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Resumo 

A alfabetização e letramento de adultos atualmente no 
Brasil tem se constituído uma questão social de grande 
relevância. Esse trabalho teve como objetivo analisar a 
implementação de ensino da alfabetização e letramento 
na Educação de Jovens, Adultos e Idosos. Os objetivos 
específicos dessa pesquisa foram: identificar os diversos 
fatores que levaram esses sujeitos a não ter acesso, 
oportunidade de estudar na sua infância ou adolescência, 
reconhecer a importância dessa modalidade de ensino 
nas vidas desses cidadãos como um direito para todos.  A 
pesquisa foi concluída por meio de estudo bibliográfico, 
buscando por artigos, livros, dissertações, tese, tcc, 
relacionados com a temática e, elaborando estudos de 
tais materiais, dando continuidade do mesmo no segundo 
semestre para conclusão da pesquisa. O resultado dessa 
pesquisa foi parcial, pois a pesquisa de campo não pode 
ser realizada devido a pandemia do Covid-19.  

Introdução  

Essa pesquisa teve por finalidade mostrar a 
importância da Educação de Jovens, Adultos e Idosos 
para a formação de sujeitos.   

 Teve por objetivo identificar os diversos fatores 
que levaram esses sujeitos a não ter acesso, 
oportunidade de estudar na sua infância ou adolescência, 
reconhecer a importância dessa modalidade de ensino 
nas vidas desses cidadãos como um direito para todos.     

Para o embasamento teórico sobre o tema 
destacado nós nos apoiamos nas concepções de Soares 
e Galvão (2004), Haddad e Dipierro (2000), Freire (1980, 
1983, 2002), Biccas (2007), Tfouni (2002), Soares (2001).   

O resultado dessa pesquisa foi parcial, pois a 
pesquisa de campo não foi realizada, devido a pandemia 
do Covid-19 porque as atividades presenciais das escolas 
foram canceladas para evitar o contágio. Com isso, 
algumas interrogações não foram respondidas 

Material e Métodos 

Para o embasamento teórico dessa pesquisa, no 
primeiro semestre, fizemos um estudo bibliográfico, 
buscando por artigos, livros, dissertações, tese, tcc, 
relacionados com a temática e, elaborando estudos de 
tais materiais, dando continuidade do mesmo no segundo 
semestre para conclusão da pesquisa 

Resultados e Discussão 

Alfabetizar e letrar o indivíduo ultrapassa os 
limites do aprendizado de ler e escrever, e sim o resultado 
do ato de ensinar e aprender as práticas sociais da leitura 
e escrita, ou seja, tornar o indivíduo capaz de usar a 
escrita e leitura para sua inclusão social. 

Esses sujeitos necessitam presenciar situações 
de aprendizagem que sejam adequadas a sua realidade 

e, que vão além da descodificação de códigos escritos 
orientando-os para o letramento.   

Freire (2002), desfazendo da utilização de 
cartilhas, desenvolveu um conjunto de procedimentos 
pedagógicos que ficou conhecido como “Método Paulo 
Freire de Alfabetização”, cujo objetivo era, antes mesmo 
de iniciar o aprendizado da escrita, levar o educando a 
assumir-se como sujeito de sua aprendizagem, como ser 
capaz e responsável. Mesmo que de forma não tão fiel ao 
‘Método Paulo Freire’, influencia o processo de ensino-
aprendizagem que se dá, atualmente, nas escolas do 
segmento de EJA em todo o Brasil. 

 Conclusões 

Educação de qualidade é um direito de todos os 
cidadãos e dever do Estado; garantir o exercício desse 
direito é um desafio que impõe decisões inovadoras. No 
contexto da EJAI, a perspectiva do letramento encontra 
obstáculos oriundos da estrutura e dinâmica do trabalho 
escolar, da incipiente formação dos professores, das 
condições reais dos estudantes, em seus contextos 
socioculturais, de linguagem, de comunicação e vivência. 
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