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Resumo 
O presente estudo tem como objetivo refletir sobre as estratégias pedagógicas usadas na educação de 
jovens e adultos como meio de formação da pessoa humana. Utilizou-se da metodologia da pesquisa de 
revisão bibliográfica. Os referenciais utilizados foram descritos nas referências bibliográficas, sendo 
considerados os autores: Monteiro e Gabriel (2011); Cainelli e Tomazin (2017); Leite (2005); Freire 
(1983 e 2008); Stainback e Stainback (1999) e (Silva, 2012); assim como se buscou embasamento nos 
marcos da legislação: Constituição Federal de 1988, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
LDBEN nº 9394/96 e o Plano Nacional de Educação. Diante da análise, os apontamentos indicam que 
a escola deve se posicionar como inclusiva, uma vez que a modalidade da EJA é um direito garantido 
na Carta Magma.  
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Abstract 
 The present study aims to reflect on the pedagogical strategies used in the education of young people 
and adults as a means of formation of the human person. The methodology of the bibliographic review 
research was used. The references used were described in the bibliographic references, being considered 
the authors: Monteiro and Gabriel (2011); Cainelli and Tomazin (2017);  Milk (2005); Freire (1983 and 
2008); Stainback and Stainback (1999) (Silva, 2012); as well as seeking the basis of the frameworks of 
legislation: Federal Constitution of 1988, Law of Guidelines and Bases of National Education LDBEN 
No. 9394/96 and the National Education Plan. In view of the analysis, the notes indicate the school 
should position itself as inclusive, since the eJA modality is a guaranteed right in the Magma Charter. 
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 Introdução 

 

Este estudo apresenta uma discussão sobre as contribuições do trabalho pedagógico 

como formação para a Educação de Jovens e Adultos – EJA. Tema que sintoniza a modalidade 

como o princípio para a construção do conhecimento, uma vez que manter o aluno da EJA em 

sala de aula é o grande desafio para o Professor na educação formal.  

Partindo do norte estabelecido pela Constituição Federativa do Brasil de 1988, no artigo 

208, que estabelece o “dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de 

ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 
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idade própria” (BRASIL, 2010, p. 136), e da Lei de Diretrizes da Educação Nacional nº 

9.394/96 que define no artigo 37, § 1º, que os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente, 

aos jovens e aos adultos, oportunidades educacionais, sendo consideradas as características do 

alunado com suas condições de vida, mediante cursos e exames (BRASIL, 1996), somente 

intensifica a importância do princípio de que o conhecimento fortalece a educação do cidadão 

no processo do ensino.   

 Assim, a Educação de Jovens e Adultos representa na atualidade um grande avanço, 

bem como, tornou-se um desafio para o Professor que vem assegurando, ao longo dos anos, a 

igualdade de oportunidades e a permanência do aluno no processo educativo.    

 O tema: “A educação de jovens e adultos – EJA: principio educativo para a construção 

do conhecimento” direciona para questões reflexivas, sendo necessário efetuar recortes 

fundamentais sobre os direitos constitucionais da EJA, o ambiente da escola para a formação 

do aluno da EJA e seu desenvolvimento como pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e qualificação para o trabalho. 

 Para obter as informações para o que se pretende alcançar, foi utilizada a metodologia 

da pesquisa bibliográfica, exploratória onde foram utilizados periódicos, livros, dissertações, 

teses e artigos de website, a fim de contextualizar todas as considerações relacionadas ao 

princípio da educação na EJA, modalidade que permite a igualdade de acesso à educação como 

bem social.  

 A relevância do estudo se dá pelo fato de que a EJA diferencia-se da educação regular 

devido as suas especificidades, fazendo com que, cada vez mais seja exigido um quadro de 

professores preparados para atuar na modalidade, com o firme propósito de garantir a 

permanência do aluno na escola e sua continuidade nos estudos. 

 Em vista disso, o problema da pesquisa é: as atividades pedagógicas de formação 

direcionadas aos alunos da EJA pode facilitar o processo de ensino aprendizagem?  

 O tema em questão, ponto que direciona para a formação como mecanismo facilitador 

de ensino e objeto de discussão, além de oportunizar amplo debate, abriu a lacuna para a 

realização desse estudo enveredando para uma reflexão sobre o que pode ser ofertado no 

contexto escolar e suas contribuições no ensino na modalidade EJA.  

 O objetivo geral desse estudo é refletir sobre as estratégias pedagógicas usadas na 

educação de jovens e adultos como meio de formação da pessoa humana, a fim de estabelecer 

relação entre a prática pedagógica como metodologia no ensino.  

Para responder ao objetivo geral, gerador do estudo, foi necessário organizar o estudo 

em tópicos que contemplam os objetivos específicos: conhecer os direitos constitucionais da 
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EJA; analisar a importância da formação do aluno para a cidadania; refletir sobre a escola como 

ambiente inclusivo da EJA. 

 A contextualização utilizou-se da análise de referenciais que norteiam a temática em 

questão, tendo como base, os apontamentos da Constituição da República Federativa de 1988; 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDBEN nº 9394/96; Monteiro e Gabriel 

(2011) que defende as estratégias de ensino como mecanismo dinâmico na aprendizagem; 

Cainelli e Tomazin (2017) que disserta sobre as oficinas desenvolvidas no ambiente escolar;  

Leite (2005) que valoriza a importância do papel do educador como garantia e desenvolvimento 

do aluno da EJA; Freire (1983) que discorre sobre o papel social da escola e o direito de todos 

participar como cidadão (Freire, 2008); Stainback e Stainback (1999) (Silva, 2012) que defende 

a escola como espaço inclusivo 

  O estudo se justifica por se resumir em dois fatores: o primeiro é de caráter pessoal 

reflexivo. O segundo, é por acreditar que a EJA é uma modalidade de instrumento de formação 

humana, desenvolvimento social e aos muitos aspectos da vida em sociedade, que podem ser 

trabalhados em forma de oportunidade no espaço escolar que facilita a aprendizagem, pois trata-

se de uma clientela diferenciada.  

 

1- Os direitos e garantias da Educação de Jovens e Adultos 

 

A Constituição de 1988 respalda o direito à educação de todos os cidadãos, porém, no 

que se refere a EJA é especificada a educação como princípio e uma exigência básica para a 

vida cidadã como direito civil e político do cidadão e dever do Estado, mencionado no artigo 

6º. 

Da mesma forma, a LDBEN 9.394/96 explicita no seu artigo 4º que a Educação Básica 

é um direito do cidadão, sendo um dever do Estado atendê-lo mediante oferta qualificada. E por 

tratar-se de um direito subjetivo, o ensino fundamental, etapa da educação básica, possui caráter 

imprescindível se tornando um direito de todos os que não tiveram acesso à escolaridade ou 

que não puderam completá-lo. Daí a importância dada no parágrafo 1º, do art. 37, que diz “os 

sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar 

os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas [...]” (BRASIL, 1996). 

 A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN nº 9.394/96 como 

política de Estado veio respaldar a garantia da Educação de Jovens e Adultos – EJA como 

direito àqueles que não tiveram acesso ou oportunidade de estudos no ensino fundamental e 

médio na idade certa. Definindo a EJA como modalidade de educação, bem como é definida 
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na Lei nº 13.005/14 que aprova o Plano Nacional de Educação – PNE (2014-2024) nas Metas 

9 e 10, a redução da taxa de analfabetismo funcional e a oferta de matrículas para a EJA na 

forma integrada à educação profissional, respectivamente.   

 A partir das diretrizes instituídas, o Estado brasileiro deu um salto no sentido de que o 

cidadão fosse incluído como agente globalizado de informações (SENNA. 2000). Contexto 

que direciona para o entendimento de que a EJA é uma política educacional, e principalmente, 

uma política social com possibilidades de ofertar ao aluno da EJA melhores condições de 

trabalho e qualidade de vida para que seja respeitado na sociedade. 

 Para que o aluno da EJA permaneça na escola, cabe ao governo, de acordo com o artigo 

37, da LDBEN, estimular o seu acesso com a oferta e condições dignas de funcionamento, a 

fim de fato, serem efetivados os objetivos de melhoria na qualidade de vida pessoal e 

profissional dessa clientela. 

 Portanto, a oferta da modalidade EJA requer um novo pensamento norteado pelas 

políticas educacionais e pelas propostas de (re) inclusão do aluno que não teve a oportunidade 

de frequentar a escola na idade convencional a ser inserido na rede de educação pública.  

 Pensar o trabalho pedagógico para esse seguimento de ensino exige compromisso de 

todos que estão envolvidos no processo de aprendizagem, pois além de alfabetizar, deve ser 

garantido o desenvolvimento social, o preparo para o trabalho, com autonomia e 

profissionalismo, uma vez que o aluno da EJA que procura a escola, não espera apenas ler e 

escrever, mas atualizar-se como cidadão no contexto social em que vive e faz parte. 

Assim, situar a EJA no contexto do direito à educação, requer que sejam consideradas 

os preceitos estabelecidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais especificas para a modalidade 

devendo está em conformidade com a LDBEN que determina o direito público subjetivo do 

cidadão ao Ensino Fundamental, uma vez que é uma clientela que requer garantias e imposições 

legais, pois, “A Educação de Jovens e Adultos representa uma outra e nova possibilidade de 

acesso ao direito à educação escolar sob uma nova concepção, sob um modelo pedagógico 

próprio e de organização relativamente recente” (BRASIL, 2013, p. 169). 

 De igual importância o Plano Nacional de Educação dedica em seu texto um capítulo 

que enfatiza sua importância no processo de ensino. Ficando intrínseca “a luta contra as causas 

que promovem o analfabetismo e obrigando-se garantir o direito à educação pela 

universalização do atendimento escolar” (BRASIL, 2013, p. 170). 

E por se tratar de um direito público subjetivo, conforme previsto na Constituição 

Federal, art. 208, §1º, o PNE reporta aos poderes públicos a obrigação de disponibilizar os 

recursos para atender a essa educação. Para isso, foi instituído o Fundo de Manutenção e 
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Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB) que garante a distribuição dos recursos do Fundo para a EJA (BRASIL, 2013). 

Dessa forma, a manutenção e permanência do aluno da Educação de Jovens e Adultos 

não configura como uma responsabilidade fácil para os entes federados, porém, a política de 

educação para a clientela exige que seja resgatado o compromisso histórico da sociedade 

brasileira de contribuir para a igualdade de oportunidades, inclusão e justiça social, por tratar-

se de um direito positivado, constitucionalizado e cercado de mecanismos financeiros e 

jurídicos de sustentação. 

 

!.1  A representação da prática pedagógica como formação no contexto escolar.  

 

 A organização de estratégias que facilitem o processo de ensino da Educação de Jovens 

e Adultos é uma ação que pode estimular o saber a fim de criar e recriar situações no ambiente 

escolar, uma vez que ao lidar com a EJA é preciso considerar que ao procurar a escola, o aluno 

apresenta um tempo social e um tempo escolar vivido, o que implica a necessidade de 

reorganização curricular, dos tempos e dos espaços escolares, aspectos fundamentais da cultura 

escolar que fazem parte da formação e prática pedagógica que exige “estratégias de ensino 

capazes de dinamizar a aprendizagem dos alunos no sentido de torná-la mais significativa” 

(MONTEIRO; GABRIEL, 2011, p. 35). 

Discussão que abre espaço para o desafio docente da EJA que lida com inúmeras 

possibilidades de conscientização dos indivíduos, pois por meio do ensino é possível resgatar 

os valores humanísticos que vêm sendo desvalorizados no contexto atual das sociedades 

capitalistas, como por exemplo, a ética, a cidadania e a educação como direito de todos 

(MONTEIRO, 2012).  

Assim, o desafio do professor é propiciar ao aluno momentos de valorizar, buscar, 

questionar, pensar de forma crítica e consciente seus valores e experiências para que todos se 

sintam inseridos neste processo. 

De maneira articulada como nova proposta para formação, o ambiente da escola pode 

inserir oficinas de trabalhos como um mecanismo capaz de romper os moldes passivos e 

tradicionais de ensino. Cainelli e Tomazin (2017, p. 20) defendem que nas oficinas 

desenvolvidas no ambiente escolar é possível estabelecer uma “análise dos conhecimentos 

prévios como ponto de partida para a seleção das fontes, materiais e problematizações que 

seriam trabalhadas em aula”. Situação que exige que o professor seja um investigador social 
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para aprender e interpretar o mundo conceitual do aluno da EJA, para assim, auxiliá-lo a criar 

conceitos e ideias que estão internalizadas sobre os temas e conteúdos propostos. 

 Segundo Leite (2005, p. 128), essa é a importância do papel do educador para garantia 

e desenvolvimento do aluno da EJA diante do currículo a ser aplicado na escola. A interação 

de vivência de convívios sem fronteiras, onde são revelados hábitos e formas de comunicação 

diferentes faz com que seja atingido a construção do saber consciente, crítico e reflexivo, 

ocorrendo não só a constituição da aprendizagem, mas também a reconstrução desses mesmos 

saberes, dentro da sociedade globalizada que muda a todo instante. 

 Na prática, a construção do conhecimento requer etapas a serem seguidas pelo educador, 

que gradativamente saberá responder aos anseios do aluno, pois segundo Damke (1995, p. 75) 

cabe ao educador “o desafio de proporcionar o conhecimento significativo alicerçado na 

parceria da construção do saber, na aventura do ensinar, do aprender e do apreender”.  

 No ambiente escolar de hoje, é necessário pensar em uma pedagogia que fortaleça ações 

com formação mais solidária e atuante, baseada em uma vida mais igualitária, onde as 

oportunidades não sejam voltadas a defesa da etnia, credo ou pensamentos políticos, mais em 

evolução do ser humano.  

 E esse é o papel social da escola, em especial quando se trata da EJA, incentivar a 

expressão diante de situações, cultivar uma prática que não seja opressora, mas sim, voltada 

para a transferência de valores, obrigações e direitos, pois segundo Freire “não é no silêncio 

que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão” (FREIRE, 1983, p, 93).  

Portanto, ao indicar a formação do aluno para a cidadania, o professor deve pensar em 

desenvolver a competência e não os conteúdos propriamente dito (BARCA, 2004a, p. 136), ou 

seja, promover uma aprendizagem sistematizada com ensinamentos voltados para a 

convivência social. 
  

!.2 A escola como espaço inclusivo da Educação de Jovens e Adultos   
 

O espaço inclusivo, em sentido amplo, visto por Stainback e Stainback (1999) remete 

ao entendimento de que todo aluno, independente das suas necessidades, deve ser escolarizado 

no ambiente da escola, por meio de uma educação de qualidade segundo o que determina a 

legislação. Portanto, de acordo com o entendimento de Sánchez (2005, p. 12) “a educação 

inclusiva é antes de tudo uma questão de direitos humanos, já que defende que não se pode 

segregar nenhuma pessoa em consequência de sua dificuldade de aprendizagem”.  
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A adesão à inclusão envolve o trabalho criativo, é um redirecionar para a recepção do 

aluno que necessita de inclusão no ambiente escolar, pois caso esse redirecionar fracasse “o 

aluno tende a permanecer fora da educação, ou andar à deriva em razão da omissão dos direitos 

que lhe são garantidos” (STAINBACK; STAINBACK, 1999, p. 23). 

Portanto, pensar nas prerrogativas estabelecidas para a efetivação da educação inclusiva 

é percorrer o caminho que direciona para “A construção de uma sociedade democrática, em que 

a justiça, o respeito pelo outro, a integração e a equidade sejam os grandes princípios de ser e 

de estar consigo e com os outros, o que, naturalmente, será gerador de escolas que acolhe a 

todos, independentemente de idade” (SANCHES; TEODORO, 2006, p. 69).  

Princípios que são fundamentais para que o aluno sinta-se parte da escola como um todo, 

pois a integração, que deu lugar a inclusão, nada mais é do que “um processo espontâneo e 

subjetivo, que envolve direta e pessoalmente o relacionamento entre pessoas, e mais que 

qualquer outra coisa, representa um processo de valorização pessoal” (GLAT, 1995, p. 91).   

A esse respeito, Farias et al. entende que “a inclusão pode se referir tanto 

especificamente às pessoas com necessidades especiais quanto a atitudes de inclusão que se 

referem a outras situações observadas em nossa sociedade” (FARIAS; SANTOS; SILVA, 2009, 

p. 39). 

Segundo Camargo, é possível sistematizar o entendimento de que “inclusão é uma 

prática social que se aplica no trabalho, na arquitetura, no lazer, na educação, na cultura, mas, 

principalmente, na atitude e no perceber das coisas, de si e de outrem” (CAMARGO, 2017, p 

1). 

 Assim, percebe-se que a educação inclusiva traz uma perspectiva arrojada da escola, de 

ensino, de educação. Remetendo, portanto, a todos os responsáveis a participação em 

recepcionar o aluno incluso no mundo de interação, uma vez que a inclusão não faz parte 

somente da escola, do professor, mas de todos. E todos podem enfrentar os desafios de abraçar 

a inclusão sem considerar as ideias liberais contidas nos discursos. 

Para tanto, o contexto histórico que a educação inclusiva se apresenta sugere uma nova 

escola, com novos paradigmas, aberta para todos. De acordo com Rabuske (2016, p. 10) “a 

escola tem como principal desafio educar a todos, sem discriminação, respeitando a 

diversidade, as diferenças e as necessidades de cada aluno”. 

E a inclusão norteada e fundamentada nas ideias do liberalismo, em que “todos são 

iguais”; a necessidade de “igualdade de oportunidades”; a “educação é para todos” e, ainda, a 

educação deve ter como objetivo a unidade de cultura, de espírito e homogeneidade nacional. 

 Segundo o entendimento de Freire trata-se: “De um movimento educacional, mas 
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também social e político que vem defender o direito de todos os indivíduos participarem, de 

uma forma consciente e responsável, na sociedade de que fazem parte, e de serem aceitos e 

respeitados naquilo que os diferencia dos outros” (FREIRE, 2008, p. 5). 

 Ao pensar em inclusão remete ao entendimento de que é necessário aproveitar o discurso 

atual de que todos são iguais e buscam caminhos para a efetivação dos direitos, inclusive do 

direito à educação de qualidade, por mais que existam práticas de paradigmas preconceituosos 

em relação aqueles que desejam entrar na escola com idade diferenciada, ou seja, fora dos 

padrões estabelecidos, sendo preciso pensar na ressignificação de posturas que se aproximam 

da prática inclusiva.  

 Segundo Carneiro (2012, p. 83), “a concepção de educação inclusiva tem se fortalecido 

no sentido de que a escola tem que se abrir para a diversidade, acolhê-la, respeitá-la e, acima 

de tudo, valorizá-la como elemento fundamental na constituição de uma sociedade democrática 

e justa”. 

 Ao adotar a prática inclusiva, a escola estará reconhecendo que não há diferenças entre 

alunos e todos, indistintamente, merecem novas oportunidades. O que contribuirá para que 

ocorra “a demolição dos discursos educacionais que excluem as diferenças” (FREITAS, 2011, 

p. 43).  

 O contexto histórico da instituição escolar se apresenta, direcionando o educador a 

analisar e se posicionar a respeito da questão de formar cidadãos. Sendo necessário a 

mobilização para produzir conhecimento dentro da escola, uma vez que em seu interior há 

espaços e pessoas envolvidas nas lutas em favor da produção do saber e do conhecimento. 

 A escola é um espaço inclusivo onde é possível construir normas e valores sociais, e 

Silva refere-se a ela como “uma das instituições extrafamiliares, a que a sociedade tem confiado 

à tarefa de socializar o ser humano, no sentido da sua inserção no mundo social” (SILVA, 2012, 

p. 84). 

 Dessa forma, à luz da Constituição Federal de 1988, a educação é um direito de todos e 

que todo cidadão pode cobrar e exigir do Estado o cumprimento dessa prestação, ou seja, por 

meio da educação ministrada no âmbito institucional, a  sociedade contemporânea cada vez 

mais exige uma escola com papel expressivo com objetivos voltados para a formação de 

cidadãos éticos e emancipação dos mesmos, em que os conhecimentos sejam construídos, 

levando-se em conta os fatos históricos da humanidade relacionados as áreas das disciplinas 

básicas do currículo: Língua, História, Artes, Matemática, Geografia, para que o aluno seja 

capaz de se posicionar diante das injustiças sociais, da busca em favor da dignidade como 
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cidadão e para a sociedade, da participação na vida política e na vida pública em sociedade 

(PÁTARO E ALVES, 2011).  

 A situação que é exigida se relaciona ao papel formativo que a escola tem que 

desempenhar frente à sociedade na atualidade, de transformar-se em espaço que propicia 

conhecimento científico, liberdade, equidade e cidadania. Exigência que se edifica a partir do 

esforço de Freire ao defender a promoção e a emancipação do cidadão por meio da leitura e da 

escrita (FREIRE, 1996).  

 Esforços que se configuraram de maneira lenta e complexa, porém, foram se 

fortalecendo ao longo das primeiras décadas do século XXI, sob influência do proposto por 

Freire, a Educação se contextualiza a partir de um processo de transformação, em que o sujeito 

inacabado, a partir da integração: escola/professor/aluno/família/comunidade local, ao adquirir 

conhecimento, torna-se sujeito ativo da sua história, favorecendo o rompimento da educação 

tradicional.  

 Para Freire, a relação social que se estabelece no processo educacional é fundamental 

para as transformações sociais e que tende a favorecer um espaço democrático e não uma mera 

repetição da produção visando apenas o capital econômico. Ideário pedagógico inovador, que 

segundo Saviani (2005) advém de um contexto histórico da década de 60 que significou o ponto 

de partida para a regulamentação da Escola.  

 Segundo Saviani (1991, p. 54), “o método tradicional continua sendo o mais utilizado 

pelos sistemas de ensino” porém, a escola não deixa de ser um espaço democrático posto por 

Freire e que se configura por fazer a diferença no processo da educação. Assim, as relações 

existentes no conjunto de sujeitos envolvidos no processo educativo são regidas por um contrato 

social ou, segundo Perrenoud (1997), um contrato didático que confere ao Professor uma 

autoridade advinda de sua posição e conhecimentos a serem ensinados.  

 Na especificidade da Educação de Jovens e Adultos, os conhecimentos não podem ser 

construídos por mera transmissão de conteúdo, mas por um conjunto de atitudes éticas que 

incluem o diálogo. Nesse contexto é que se problematiza a questão da formação em relação à 

atuação pedagógica. É preciso atentar-se para a forma de exposição de materiais, valorização 

do aluno, transmissão e recepção de informações e mediação entre teoria e prática, 

características de todas as concepções pedagógicas, pois, de acordo com Rodrigues (2010) cada 

uma, com sua particularidade, exerce certa dinâmica influente no processo de ensino. 

 Ressaltar-se, dessa forma, que no processo de ensino os procedimentos didáticos devem 

se aproximar da realidade do aluno e sua experiência de vida, dinâmica que contribui 

significativamente para a troca entre professor e o aluno, pois de acordo com Gadotti, o 
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educador é o mediador da situação “[...] e não deve colocar-se na posição de detentor do saber, 

deve antes, colocar-se na posição de quem não sabe tudo [...]” (GADOTTI, 1999, p. 2). 

 Assim, a didática fornece aos educadores meios e formas de trabalhar adequadamente 

em sala de aula e é parte fundamental no processo de ensino aprendizagem da EJA, não sendo 

possível separar a educação da didática. 

  

Considerações finais  

 

 Dada a importância que este artigo deu ao enfoque visto na abordagem da 

contextualização da evolução do ensino no cenário da educação no Brasil, bem como as 

diretrizes operacionais para permanência do aluno da educação de jovens e adultos na escola, é 

possível atestar que as instituições de ensino, por força da legislação, devem ofertar condições 

básicas de acesso e permanência ao aluno da EJA, porém, a escola nem sempre atende a 

modalidade de acordo com o que a legislação determina, ou seja ainda existe um longo caminho 

a trilhar para que as metas de atendimento ao jovem e adultos sejam atingidas.  

 O desafio para conduzir o processo de permanência desse aluno é imensurável, e mesmo 

que ainda possuam legislação que garanta os mecanismos facilitadores de planejamento, 

inúmeras barreiras impedem o professor de desenvolver técnicas inovadoras em sala de aula.  

 Diante da análise sistemática, fica evidenciado que a escola deve ser inclusiva, em que 

os professores devem valorizar a competência do aluno e não apenas se volte para o 

cumprimento com os conteúdos postos na grade curricular, ou seja, o professor estará fugindo 

da tradicionalidade, do trivial, e buscará por novas metodologias e formas de abordagem em 

suas aulas, podendo fazer a diferença com a clientela da EJA.  

 O presente estudo evidencia que incluir o aluno da EJA, cada vez mais, deve fazer parte 

do contexto educacional, pois o pensamento histórico é parte integrante da vida de todos e, de 

uma forma ou de outra, devem ser dinamizadas práticas pedagógicas que favoreçam o 

entendimento sobre a história na qual o cidadão está inserido.   

 O breve contexto apresentado nesse estudo foi construído com base em referenciais 

teóricos de imensurável importância, aparato teórico que poderá enriquecer quem tem interesse 

na temática em questão, uma vez que é um assunto que não esgota a discussão, aspectos 

importantes foram apresentados para a compreensão da modalidade EJA e o esperado é que o 

enredo que sirva como referencial teórico em pesquisas e estudos.  
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