em meio a um cenário de “ordem”, “progresso” e repressão devido à política 

imposta pelo governo militar, deu-se a elaboração da Lei de Diretrizes e Bases da 
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Educação Brasileira (Lei 5.692/71) e com ela a reforma do ensino do primeiro e 

segundo grau, através da qual, ocorreram profundas mudanças no sistema 

educacional. A partir daí, constituiu-se a escolaridade obrigatória para o ensino de 

primeiro grau (unificação do primário e o ginásio) com duração de oito anos, sendo a 

idade regular de 7 a 14 anos, e o ensino de segundo grau, transformado em 

profissionalizante. Ao longo dessa década, houve um aumento significativo de 

evasão e repetência, visto que “[...] a denominada taxa de eficiência (número de 

aprovados dividido pela matrícula inicial) do ensino de 1º grau decresceu ao longo 

do período, passando de 75,4% em 1973 para 62,6% em 1983”. (Germano, 1994, 

p.170). Sobre a obrigatoriedade da profissionalização do ensino de 2º grau, 

Germano (1994) afirma que esta “está diretamente relacionada com a contenção do 

fluxo de alunos para as universidades”, pois cabia aos mais pobres compor o 

exercito industrial de reserva existente no país, para atender as demandas do 

mercado de trabalho, e os mais ricos recebiam uma formação de caráter geral com 

estudo da filosofia, das artes e das ciências a qual levava-os às universidades. 

Assim, podemos afirmar que tal reforma imprime à educação profissional um falso 

caráter de igualdade no que se refere à profissionalização do ensino de 2º grau, 

comum a todos os alunos, independente da sua classe social.  

De acordo com a lei supra mencionada a educação dos jovens e adultos 

passa a ser assumida pelo Estado. O ensino supletivo, ao lado do MOBRAL - 

Movimento Brasileiro de Alfabetização - torna-se política oficial para os jovens e 

adultos.  

Segundo Gadotti (2007) a omissão do Estado Brasileiro em relação à 

educação de adultos pode ser percebida pelos programas que os governos lançam 

e simplesmente extinguem sem quaisquer explicações. Depois do MOBRAL, que 

visava basicamente controlar a população, sobretudo a rural, a “nova república” de 

1985, extingue o MOBRAL sem consultar os seus 300 mil educadores e cria a 

Fundação Educar, com objetivos mais democráticos, sem contudo, contar com os 

recursos anteriormente alocados para o MOBRAL.  A educação de jovens e adultos 

foi, assim, enterrada pela "Nova República" e o auto-denominado "Brasil Novo" 

(1990) do primeiro presidente eleito depois de 1961, criou o Plano Nacional de 

Alfabetização e Cidadania (PNAC), “apresentado com grande pompa publicitária em 

1990 e extinto no ano seguinte sem qualquer explicação para a Sociedade Civil que 

o havia apoiado” (GADOTI, 2007). Em 1989, foi criada a Comissão Nacional de 
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Alfabetização, de início coordenada por Paulo Freire, com o objetivo de elaborar 

diretrizes para a formulação de políticas de alfabetização a longo prazo, que não 

foram seguidas pelo Governo de Fernando Henrique Cardoso, sendo extinta em 

1997, e com a criação do FUNDEF (Lei 9424/96),  

 

deu um duro golpe na educação de jovens e de adultos, vetando o 

inciso II do artigo 2º que permitia a Estados e Municípios a inclusão 

dos alunos matriculados no ensino supletivo como alunos regulares 

do ensino fundamental para efeito da distribuição dos recursos do 

referido Fundo. Estados e Municípios foram assim desestimulados a 

abrirem vagas para a educação de jovens e de adultos. (GADOTTI, 

2007, s.p.) 

 

Em 1996, quando foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases vigente (Lei 

9.394/96), é extinta a obrigatoriedade do ensino fundamental para parte dessa 

clientela (jovens e adultos), assegurando apenas a sua gratuidade. Foi extinta 

também, de acordo com essa Lei, a obrigatoriedade da educação profissional, 

podendo esta ser concomitante ou subseqüente ao ensino médio. Tal situação 

instala-se no Brasil, não como um acontecimento local, mas como reflexo de uma 

conjuntura internacional que atingiu outros paises. 

Em meados dos anos 2000, começa a se discutir no país a possibilidade de 

se integrar a Educação profissional ao Ensino médio na modalidade de educação de 

jovens e adultos. Em face dessa discussão, institui-se a política pública de 

Integração da Educação profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Jovens e 

Adultos e como marco dessa política cria-se o Programa de Integração da Educação 

Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – 

PROEJA, através do Decreto nº 5.478/05, determinando que os Centros Federais de 

Educação Tecnológica e as Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais 

oferecessem o PROEJA. Esse Decreto foi substituído pelo Decreto nº 5.840/06 de 

13 de julho de 2006 que estende a oferta do PROEJA aos Sistemas Estaduais e 

Municipais de ensino. 

A LDB da Educação Nacional – Lei n° 9.394 de 20/12/96, em seu artigo 26, § 

5º garante a obrigatoriedade do ensino de pelo menos uma LE a partir da 5ª série do 
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Ensino Fundamental, portanto até 1996 a legislação limitava-se a recomendar a  

inclusão de LE na grade curricular. 

A Lei Federal 5692/71 colocava a LE como primeira matéria da parte 

diversificada do currículo de 1º e 2º grau, somente sendo ministrada quando 

houvesse condições materiais e humanas nas unidades escolares. 

A Resolução do Conselho Nacional de Educação - CEB 01/2000 que 

regulamenta a EJA, determina a obrigatoriedade da oferta no Ensino Fundamental e 

Médio, sendo facultativa a matrícula no Ensino Fundamental, conforme o que orienta 

O Parecer nº 12/97CNE, no item 2.5, assim se expressa: “Outra questão envolve a 

inclusão, ou não, de língua estrangeira no elenco dos conteúdos a serem 

considerados nos cursos e exames supletivos” (CNE/CEB, 1997, p. 6).  O mesmo 

art. 38, ao tratar desses cursos e exames, define “que compreenderão a base 

nacional comum”. Por seu turno o art. 26, caput, que trata dos currículos do ensino 

fundamental e médio, determina sejam eles constituídos de “uma base nacional 

comum a ser complementada (...) por uma parte diversificada”. No § 4o do mesmo 

artigo, a lei dispõe que “Na parte diversificada do currículo, será incluído, 

obrigatoriamente, a partir da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua 

estrangeira moderna (...)”. Ora, se os cursos e exames supletivos “compreenderão a 

base nacional comum” (art.38, caput) e se a língua estrangeira moderna não integra 

esse núcleo, e sim a parte diversificada (art. 26  4o ), não há como fugir à conclusão: 

nos cursos e exames supletivos, a lei não obriga a inclusão de língua estrangeira 

moderna, mesmo considerada a grande importância, nos dias de hoje, de tão útil 

instrumento de comunicação. 

 

 

2.1 SITUANDO OS SUJEITOS DA EJA 

 

Estabelecer uma apreciação crítica sobre o material didático oferecido aos 

alunos da EJA do ensino fundamental, requer antes situar estes sujeitos 

historicamente, conhecer e reconhecer a sua pluralidade, já percebidos das políticas 

públicas estabelecidas para uma modalidade de educação e já amplamente 

enfocadas no capítulo anterior. 

Procura-se situar os desafios a serem enfrentados na perspectiva da oferta da 

educação de jovens e adultos, trazendo à tona a necessidade de identificar que 
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processos educacionais deverão ser desenvolvidos a partir de suas necessidades, 

potencialidades e desejos.  

Segundo Andrade (2005), os processos formativos destinados ao público da 

EJA se efetivam a partir da interação de diversos atores: de um lado o Estado, as 

organizações da sociedade civil e o setor privado entre outros, e, de outro, as 

camadas mais empobrecidas da população (negros, jovens, idosos, trabalhadores e 

não trabalhadores, população rural, internos penitenciários, afro-descendentes) além 

de portadores de necessidades especiais entre outros. 

Geralmente os sujeitos da EJA são tratados como uma massa de alunos, sem 

identidade, relacionados ao fracasso escolar. O discurso escolar que os trata como 

os repetentes, evadidos, defasados, fora de faixa, aceleráveis, deixando de fora 

dimensões da condição humana desses sujeitos, básica para o processo 

educacional, compromete o tipo de educação e os processos pedagógicos a eles 

destinados. 

Como transformar a escola que os atende em uma instituição aberta, que 

valorizem seus interesses, conhecimentos, desejos, expectativas, que favoreça sua 

participação, que respeite suas leituras de mundo, suas experiências anteriores, que 

os respeite enquanto sujeitos e não como objetos de aprendizagem? 

No Brasil as variáveis a serem consideradas sobre esses sujeitos são 

inumeráveis.  Em relação à questão racial: os negros e pardos com menos de 10 

anos de idade têm menos de escolarização do que brancos, sendo que nas regiões 

norte, nordeste e centro-oeste, essas diferenças se apresentam de forma mais 

aguda. 

Em relação à população das áreas rurais do país, a situação desses jovens e 

adultos é extremamente grave: enquanto a população urbana tem sete anos em 

média de estudo, a população rurais tem três, quatro anos em média, segundo a 

Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio - PNAD de 2001/IBGE.  Os índices de 

analfabetismo também estão bastante acima da média nacional que é 13,6% (IBGE, 

Censo 2000).  Segundo os dados do PNAD, 29,8% da população adulta (15 anos ou 

mais) da zona rural é analfabeta, enquanto na zona urbana essa taxa é de 10,3%; 

no nordeste, temos ainda um índice de 42,7% em 2000.   

No que se refere a população prisional do país: pesquisas indicam que mais 

da metade dos presos tem menos de 30 anos, 95% são pobres, 95% são do sexo 
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masculino, dois terços não completaram o primeiro grau, e cerca de 12% são 

analfabetos.   

Conforme dados apontados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

- IBGE, no Censo de 2000 a população jovem era de 35 milhões e: os jovens 

excluídos de qualquer nível de escolarização eram mais de 18 milhões.    Entre os 

que não estudavam 5% eram analfabetos na faixa de 15 a 19 anos e 6,7% dos que 

tinham entre 20 e 24 anos se encontravam na mesma condição.  No total eram 

quase 2 milhões de jovens analfabetos. 

Com relação ao Estado do Rio Grande do Norte (RN) em 2000 o Censo 

registrou que a população não alfabetizada (RN) na faixa etária de 14 a 49 anos era 

de 467.766 pessoas.  Nesse período a Secretaria de Estado da Educação da 

Cultura e do Desportos registrou a matrícula de 108.449 pessoas (SECD/ATP/GACC 

(1999)). 

Os dados acima revelam a existência de uma grande demanda excluída do 

processo educativo e, consequentemente, impossibilitada de participar da vida em 

sociedade, tendo em vista que parte dessa clientela não chega a concluir os cursos.  

Essa realidade impõe aos governantes e ao conjunto da sociedade a implantação de 

programas institucionalizados, de médio e longo prazo, em favor da democratização 

e da socialização do saber historicamente acumulado pela humanidade. 

 

 

2.2 ANDRAGOGIA: UM CAMINHO PARA A APRENDIZAGEM DOS ADULTOS 

 

Segundo a UNESCO, o número de analfabetos no mundo tem aumentado: 

742 milhões em 1970, 814 milhões em 1980 e 884 milhões em 1990. O Brasil 

engrossa essas estatísticas com uma gorda contribuição: ainda que a taxa de 

analfabetismo (em sentido restrito) tenha caído de 26% (1980) para 18,8% (1989), o 

número de analfabetos (com 15 ou mais anos de idade) aumentou de 1983 até hoje 

de 17.204.041 para 17.587.580 (IBGE, 2000). Alfabetizar não é uma coisa 

intrinsecamente neutra ou boa; depende do contexto. A alfabetização na cidade e no 

campo tem conseqüências diferentes para os alfabetizandos. A alfabetização por si 

só não liberta. É um fator somado a outros fatores. E o alfabetizando que aprende a 

ler e escrever, mas não tem como exercitar-se na leitura e na escrita, regride ao 

analfabetismo. 
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A Educação de Adultos é uma prática tão antiga quanto a história da raça 

humana, ainda que só recentemente ela tem sido objeto de pesquisa científica. 

Oliveira (2007) refere-se que nossa herança cristã, por exemplo, com cerca de dois 

mil anos, apresenta no Livro Sagrado, fartos exemplos de relacionamento 

educacional adulto através dos patriarcas, sacerdotes e o próprio Jesus Cristo que 

foi, por excelência, o maior educador de adultos de todos os tempos. 

Ainda segundo Oliveira (2007), outros na Antigüidade, como Confúcio e Lao 

Tse na China; Aristóteles, Sócrates e Platão na Grécia antiga; Cícero, Evelid e 

Quintillian na antiga Roma, foram também exclusivos educadores de adultos. A 

percepção desses grandes pensadores quanto à aprendizagem, era de que ela é um 

processo de ativa indagação e não de passiva recepção de conteúdos transmitidos. 

Por isso suas técnicas educacionais desafiavam o aprendiz para a indagação. 

Os gregos, por sua vez, inventaram o que se chama de Diálogo de Sócrates, 

no qual o líder, ou algum outro membro de grupo, apresentava seu pensamento e 

experiência para, a partir daí, os liderados buscarem solução para um determinado 

assunto. Os romanos, por outro lado, foram mais confrontadores. Eles usavam 

desafios para forçarem os membros de um grupo tomarem posição em defesa 

própria. 

Somente no começo do século VII, foi iniciada na Europa escolas para o 

ensino de crianças, cujo objetivo era preparar jovens rapazes para o serviço 

religioso (as conhecidas Catedrais ou Escolas Monásticas). Os professores dessas 

escolas tinham como missão a doutrinação dos jovens na crença, fé e rituais da 

igreja. Eles agregaram uma série de pressupostos sobre aprendizagem, ao que 

denominaram de "pedagogia"- a palavra, literalmente, significa "a arte e ciência de 

ensinar crianças" (A etimologia da palavra é grega: "paido", que significa criança, e 

"agogus" que significa educar). Esse modelo de educação monástico foi mantido 

através dos tempos até o século XX, por não haver estudos aprofundados de sua 

inadequação para outras faixas etárias que não a infantil. Assim, veio a ser a base 

organizacional de todo o nosso sistema educacional, incluindo o empresarial. 

Entretanto, logo após a Primeira Guerra Mundial, começou a crescer nos Estados 

Unidos e na Europa um corpo de concepções diferenciadas sobre as características 

do aprendiz adulto. Mais tarde, após o intervalo de duas décadas, essas concepções 

se desenvolveram e assumiram o formato de teoria de aprendizagem, com o suporte 
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das idéias, segundo Oliveira (2007). O processo ensino-aprendizagem é complexo e 

se torna mais ainda quando envolve a aprendizagem de jovens e adultos. 

Uma postura protetora e autoritária adquirida com os pais leva a criança à 

dependência, e esta é transferida, num processo natural, para o ambiente escolar, 

em que a aprendizagem da criança depende da orientação do professor. 

Já na adolescência, a postura protetora e a autoridade dos pais começam a 

ser questionadas e, por conseguinte, a do professor. Tudo passa a ser questionável. 

A fase adulta proporciona aprendizados que conduzem os indivíduos a uma 

postura de independência frente às escolhas que deve assumir na vida social. 

Levando-se em consideração essas particularidades, percebe-se que o 

ensino-aprendizagem direcionado à criança não pode ser o mesmo para jovens e 

adultos. No caso destes, é preciso considerar as experiências que eles adquiriram 

ao longo da vida, para a elaboração do planejamento, do material didático, para a 

organização da sala de aula – a disposição das cadeiras em círculo, por exemplo, a 

fim de facilitar discussão. 

Segundo Linderman (apud CAVALCANTI, 1999, p. 1) 

 

Nosso sistema acadêmico se desenvolveu numa ordem inversa: assuntos e 

professores são os pontos de partida, e os alunos são secundários. […] O 

aluno é solicitado a se ajustar a um currículo pré-estabelecido. […] Grande 

parte do aprendizado consiste na transferência passiva para o estudante da 

experiência e conhecimento de outrem. 

 

Nesse sentido, cabe aqui um comentário sobre o que acontece ainda em 

muitas escolas, em que se pede um planejamento de ensino antes mesmo de se 

conhecer a realidade de sala de aula. Assim, o aluno não se considera parte 

integrante desse processo, uma vez que o conhecimento lhe é apenas repassado, 

mas não construído numa relação aluno-professor. 

Diante disso, é que se discute uma nova aprendizagem para o ensino de 

adultos. Nessa perspectiva, surge a andragogia, que segundo Knowles (apud 

CAVALCANTI, 1999, p. 2) “é a arte e ciência de orientar os adultos a aprender”. 

Seria interessante fazer um comentário a respeito da definição desse termo, 

uma vez que aí já se observa uma preocupação com a terminologia empregada: 

orientar em lugar de ensinar. 
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Dessa forma, percebe-se um modelo de ensino diferenciado a ser utilizado na 

educação de adultos. Para ilustrar essa diferença, apresentamos a seguir, um 

quadro comparativo do modelo educacional proposto para crianças (Pedagógico) e 

adulto (Andragógico), que leva em consideração as diferenças de estilo, tempo, 

lugar e ritmo de aprendizagem dos indivíduos, conforme vê-se no quadro a seguir 

(figura 1): 

 

 Modelo Pedagógico Modelo Andragógico 

Papel da 
Experiência 

A experiência daquele que aprende é 
considerada de pouca utilidade. O que 

é importante, pelo contrário, é a 
experiência do professor. 

Os adultos são portadores de uma 
experiência que os distingue das 

crianças e dos jovens. Em numerosas 
situações da formação, são os próprios 

adultos com a sua experiência que 
constituem o recurso mais rico para as 

suas próprias aprendizagens. 

Vontade de 
Aprender 

A disposição para aprender aquilo que 
o professor ensina tem como 

fundamento critérios e objetivos 
internos a lógica escolar, ou seja, a 

finalidade de obter êxito e progredir em 
termos escolares. 

Os adultos estão dispostos a iniciar um 
processo de aprendizagem desde que 

compreendam a sua utilidade para 
melhor afrontar problemas reais da sua 

vida pessoal e profissional. 

Orientação da 
Aprendizagem 

A aprendizagem é encarada como um 
processo de conhecimento sobre um 
determinado tema. Isto significa que é 

dominante a lógica centrada nos 
conteúdos, e não nos problemas. 

Nos adultos a aprendizagem é 
orientada para a resolução de 

problemas e tarefas com que se 
confrontam na sua vida cotidiana (o 

que desaconselha uma lógica centrada 
nos conteúdos). 

Motivação 

A motivação para a aprendizagem é 
fundamentalmente resultado de 

estímulos externos ao sujeito, como é 
o caso das classificações escolares e 

das apreciações do professor. 

Os adultos são sensíveis a estímulos 
da natureza externa (notas, etc.), mas 
são os fatores de ordem interna que 

motivam o adulto para a aprendizagem 
(satisfação, auto-estima, qualidade de 

vida, etc.). 
Fonte: Goecks, 2007. 

Figura 1 – Quadro Comparativo do modelo Pedagógico e Andragógico 
 

Desse modo, torna-se evidente que é preciso repensar o ensino de adultos, 

levando-se em consideração as experiências acumuladas por eles. Nesse sentido, o 

professor poderá conduzir as aulas com base nas discussões realizadas pelos 

grupos de alunos em torno de tempo que tenham significados para eles, que tenham 

relação com a sua vivência. Nessas discussões, os alunos têm a oportunidade de 

compartilharem os conhecimentos, de reforçarem a sua auto-estima, uma vez que 

se consideram participantes do processo de (re) construção do conhecimento, onde 

o papel do professor é de facilitador da aprendizagem. 
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Cabe ao facilitador, segundo Finger e Asún (2003, p. 66), “fomentar o 

crescimento, o desenvolvimento e a aprendizagem”. O educando sente a 

necessidade de crescer e o facilitador identifica suas necessidades, motivando-o e 

ajudando-o a atingir seus objetivos.  

Ainda segundo Finger e Asún, (2003, p. 67), o facilitador ideal é aquele que 

vê o educando como um ser humano capaz de tomar conta de seu próprio processo 

de crescimento; concebe a aprendizagem do adulto como um processo de 

autodesenvolvimento; acredita que a aprendizagem é mais significativa se decorrer 

de motivação; acentua a criação de um clima de aprendizagem facilitador, 

caracterizado pela cordialidade, confiança mútua e respeito, interesse e atenção; 

seleciona técnicas e materiais adequados que envolvam ativamente o educando no 

seu processo e autocrescimento. 

Enfim, o papel mediador do professor assume diferentes aspectos. Para 

Garrido (2001), o professor é coordenador e problematizador nos momentos de 

diálogo em que os alunos organizam e tentam justificar suas idéias. Ele deve 

aproximar, criar pontes, estabelecer analogias, semelhanças e diferenças entre a 

“cultura espontânea e informal do aluno, de um lado, e as teorias e as linguagens 

formalizadas da cultura elaborada, de outro” (GARRIDO, 2001, p. 130), interligando 

o aluno aos saberes e conhecimentos, fazendo com que se tornem compreensíveis. 

O professor deve fazer os alunos pensarem e tornarem-se construtores do 

seu conhecimento, preparando-os para “atuar de forma competente, criativa e 

crítica, como cidadãos e profissionais” (GARRIDO, 2001, P.131).  

Segundo Teixeira (2007), em 1960 Gibb publicou uma lista de seis princípios 

sobre a aprendizagem de adultos que representam um conjunto de diretrizes para 

que se possa obter um ambiente de aprendizagem de adultos efetiva. Esses 

princípios são: 

1- A aprendizagem deve ser centralizada em problemas; 

Muitas das experiências de aprendizagem consistem em um conflito entre o 

professor que vê os problemas do seu próprio quadro de referências e o aluno que 

possui um outro conjunto de experiências a partir das quais deriva um conjunto de 

problemas diferentes. 

2 - A aprendizagem deve ser centralizada em experiências; 
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O problema do professor para desenvolver uma atmosfera de aprendizagem 

adequada é ajudar que sejam escolhidos e oferecidos tipos de experiência 

relacionadas com o problema do estudante. 

3 - A experiência deve ser significativa para o estudante; 

As diferentes limitações do estudante em experiências, idades, equilíbrio 

emocional e aptidão mental podem limitar ou bloquear a sua percepção de que a 

experiência é significativa para seu problema. Além disso o significado das 

experiências não são percebidas pelo aluno do tipo não participativo. 

4 - O aprendiz deve ter liberdade de analisar a experiência; 

Para melhor descrever qual a atmosfera adequada para aprendizagem de 

adultos podem ser usadas as seguintes palavras: permissiva, de apoio, de 

aceitação, livre, espontânea, centralizada na realidade e no indivíduo. A 

aprendizagem é uma experiência social 

5 - As metas e a pesquisa devem ser fixadas e executadas pelo aluno; 

O estudante deve sentir-se livre de errar, de explorar alternativas para 

solução dos problemas e de participar nas decisões sobre a organização do seu 

ambiente de aprendizagem. 

6  O aluno deve receber o "feed-back" sobre o seu progresso em relação as 

metas; 

O ensino voltado para adultos deve proporcionar, ainda, situações-problemas 

que se relacionem com a sua realidade diária, que envolvam valores e atitudes que 

contribuam para as suas atividades profissionais ou resolver problemas reais. 

Além disso, os adultos se sentem motivados a aprender a partir do momento 

em que percebem a vantagem e os benefícios que o aprendizado traz. Por isso é 

importante que o professor mostre a importância do conhecimento que está sendo 

produzido com os alunos e em que situação isso pode ser aplicado na vida real. 

Um ensino com base na andragogia precisa preocupar-se também com o 

envolvimento dos alunos no planejamento e na responsabilidade pelo aprendizado, 

pois,  

 

alguns adultos preferem participar do planejamento e execução das 
atividades educacionais. O professor precisa se valer destas 
tendências para conseguir mais participação e envolvimento dos 
estudantes. Isto pode ser conseguido através de uma avaliação das 
necessidades do grupo, cujos resultados serão enfaticamente 
utilizados no planejamento das atividades. A independência, a 
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responsabilidade serão estimulados pelo uso das situações, 
apresentações de casos, aprendizagem baseada em problemas, 
bem como nos processos de avaliação de grupo e auto-avaliação 
(CAVALCANTI, 1999, p. 5). 

 

Como muitos adultos têm limitações com relação ao material didático, seria 

importante que a escola disponibilizasse biblioteca (mapas geográficos e históricos, 

dicionários de língua materna e estrangeira, jornais, revistas, etc.), acesso à internet, 

laboratórios de química, física e biologia. Isso contribuiria de forma significativa para 

o resultado final de todo o processo. 

Analisando outros aspectos da educação de adultos, convém observar que 

alguns deles têm dificuldade de se expressar perante os outros devido à timidez, 

levando-os a situações embaraçosas. Assim, podem adotar uma postura reservada 

nas atividades de grupo e isso deve ser compreendido pelo professor, considerando-

se as diferenças individuais. Assim também o professor não deve considerar a 

resposta do aluno como errada, mas trabalhá-la de modo que ela se torne completa, 

refazendo a pergunta e aproveitando a parte correta da resposta anterior. 

Percebe-se, portanto, que o ensino de adultos tem características diferentes, 

peculiares, que precisam ser reconhecidas no processo ensino-aprendizagem. Tanto 

é que pesquisas têm mostrado que “adultos, após 72 horas, lembram muito mais do 

que ouviram, viram e fizeram (85%) do que daquilo que simplesmente ouviram 

(10%)” (CAVALCANTI, 1999, p. 6). 

Então, o tempo da aula não deve ser preenchido apenas com a exposição de 

conteúdos feita pelo professor. 

Diante dos aspectos citados referentes à andragogia e os seus benefícios, 

torna-se viável a sua aplicação – preservando as características positivas da 

pedagogia – tendo em vista a melhoria do processo educacional. 

Nesse contexto, o ensino de LE tem um papel importante na formação 

interdisciplinar dos alunos jovens e adultos na medida em que contribui para a 

construção da cidadania e favorece a participação social, permitindo que ampliem a 

compreensão do mundo em que vivem, reflitam sobre ele e possam nele intervir. 

O aprendizado de LE amplia as possibilidades de ascensão profissional, as 

opções de lazer, o interesse pela leitura e pela escrita, além de favorecer o acesso a 

novos conhecimentos disponíveis apenas em LEs. 
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A perspectiva de ensino e aprendizagem em LE deve ser voltada para o uso 

da linguagem em contextos comunicativos e serve de base para atividades de sala 

de aula que contam com a participação do aluno na construção do próprio 

conhecimento e numa atuação mais informada do mundo. 
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3 A IMPORTÂNCIA DO INGLÊS COMO LINGUA ESTRANGEIRA NA 

EJA 

 

 

Diante dos estudos bibliográficos, pesquisa empírica por nós realizados, 

acreditamos que é imprescindível ao professor de Inglês como LE uma avaliação 

crítica de si, do papel de seus alunos na sociedade e da adequação de sua prática 

didática às necessidades destes. O ensino de Língua Estrangeira deverá contribuir 

para o desenvolvimento de possibilidades de ascensão profissional, de opções de 

lazer, de interesse pela leitura e pela escrita por parte dos educandos, além de 

contribuir para o desenvolvimento da percepção da escola como um local no qual o 

aluno poderá construir sua identidade. Para tanto a abordagem sociointeracional da 

linguagem e do ensino, possibilita um trabalho condizente com os objetivos desse 

contexto específico. 

 

3.1 O ENSINO DA LÍNGUA ESTRANGEIRA NA ABORDAGEM 
SOCIOINTERACIONAL DA LINGUAGEM 

 

 

O educador de LE na EJA vê no ensino um meio de interação entre 

participantes de comunidades e contextos variados, numa visão dialógica da 

linguagem, que ocorre entre participantes do discurso situados histórica, social e 

culturalmente. Daí decorre a compreensão da necessidade de investigar e estudar a 

linguagem em uso para instrumentalizar o aluno para agir e para se posicionar no 

mundo. 

Ao afirmar que ensinar exige a convicção de que a mudança é possível, 

FREIRE (2006, p. 81) aponta-nos: 

 

Como educador preciso de ir “lendo” cada vez melhor a leitura do 
mundo que os grupos populares com quem trabalho fazem de seu 
contexto imediato e do maior de que o seu é parte. O que quero dizer 
é o seguinte: não posso de maneira alguma, nas minhas relações 
político-pedagógicas com os grupos populares, desconsiderar seu 
saber de experiência feito. Sua explicação do mundo de que faz 
parte a compreensão de sua própria presença no mundo. E isso tudo 
vem explicitado ou sugerido ou escondido no que chamo “leitura do 
mundo” que precede sempre a “leitura da palavra”. 
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Fato ainda mais relevante em se tratando do aluno de EJA, pois que já estão 

inseridos no mercado de trabalho e são participantes de interações sociais mais 

definidas, o que gera maior necessidade de desenvolver meios adequados de agir 

no mundo pelo discurso. 

Essa compreensão torna necessário o compartilhar de processos de 

aprendizagem como exemplos para que cada um possa utilizar uma nova forma de 

entender e construir o conhecimento e privilegia tipos de interação que dêem ao 

professor e ao aluno novos papéis. O professor deixa de ser um transmissor de 

conhecimentos, responsável único por tudo o que deve ser aprendido – passa a ser 

o parceiro encarregado de criar oportunidades para que os alunos possam construir 

seu próprio conhecimento. 

Por sua vez, os alunos assumem maior responsabilidade pelo processo de 

aprendizagem conjunta. Cada um tem um papel fundamental na própria 

aprendizagem, bem como os colegas. Criam-se, assim, comunidades de 

aprendizagem nos quais todos têm oportunidade de aprender uns com os outros. 

Essa proposta pressupõe que a aprendizagem se dê em contextos sociais, 

históricos, e culturais para que o aluno possa perceber a aplicabilidade e a relação 

entre o que aprendem na escola e a sua importância no dia-a-dia. Esse fato torna a 

aprendizagem significativa. 

No papel de mediador do conhecimento, o professor serve de exemplo de 

como usar o poder institucional, de forma que todos tenham chances e 

responsabilidades em sala de aula, o que servirá de base para a construção de 

novas formas de agir em situações do dia-a-dia, sobretudo profissionalmente. 

Na definição dos objetivos de ensino, o educador na perspectiva 

contextualizada leva em consideração o aluno, o sistema educacional e a função 

social da língua estrangeira a ser estudada. Que capacidades o aluno precisa 

desenvolver que correspondam às suas necessidades sociais, intelectuais e 

profissionais. Que representações o aluno tem da escola, da aprendizagem e de si 

mesmos. Assim, o educador poderá facilitar a superação de sentimentos de 

incapacidade. O aluno sentir-se-á mais à vontade para tomar a iniciativa de buscar 

novos conhecimentos, tornando-se cada vez mais autônomos e conscientes de sua 

aprendizagem. 
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O Educador com essa postura precisa assumir alguns desafios: 

− Promover a interação de forma cooperativa dentro do grupo, entre os 

colegas; 

− Organizar formas de desenvolvimento do trabalho escolar de modo a 

incorporar os diferentes níveis de conhecimento dos alunos e a ampliar suas 

oportunidades de acesso. 

 

 

3.2 A REALIDADE DOS MATERIAIS DIDÁTICOS DE INGLÊS PROPOSTOS EM 
ESCOLAS PÚBLICAS DE NATAL 
 

  

Neste trabalho analisamos o conteúdo de Língua Estrangeira – Inglês – em 4 

coleções utilizadas na EJA, em escolas públicas de Natal, sendo 3 do ensino 

fundamental e 1 do ensino médio. O resultado da apreciação mostra que os textos 

usados no material didático na EJA persistem no distanciamento entre o trabalho 

com textos e a realidade do aluno, ficando este reduzido a um conjunto de palavras 

e frases com sentido prefixado e sem qualquer relação com a vida do aluno-leitor.  

Esses textos não possibilitam que o aluno empregue algum raciocínio 

inferencial ou dê opinião pessoal. Eles apresentam exercícios esporádicos e a maior 

parte das atividades continua sendo de mero reconhecimento de conteúdo factual, 

por meio de perguntas e respostas de compreensão geralmente óbvias, conduzindo 

o leitor-aluno a uma leitura linear, ditada por perguntas de compreensão que 

seguem rigorosamente a ordem nas quais as informações são apresentadas no 

texto, conforme afirma Grigoleto (1999). O texto vem precedido de ponto gramatical 

e foi escolhido para satisfazer o foco, no caso, o artigo definido (THE), confirmando 

a prioridade em relação à norma culta, contemplando o dia-a-dia do povo americano 

e seus costumes alimentares, o que não condiz com a realidade do educando da 

EJA. O objetivo maior do texto é explorar ou aumentar o vocabulário do sujeito 

podendo ser verificados na figura 2 na página a seguir: 
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Figura 2 – Exemplo de texto utilizado no ensino médio da EJA 

 
Fonte: TADRA, Jussara Mª S. Língua Estrangeira. In: Linguagens, Códigos e suas 
Tecnologias: EJA, Ensino Médio. S/L: Recomeço, s/d. 1º período. p.11. 
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Na figura 3 observamos que o exercício 02 consta de uma seqüência de 

perguntas e respostas. Após analisarmos o conteúdo da figura 3, vemos uma 

seqüência de perguntas que levam o educando a respostas óbvias, sem dar 

oportunidade fazer uma análise crítica: 

 
Figura 3 – Exercícios propostos para a EJA no Ensino Médio 

 
Fonte: TADRA, Jussara Mª S. Língua Estrangeira. In: Linguagens, Códigos e suas 
Tecnologias: EJA, Ensino Médio. S/L: Recomeço, s/d. 1º período. p.12. 
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Outro ponto observado é que o ambiente utilizado nos textos está fora da 

faixa etária (ilustrações infantis) e da realidade socioeconômica dos sujeitos a que 

se destinam, considerando que os alunos da EJA fazem parte de uma classe 

economicamente empobrecida, conforme nos afirma Andrade (2005). Verifica-se no 

texto da figura 4 (p. 35) que o diálogo refere-se a uma realidade distante dos leitores 

a que se destinam. Trata de férias e viagens, com hospedagem em hotéis e vôos de 

avião com uma facilidade que não pertence aos alunos da EJA, o que torna os 

textos desinteressantes. Como exemplo desta falta de contextualização, podemos 

verificar na figura 4 a seguir: 

 

Figura 4 – Exemplo de texto utilizado na EJA Ensino Fundamental – 2º segmento 

 
Fonte:   FERNANDEZ, Edilaine et al. Educação: ensino fundamental. Curitiba: Expoente, 
2002. EJA EF 2° segmento. Módulo 3, p. 1. 



 39 

Os textos focam pontos gramaticais e vocabulário. O aluno, sobretudo o da 

EJA, na LE, não é concebido como tendo capacidade de utilizar e desenvolver 

formas de raciocínio mais elaboradas que aquelas de mero reconhecimento e 

reprodução, conforme nos afirma Grigoleto (1999, p.86). Os textos são direcionados 

de acordo com o ponto gramatical que se deseja explorar. No texto da figura 5, 

percebemos a ausência de questões interpretativas, que levem o educando a 

compreender o texto apresentado, seguindo-se logo da Gramática, podendo ser 

visualizado na figura 5 abaixo: 

Figura 5 – Exemplo de texto do Livro Didático da EJA 

 
Fonte: MORINO, Eliete C.; FARIA, Rita B. Inglês. In: EJA. 4º Ciclo. São Paulo: Ática, 2006. 
Volume Integrado, p. 358-359. 
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Os exercícios aplicados são um meio de apenas fixar as estruturas 

gramaticais exploradas no texto. O exercício 1 da figura 6 demonstra que não há 

relação do vocabulário com o texto, como se vê na figura 6 abaixo: 

Figura 6 – Gramática 

 
Fonte: MORINO, Eliete C.; FARIA, Rita B. Inglês. In: EJA. 4º Ciclo. São Paulo: Ática, 2006. 
Volume Integrado, p. 358-359 
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O mesmo equívoco foi verificado em outras coleções analisadas. 

A figura 7 nos leva a ver que a interpretação do texto sobre “health problems” 

apenas consta de uma listagem de sintomas de doenças, onde o educando observa 

as figuras na página anterior e associa, sem nenhuma dificuldade, não estimulando 

o raciocínio do aluno. 

 

Figura 7 – texto utilizado no material didático da EJA para o Ensino Fundamental 

 
Fonte: PALOMEQUE, Vânia. Inglês. In: Afonso, José et al. Ensino Fundamental: Educação 
de Jovens e Adultos. São Paulo: Suplegraf, s/d. Educação para a Cidadania. p. 430. 
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Na figura 8, verificamos os exercícios propostos seguem a mesma orientação 

dos textos analisados anteriormente. 

Figura 8 – Exemplo de interpretação de texto na EJA 

 
Fonte: PALOMEQUE, Vânia. Inglês. In: Afonso, José et al. Ensino Fundamental: Educação 
de Jovens e Adultos. São Paulo: Suplegraf, s/d. série Educação para a Cidadania. p. 431. 
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Os textos analisados não despertam no educando, o sentimento crítico, sendo 

estes desinteressantes e sem motivação. 

Daí, conclui-se que os textos contemplados conferem espaços quase que 

exclusivamente para a realização da repetição empírica que não constitui o aluno-

leitor em intérprete ou autor de sua própria leitura. 
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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Reconhecendo a dificuldade e deficiência de material didático de LE no 

Ensino Médio, optou-se por analisar os livros disponíveis, conforme detalhado 

anteriormente.  

Com o objetivo de que, os equívocos cometidos na elaboração do material 

utilizado no Ensino Médio não se repita, propõem-se sugestões para a construção 

de material adequado ao PROEJA; 

- Textos atualizados; 

-Textos relacionados a etnografia dos alunos ou da realidade 

socioeconômica, aproximando-se do cotidiano do educando da EJA; 

- Gravuras ou figuras adequadas a faixa etária dos sujeitos educando da EJA. 

Uma sugestão para resolução de tais problemas é a busca por textos mais 

adequados à realidade de cada grupo de alunos. O mediador, portanto, deve 

considerar a idade, as vivências, o grau de escolaridade, ou seja, o perfil de seus 

aprendizes. Além disso, deve escolher os textos de acordo com os objetivos 

educacionais desejados. É fundamental que o professor não se limite aos antigos 

modelos de leitura bottow up (seus exercícios limitam-se a cópias de frases) e top 

down (seus exercícios privilegiam relatos de experiências pessoais sem referir-se ao 

tema do texto) e tente manter a interação constante dos alunos, trabalhando o texto 

em três etapas, conforme nos apresenta Rosa et al (2007): a pré-leitura - para ativar 

os conhecimentos prévios do aluno, elaborar hipóteses a partir do título e observar 

os dados que compõem o texto; a leitura descoberta - momento de comprovar ou 

descartar as hipóteses anteriormente propostas; e a pós-leitura - que propõe novas 

leituras e exercícios que trabalhem a oralidade ou a produção escrita, apresentando-

lhes as diferenças entre os textos enquanto analisam suas informações, traços 

lingüísticos e características. Aquele que aprende a explorar o texto, a mudá-lo e 

recriá-lo segundo sua imaginação será um aluno verdadeiramente crítico e apto a 

utilizar a língua estrangeira que estuda. 

Este levantamento preliminar de bibliografia na área de ensino de inglês na 

EJA revelou que concepções a respeito dessa língua estrangeira precisam ser 

analisadas por todos os envolvidos no sistema educacional, como forma de se 

contrapor a visões predominantes. Os textos estudados nos permitem verificar o 
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status diferenciado adquirido pela língua inglesa nos últimos tempos, o que traz a 

necessidade de se repensar o modo como esta vem sendo ensinada nas escolas 

cada vez mais receptivas aos sentidos produzidos pela mídia, com reflexos por 

todos os estratos sociais. 

Muitas vezes o aluno não se interessa pela aprendizagem devido ao 

tratamento que é dado ao material didático ou à atitude do professor. O professor 

trata o aluno como se fosse um educando do ensino regular, esquecendo de fazer 

uso dos conhecimentos andragógicos na EJA, conforme citado por Cavalcanti (1999, 

p.2). 

A discussão que propusemos aqui não deseja colocar em cheque o material 

didático, mas propor a ampliação das fronteiras conceituais de seus exercícios, que 

hoje se concentram em trabalhar atividades isoladas, principalmente a Gramática. 

Isso significa dizer que o material didático (textos) deverá levar em consideração a 

experiência prévia dos alunos, sua visão de mundo e suas expectativas em relação 

ao que desejam saber e querem aprender, através da exploração dos contextos 

culturais, sociais e na discussão crítica nas quais os alunos estão inseridos, devendo 

ser sempre encorajadas pelo professor. Assim, educandos e educadores trabalham 

não apenas a aquisição do idioma, mas aprendem a identificar valores e ideologias, 

a se relacionar e se constituir enquanto cidadãos em sociedade. 
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