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 “Caprichem nas folhinhas”: 
infanti l ização das práticas pedagógicas 

e docência na EJA
Márjori Bez Reus

AS PRIMEIRAS PALAVRAS
Abordar a temática da infantilização das práticas pedagógi-

cas na Educação de Jovens e Adultos (EJA), problematizando teó-
rica e reflexivamente os processos que motivam ou justificam tais 
práticas, deu-se em razão da trajetória docente percorrida durante 
o período do Estágio Curricular Obrigatório, que vivenciamos1 
na sétima etapa do curso de Pedagogia na Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. Para a escolha do tema que seria o eixo a ser desenvolvido 
durante o período do estágio, pensamos em muitas possibilidades. 
Buscamos conhecer a realidade social e as expectativas dos estudantes 
que seriam os protagonistas desse planejamento. 

As práticas realizadas pela professora titular da turma, vinculadas 
à leitura e à escrita, as quais despertaram o interesse dos educandos, 

1 Fazemos uso da primeira pessoa do plural na escrita desse artigo, por compreen-
dermos que mesmo tratando-se de um estudo de caso, a problemática abordada 
refere-se a uma realidade presente em vários outros espaços, envolvendo vários 
outros agentes.
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acabaram por influenciar para que decidíssemos abordar o letramento 
como tema central na nossa prática docente. O objetivo foi, a partir do 
pensamento de Tfouni (2001), compreender o letramento como “[...] 
fenômeno sócio-histórico”, considerando que “[...] investigá-lo implica 
estudar as transformações que ocorrem em uma sociedade quando 
suas atividades passam a ser permeadas por um sistema de escrita cujo 
uso é generalizado” (p. 55). 

Nesse caso, fazer uso adequado do conceito de letramento esta-
ria ligado a práticas relacionadas a ele. Para tal, seria necessário utilizar 
textos que estivessem presentes no cotidiano dos estudantes, de modo 
a propiciar, assim, uma aprendizagem útil para a vida deles, pois, como 
salienta Tfouni (2001, p. 57), “[...] as pessoas aprendem a ler informações 
que são necessárias para a organização de suas atividades”. 

Partindo do que foi acima referido, percebemos hoje, com o dis-
tanciamento que o tempo permitiu, que a falta de entendimento da 
amplitude do conceito e das maneiras de colocá-lo em prática em sala 
de aula fizeram com que, na complexidade do ato de planejar, nós nos 
desviássemos de nossas concepções e princípios, do que entendemos 
como importante para a educação. Esse olhar crítico para práticas 
infantilizadoras em turmas de EJA foi motivado pelos estudos rea-
lizados durante a graduação. Com diálogos em sala de aula e leituras 
percebemos que, para abordar os conteúdos em uma sala de EJA, não 
era possível somente “adequar” as atividades propostas para crianças, 
adaptando-as aos jovens e adultos, uma vez que a proposta da EJA, 
como modalidade de ensino, não é simplesmente uma adaptação das 
práticas escolares com crianças e adolescentes. Era necessário rever a 
funcionalidade da aprendizagem de determinados conteúdos em 
detrimento de outros, passando a enxergar os educandos como mem-
bros ativos no seu processo de aprendizagem e elencar saberes que 
influenciassem no seu cotidiano, auxiliando-os em sua vida. 
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No papel de aprendiz docente, fomos para a sala de aula certas de 
que faríamos uma boa prática, por estarmos convictas de que tínhamos 
bons fundamentos teóricos para eleger quais seriam as melhores pro-
postas para aquele público. Havia grandes possibilidades de desenvol-
ver um trabalho com viés progressista em relação ao letramento, mas 
era necessário que, ao planejar, compreendêssemos a relevância do uso 
social da escrita para os jovens e adultos, como salienta o documento da 
VI Conferência Internacional de Educação de Adultos (Confintea), de 
2010, quando ressalta, na página 8, que é importante 

[...] desenvolver uma oferta de alfabetização rele-
vante e adaptada às necessidades dos educandos e que 
conduza à obtenção de conhecimentos, capacidades e 
competências funcionais e sustentáveis, [...] para que 
continuem a aprender ao longo da vida [...].

Era necessário, portanto, rever o posicionamento que, mesmo de ma-
neira aparentemente desproposital, foi adotado no planejamento e em 
nossa postura docente. Era importante perceber que “[...] a principal 
preocupação do trabalho pedagógico bem como dos processos de ava-
liação não deve ser o saber enciclopédico” (Oliveira, 2008, p. 28). Assim, 
o docente não deve se preocupar unicamente em “cumprir com os con-
teúdos” e fazer com que os estudantes aprendam. O esforço precisa ser 
concentrado primeiramente no questionamento a respeito de quais con-
teúdos realmente são importantes para a vida dos estudantes da EJA.

Faremos o aprofundamento do estudo a partir de alguns pressupos-
tos pertinentes para essas reflexões. Um deles, o nosso próprio processo 
de escolarização, que foi calcado em uma visão de desconsideração do 
educando, sendo este visto como um sujeito que está presente apenas 
para receber o conhecimento. Esse pode ser considerado um dos 
fatores de maior influência para as escolhas feitas. A retomada da tra-
jetória discente de uma maneira reflexiva, observando-a agora com 
a sensibilidade do olhar docente, é importante para a construção 
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do objeto de estudo, à medida que auxilia na compreensão de nosso 
“desvio pedagógico”. Isso porque a cultura escolar está arraigada no 
nosso entendimento do que seja a escola e as práticas que a constituem. 
O entendimento crítico da existência dessa cultura escolar conteudista 
faz compreender porque, no momento do retorno para esse mesmo 
ambiente, retomamos as práticas vividas na infância, como forma de 
validar o espaço escolar.

Por essas considerações, nosso interesse é compreender o quanto 
essas práticas estão presentes dentro das escolas com estudantes da 
EJA, nos anos iniciais, e o que motiva ou justifica a manutenção delas 
pelos docentes.

PALAVRAS QUE CONTRIBUíRAM PARA NOVAS REFLEXÕES
Para aprofundar o estudo a respeito das práticas docentes infantili-

zadoras na EJA, fazem-se necessárias reflexões sobre alguns conceitos 
que enriquecem a discussão a respeito do tema abordado. Os conceitos 
serão explorados conjuntamente a fim de promover uma visão inte-
grada da pesquisa desenvolvida. Cumpre destacar que, logo que nos 
interessamos pela temática da infantilização que ocorre no exercício 
da docência junto aos estudantes da EJA, pouco encontramos que se 
refere especificamente ao tema, apenas trabalhos que tangenciavam o 
estudo, trazendo, portanto, o currículo da EJA como foco – não espe-
cificamente a infantilização. 

Grandes são os desafios no exercício da docência na educação de 
jovens e adultos. Afirmamos isso, pois, durante o período de Estágio 
Curricular Obrigatório, algumas dificuldades puderam ser sentidas e 
materializadas, através da observação minuciosa e de um olhar que 
foi provocado constantemente pela orientadora. Uma das dificuldades 
mais evidentes foi o processo avaliativo. Compreender as especifici-
dades do aluno no momento da avaliação é fundamental. Já há algum 
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tempo vem sendo debatida a questão: avaliar o aluno como parâmetro 
de si mesmo, analisando seu percurso, as evoluções realizadas por ele 
durante o período avaliativo. O que espantosamente ocorre em algu-
mas turmas de EJA é a generalização dos alunos apontados com difi-
culdade de aprendizagem. 

Nesses casos, devemos lançar um olhar de estranhamento frente a 
essas afirmações e questionar: em relação a que esses alunos possuem 
dificuldade? É importante pensar que esses mesmos sujeitos desem-
penham muitas tarefas que requerem a utilização do raciocínio com 
grande habilidade, em diversos momentos. Considerar esses fatores é 
ter a “[...] consciência de que estes homens e mulheres não são tábulas 
rasas, mas portam um sem-número de experiências sociais, culturais, 
afetivas que lhes permitem o acúmulo de saberes em diferentes cam-
pos epistemológicos” (Moll, 2004, p. 14).

Assim, as expectativas dos professores quanto à aprendizagem dos 
estudantes jovens e adultos e a compreensão do processo de apren-
dizagem e avaliação são fatores que se encontram, em muitos casos, 
distanciados de uma concepção que objetiva que estes sujeitos sejam 
participativos no processo de aprender. Educadores e educadoras tam-
bém necessitam de um olhar diferenciado à medida que atuam com 
um público, por sua vez, diverso. Torna-se fundamental a “[...] postura 
para uma sensível escuta cotidiana como também para uma ampliação 
do olhar” (Moll, 2004, p. 14).

Faz-se necessário colocar em voga a discussão da infantilização do 
espaço, das atividades, das atitudes e posturas docentes junto aos alu-
nos da EJA. Essas ações emergem de um pensamento que compreende 
os sujeitos pouco escolarizados como pessoas inferiores, incompletas, 
mesmo na perversidade de um discurso aparentemente acolhedor que os 
rotula como “excluídos”. Álvaro Vieira Pinto (2010, p. 90) considera que 
a “[...] concepção ingênua do processo de educação de adultos deriva do 
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que se pode chamar de uma 'visão regressiva': considera o adulto anal-
fabeto como uma criança que cessou de desenvolver-se culturalmente”.

Essa visão precisa, conforme o pensamento desse autor, ser superada 
pelos docentes, pois ela traz consigo a desconsideração das aprendizagens 
anteriores dos sujeitos. O que se promove, nesses moldes, é uma “educa-
ção opressora”, “bancária”, como afirma Paulo Freire (1987). O aluno é 
concebido como sujeito passivo no processo de ensino e aprendizagem, e 
o professor, por sua vez, transmite conteúdos escolares desconectados da 
realidade, deixando de agregar novos sentidos para os estudantes.

Durante o processo de formação, o docente deve ter acesso a informa-
ções, textos e discussões que o façam compreender o quanto a abordagem 
pedagógica na EJA se faz necessariamente diferenciada. Além disso, o 
contato com materiais apropriados para a realização de um bom trabalho 
com o público que compõe a EJA é fundamental, bem como o vínculo que 
os conteúdos devem possuir com a vida cotidiana dos estudantes.

Também pretendemos problematizar a formação de professores, ou 
seja, buscar compreender nossa tarefa docente com o objetivo de pos-
sibilitar ao sujeito que aprende subsídios para que ele perceba a per-
versidade da opressão e da discriminação na sociedade em que está 
inserido e, a partir dessa percepção, partindo dos seus saberes, realize 
discussões acerca da sua condição social e de alternativas de mudança.

METODOLOGIA: OS PASSOS PARA A PESQUISA
A infantilização das práticas pedagógicas na educação de jovens 

e adultos foi o tema central dessa pesquisa, e, portanto, foi dele que 
emergiram os subtemas e tensionamentos que geraram as reflexões 
acerca da referida problemática. A fim de potencializar sua análise, 
julgamos necessário sair a campo e retornar à escola na qual realiza-
mos o estágio, pois, durante o período de observação, que antecedeu 
o momento de prática, constatamos que a professora titular da turma 
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também realizava práticas infantilizadoras. Sendo assim, esse poderia 
ser um espaço de reflexão importante e profícuo no que diz respeito 
à riqueza das análises e à possibilidade de contribuir com o trabalho 
da professora. Para o retorno, planejamos dialogar com essa profissio-
nal e fazer alguns questionamentos a respeito das propostas que ela 
traria para a turma, para verificar sob quais bases epistemológicas ela 
alicerça o planejamento das aulas e, a partir dessas conversas, buscar 
elementos para compreender os motivos que a levam a propor os con-
teúdos de maneira infantilizada para os alunos.

Tratando-se, portanto, de um estudo que se efetiva no campo da 
educação, a escolha metodológica foi a realização de uma pesquisa 
de cunho qualitativo, do tipo estudo de caso. A escolha pelo aprofun-
damento dos estudos direcionados à prática da professora se deu em 
razão do interesse em compreender como uma profissional que está 
em um momento relativamente inicial de sua carreira realiza práti-
cas infantilizadoras com um olhar de pouca criticidade para a própria 
docência. Quanto ao interesse pela singularidade que percebemos no 
estudo de caso, Lüdke e André (1986, p. 17) salientam que

O estudo de caso é o estudo de um caso [...] o caso 
pode ser similar a outros, mas é ao mesmo tempo dis-
tinto, pois tem um interesse próprio, singular [...] o 
interesse, portanto, incide naquilo que ele tem de único, 
de particular, mesmo que posteriormente venham a 
ficar evidentes certas semelhanças com outros casos 
ou situações.

As preocupações metodológicas que tangenciam essa pesquisa, desde 
o seu início, aproximam-se das características que Godoy (1995, p. 
62) elenca como essenciais para afirmar o que define uma pesquisa 
qualitativa: 

Os estudos denominados qualitativos têm como pre-
ocupação fundamental o estudo e a análise do mundo 
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empírico em seu ambiente natural. Nessa abordagem 
valoriza-se o contato direto e prolongado do pesquisador 
com o ambiente e a situação que está sendo estudada.

A nossa permanência na sala de aula, através da observação par-
ticipante, vivenciando as práticas docentes da professora, tornou-se 
fundamental, como o referido por Godoy (1995), pois permitiu a 
observação de pontos importantíssimos para o desenvolvimento do tema 
central que em apenas uma entrevista com a professora poderiam ser 
negligenciados, tais como: a reação dos alunos em diferentes momen-
tos, o clima da sala de aula, as circunstâncias nas quais as propostas 
foram realizadas.

Embora já estivesse familiarizada com o ambiente de pesquisa, retor-
namos com outro olhar, buscando novas perspectivas e procurando 
manter o distanciamento necessário que permitisse uma observação 
crítica. A riqueza com que a observação participante, como procedi-
mento investigativo, contribui para a pesquisa é ressaltada por Gaskell 
(2002, p. 72): 

Na observação participante, o pesquisador está aberto 
a uma maior amplitude e profundidade de informação, 
é capaz de triangular diferentes impressões e observa-
ções e consegue conferir discrepâncias emergentes do 
decurso do trabalho de campo.

A realização de estudo de caso que problematizou a prática da 
professora regente da turma, que nesses escritos será chamada de 
“Mistério”,2 proporcionou elementos fundamentais para que pudésse-
mos alcançar os objetivos traçados. O tema esteve intimamente rela-
cionado à formação de professores, uma vez que buscou compreender 
como os estudos e as constantes formações têm contribuído para a 

2 Para preservar a identidade da professora e do estudante que serão citados neste 
trabalho utilizamos pseudônimos que estão relacionados aos sentimentos que se 
tornaram mais evidentes durante o processo de pesquisa.
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mudança de suas práticas pedagógicas, visto que preservam uma 
cultura escolar tradicional, arraigada em conceitos que podem ter se 
consolidado ainda no período em que eram estudantes. Instigou-nos 
a buscar compreender o que leva alguns professores a adotar, em sua 
prática, recursos didáticos que desvalorizam os conhecimentos dos 
alunos e propõem o conhecimento como algo pronto, mesmo que 
sejam profissionais que se mantêm em constante formação.

Ao conviver com a turma e tendo contato com o trabalho da profes-
sora, percebemos que se trata de uma docente comprometida com seu 
trabalho e empenhada em realizar uma prática que contribua posi-
tivamente para a vida dos alunos. Dessa forma, a inadequação de sua 
prática adquire certa invisibilidade quanto à infantilização dos recur-
sos disponibilizados aos alunos, assim como a maneira como os trata. 
Nesse aspecto nos aproximamos do que é vivido por esta professora, 
uma vez que essa impossibilidade de perceber esses equívocos também 
ocorreram conosco. Para tanto, ter a oportunidade de problematizar 
a prática docente da professora Mistério é como ter a possibilidade de 
compreender o que causa essa invisibilidade para nós e para outros 
colegas de profissão. Nesse ponto, é possível compreender que há a pos-
sibilidade de que este estudo não seja restrito apenas ao caso estudado.

Para estruturar a pesquisa e organizar nosso olhar frente ao espaço 
observado, criamos tópicos-guias que visaram a uma ampliação do olhar 
diante da realidade observada. Foram eles: inadequação dos materiais, 
falta de aprofundamento das temáticas abordadas na sala de aula e pos-
tura docente infantilizadora no que se refere ao tratamento destinado 
aos estudantes. Buscamos, através de cada um deles, compreender os 
motivos que levam a práticas infantilizadoras – ou que as justificam –
na Educação de Jovens e Adultos. Tal categorização foi necessária como 
forma de organizar nossos escritos e torná-los acessíveis aos leitores, mas 
de fato essas categorias estão intimamente ligadas, compondo uma rede. 
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Observar quais eram os materiais disponibilizados aos alunos, a 
maneira como eles receberam as atividades e quais foram as dificul-
dades para realizá-las, qual a motivação – ou se houve falta dela – 
durante a execução dos exercícios foi fundamental para compreender 
quais são as repercussões de práticas infantilizadoras com estudantes 
jovens e adultos. Observar o posicionamento da professora durante as 
conversas que tivemos, buscando conhecer se havia a subestimação da 
capacidade dos alunos, auxiliou no entendimento da infantilização das 
atividades. Foi importante perceber se a professora enxergava seus alu-
nos pela ótica da ausência ou das potencialidades, tendo por princípio 
que este olhar docente é um grande influenciador nos momentos de 
planejamento.

O último tópico tratado foi o que se relaciona com a postura docente 
infantilizadora. Esse foi um dos fatores que permitiu a ampliação de 
nosso olhar frente à pesquisa realizada. Buscamos analisar, na fala e 
nos gestos da professora, sinais de infantilização com a turma, a fim de 
perceber se ela os colocava em uma situação semelhante ao que se tem 
feito com as crianças. 

As escolhas sobre o percurso que foi traçado para a pesquisa ocor-
reram previamente e visando aos objetivos desta pesquisa, tendo por 
princípio o que salienta Duarte (2002, p. 141),

A definição de critérios segundo os quais serão selecio-
nados os sujeitos que vão compor o universo de inves-
tigação é algo primordial, pois interfere diretamente na 
qualidade das informações a partir das quais será pos-
sível construir a análise e chegar à compreensão mais 
ampla do problema delineado.

Após a conclusão do trabalho de campo, os questionamentos a res-
peito das análises possíveis, no sentido de realizar uma leitura em pro-
fundidade do material de que dispusemos, também foi um grande 
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desafio. Foram grandes os esforços empenhados para que a ida a campo 
realmente ocorresse como esperado.3

É muito gratificante perceber que o estudo desenvolvido poderá con-
tribuir para o campo da educação e, mais especificamente, para o campo 
da Educação de Jovens e Adultos (EJA), no que diz respeito aos tensiona-
mentos que propusemos e às propostas que pretendemos compartilhar 
com a professora Mistério e com outros profissionais da Educação.

A INFANTILIZAÇÃO: A INVISIBILIDADE OU A IMPOSSIBILIDADE
A provocação que buscamos realizar nesse título esteve presente 

durante toda a pesquisa e envolve compreender porque a infantiliza-
ção se torna invisível para alguns docentes, enquanto, para outros, essa 
inadequação torna-se uma grande inquietação. Nessa nova oportuni-
dade, quando retornamos ao mesmo lugar, podendo vivenciar o espaço 
com outro olhar, ficamos perplexas por perceber que a infantilização 
também estava invisível aos nossos olhos de uma maneira tal que, 
quando fomos postas a pensar sobre o tema, instigadas pela professora 
orientadora do estágio, ficamos impressionadas!

Mas a grande pergunta é: por que há essa impossibilidade de per-
cebermos sozinhos? Pudemos compreender que uma das possíveis 
explicações para tais procedimentos está na cultura escolar conteudista, 
ou seja, na reprodução de um modo padronizado de propor as ativi-
dades, de valorizar os mesmos conteúdos repetidos a cada ano, como 
se fossem prontos e acabados. Referimos o termo adequação por 
entendermos que, ao propormos aos jovens e adultos da EJA as mesmas 
atividades que dispomos às crianças em fase de alfabetização, fazemos 
adequações que pouco contribuem para seus processos de emancipação. 

3 Cabe salientar que são vários os trâmites necessários para a realização de obser-
vação em escolas da rede municipal de Porto Alegre, bem como o fato de não 
estarmos isentos de outros impeditivos para que o trabalho de campo seja realizado 
como se espera.
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Sobre essa temática, consideramos relevante o que salientam Di 
Pierro, Joia e Ribeiro (2001, p. 70):

[...] os objetivos da formação de pessoas jovens e adultas 
não se restringem à compensação da educação básica 
não adquirida no passado, mas visam a responder às 
múltiplas necessidades formativas que os indivíduos têm 
no presente e terão no futuro. 

Para tanto, é necessário compreender o currículo da EJA, de modo 
que os professores possam considerar que “a lista de conteúdos” precisa 
ser revista e, até mesmo, superada. 

É notória a dificuldade que os educandos apresentaram de fazer cone-
xões do que aprendem em sala de aula com o que vivem durante o dia em 
seus afazeres. Isso se evidencia em falas como a do estudante Cansaço: 

 

“Tem coisas que a gente nem usa, mas aqui na 
escola a gente tem que aprender”. (fala do estudante 
durante uma aula observada).

A inadequação das atividades: a atividade a serviço
do conteúdo ou o conteúdo a serviço da atividade?
Durante a busca de referências que auxiliassem nos estudos a res-

peito da infantilização dos materiais disponibilizados aos jovens e 
adultos da EJA, surpreendemo-nos ao verificar que a infantilização, 
objeto de estudo nesse trabalho, já ocorre há muito tempo, conforme 
salienta Fávero (s.d., p. 6) quando relata os exercícios de uma cartilha 
que circulava no país e servia como recurso fundamental para a alfa-
betização dos jovens e adultos. 

A lição que introduz o x é especialmente divertida. A 
figura apresenta um peixe com um xale tomando uma 
xícara de chá. É um bom exemplo da infantilização do 
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material oferecido aos adultos. Utilizar este material 
para alfabetizar jovens e adultos do meio rural é, no 
mínimo, ridículo. Esse livro era fartamente distribuído 
em todo o Brasil.

A constatação de que textos da década de 1950 tenham muitas seme-
lhanças aos encontrados ainda hoje nas turmas de EJA é preocupante. 
Já naquele momento histórico esses materiais eram motivo de críticas 
pelos estudiosos que percebiam o quanto as cartilhas abordavam de 
maneira errônea os conteúdos para os estudantes adultos e desconside-
ravam a importância dos conhecimentos prévios de cada sujeito. 

Referindo-nos especificamente à prática da professora Mistério, o 
entendimento da alfabetização como apenas a aquisição da leitura e 
da escrita desconsidera o contexto e a importância social que o período da 
alfabetização como etapa da escolarização possui. Algumas das esco-
lhas da professora Mistério para a elaboração de suas atividades estão 
vinculadas à concepção de alfabetização que ela possui. Isso se torna 
evidente quando analisamos a maneira como ela propôs a aprendiza-
gem das letras do alfabeto, utilizando materiais que valorizam a exis-
tência de uma letra em específico, mas que, por vezes, não possuem 
sentido algum.

Uma atividade que de fato surpreendeu por sua complexidade foi a 
proposta de leitura do texto “Bicho Raro e Estranho” (Figura 1), uma 
vez que exigiu a retomada da leitura pelos estudantes e a intervenção 
da professora Mistério para explicar o sentido do texto a eles, visto 
que todos estão em período de alfabetização. Além de ser um tema de 
cunho infantil, não houve o aprofundamento da temática proposta no 
texto. Logo, a conversa voltou-se para a análise da pontuação utilizada 
pelo autor. Houve a exploração do uso do travessão e das vírgulas, após 
esse momento, a professora pediu que os estudantes individualmente 
relessem a história e adicionassem novos personagens com novas falas. 
Neste momento nos perguntamos: o que essa atividade de ampliação 
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dos diálogos dos personagens do texto contribuirá de fato para a am-
pliação das aprendizagens dos educandos? Qual é a finalidade dessa 
proposta?

Figura 1 – Texto entregue aos estudantes pela professora Mistério

Essas perguntas fazem pensar sobre o que destaca Lopes (2008, p. 
106): 

O aluno espera que a educação escolar interaja com sua 
realidade de trabalho e de vida e que os conhecimen-
tos construídos na escola sirvam de instrumentos de 
resolução de problemas, principalmente aqueles que 
impossibilitam encontrar meios de subsistência.
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 Frente a esses argumentos, é preciso pensar: por que não abordar 
a pontuação de outra maneira? É possível perceber que esse tipo de 
texto pode colocar os educandos em uma posição constrangedora, a 
qual prevê uma leitura com dificuldades e a realização de atividades 
de escrita partindo de um referencial infantil? Buscamos dialogar com 
a professora sobre essas inquietações, e ela, por sua vez, salientou que 
desse jeito eles aprendem a utilizar de maneira adequada o travessão, 
como se houvesse obviedade nessa constatação. 

É notório que, ao planejar, a professora Mistério coloca os temas a 
serviço do conteúdo, cristalizado nas atividades. Sendo assim, elenca 
qual atividade será realizada em aula e, de acordo com o que a ativi-
dade propõe, sugere temas a discutir. O mais apropriado é pensar na 
relação inversa: buscar temas a serem abordados, significativos para 
os estudantes e, após essa decisão, planejar a maneira pedagógica e os 
recursos que serão utilizados de forma a potencializar a aprendizagem, 
além, é claro, de considerar prioritariamente a qual público se destina 
essa intervenção, uma vez que

Refletir sobre como esses jovens e adultos pensam e 
aprendem envolve, portanto, transitar pelo menos por 
três campos que contribuem para a definição de seu 
lugar social: a condição de “não-crianças”, a condição 
de excluídos da escola e a condição de membros de 
determinados grupos sociais. (Oliveira, 1999, p. 16).

É evidente que a professora Mistério desconsiderou estes campos 
apontados por Oliveira (1999) e não percebeu o quanto isso tornou-se 
visível através da dificuldade que os educandos demonstraram em com-
preender o sentido das atividades.

Assinalamos a invisibilidade da postura adotada pela professora 
Mistério, pois, quando propusemos à turma a leitura de textos com 
o mesmo teor infantil (“A barriga de H. Linha” de Sylvia Orthof, por 
exemplo), não pensávamos que esta “simples atividade”, com o objetivo 
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de verificação da capacidade que os estudantes possuíam de formar 
frases, traria consigo toda uma visão infantil dos jovens e adultos, indo 
de encontro à sua trajetória de vida e ao legado histórico da EJA.

Figura 2 – Texto "A barriga de H. Linha" de Sylvia Orthof, entregue pela autora desse 
artigo em uma das aulas do Estágio Curricular Obrigatório em turma de EJA

Como se pode observar, seguimos a mesma lógica de planejamento 
que a professora Mistério, trazendo atividades de cunho infanti-
lizado e puramente vinculadas a um conteúdo escolar tradicional. 
Notamos, nesse momento, a mesma dificuldade para a realização da 
atividade percebida na turma observada. Os estudantes, naquele 
episódio, demoraram muito tempo para formar as frases propostas 
através da distribuição de figuras que estavam relacionadas a um texto 
desconectado de suas realidades.
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Ao longo da conversa com a professora orientadora do estágio, 
após ela presenciar a proposta dessa atividade à turma, é que o olhar 
frente às atividades realmente foi mudando. Esse foi certamente um 
processo bastante dolorido, visto que romper com uma lógica de pla-
nejamento que estava de certa forma estruturada e rever o eixo que 
propunha as temáticas e a maneira de abordá-las foi um trabalho 
árduo. Hoje avaliamos que foi altamente positivo, já que, além de 
propiciar a discussão que ampliamos nesse trabalho, provocou uma 
mudança de concepção quanto à educação de jovens e adultos que 
afetou o nosso fazer docente.

A formação docente, a infantil ização
e a EJA: no que se relacionam?
Confundindo amorosidade com o “ser boazinha”, um dos ele-

mentos que culmina em uma prática infantilizadora, por parte da 
professora Mistério, e no não questionamento dos estudantes sobre 
tais procedimentos, é a maneira como ela se relaciona com eles. Há, 
surpreendentemente, uma reciprocidade dos estudantes em relação a 
esse tratamento infantilizado que a professora manifesta em seu fazer. 
Talvez isto ocorra pelo fato de vivenciarem, agora, uma relação positiva 
com ela e, portanto, diferenciada em comparação com a vivida na 
escolarização na infância, que foi marcada pelo fracasso e, possivel-
mente, por lembranças negativas dos professores. Lopes (2008, p. 105),  
ao tratar desse tema destaca que: 

[...] as razões que fazem, ainda hoje, alunos da EJA 
identificarem a professora como uma amiga, mãe e até 
psicóloga estão intrinsecamente relacionadas à com-
preensão distorcida, historicamente difundida, da pro-
fissionalização no magistério. 

“Ser boazinha”, nesse caso, remete a um modelo de professora que 
está sempre protegendo seus educandos como se eles fossem frágeis e 
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necessitados; além disso, em vários momentos, há uma afirmação do 
seu “condicionamento de ser vocacionado” para o exercício da função 
(Lopes, 2008). Isso é diferente de uma relação entre professor e alunos 
pautada pela "amorosidade". Cleoni Fernandes (2008, p. 38) explica 
esse conceito com base na obra de Paulo Freire: 

Amorosidade na visão freireana é vida, vida com pes-
soas, é qualidade que se torna substanciada ao longo 
de sua obra e de sua vida. Condição assentada na cen-
tralidade da possibilidade dialógica, que exige o amor e 
a confiança, em que o diálogo nunca está aprontado, é 
sempre um caminho.

De acordo com as palavras da autora, podemos considerar que a 
professora Mistério desconhece essa importante diferença. A partir 
disso, questionamos: qual será o motivo que leva o docente a agir des-
sa maneira, para além de um suposto sentimento maternal? Podemos 
encontrar algumas alternativas, ao pensar sobre sua trajetória de for-
mação, uma vez que a professora Mistério, embora seja nomeada pela 
Prefeitura Municipal de Porto Alegre como professora da EJA, nun-
ca participou, conforme seu relato, de propostas de formação conti-
nuada que se dedicassem aos estudos sobre a educação de jovens e 
adultos. Também relatou que, na universidade na qual realizou sua 
graduação, foram ausentes disciplinas destinadas à temática. Docente 
há mais de dez anos em turmas de EJA, Mistério aponta para uma 
grande lacuna formativa. Verificam-se, portanto, uma ausência de dis-
cussão das especificidades pedagógicas da EJA e o desconhecimento 
das lutas políticas vivenciadas para a implementação desta modali-
dade e da Educação Popular. 

Ao analisar essa realidade formativa da professora, também pen-
samos sobre nossa formação. Mesmo com espaços para a discussão 
de dúvidas e incertezas, vivenciamos sérias dificuldades no momento 
do estágio docente para compreender tais questões, trazendo materiais 
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destinados às crianças e reafirmando, em nossa prática, uma lógica 
da escolarização infantil. Sendo assim, podemos perceber como essas 
questões se potencializam no cotidiano da professora Mistério, que 
não teve as mesmas oportunidades de, coletivamente, realizar uma 
crítica ao seu trabalho, aprimorando-o.

Outro ponto relevante a destacar é a pouca abordagem dos temas 
referentes à educação de jovens e adultos nos cursos de licenciatura. 
Ainda são recorrentes falas como “adaptem aos jovens e adultos” con-
teúdos e materiais que são visivelmente destinados às crianças. Porém 
como adaptar materiais que contêm abelhinhas, sapinhos e persona-
gens de desenhos infantis, além das histórias, todas com enredos fan-
tasiosos e infantis, para estudantes jovens e adultos trabalhadores? A 
necessidade de distinção destes públicos em seus processos de escola-
rização evidencia-se nas palavras de Lopes (2008, p. 104): "Diante dessa 
especificidade, vai tornando-se cada vez mais claro que escolarizar 
jovens e adultos trabalhadores, independentemente da etapa em que 
esteja atuando o professor, não é reproduzir ou adaptar o ensino de 
crianças para adultos."

É evidente que, ao planejar, recorreremos ao nosso acervo didático, 
e se este não possuir materiais adequados, ou seja, pensados para a EJA 
(não meras adaptações), utilizaremos os materiais dos quais dispomos 
e faremos, assim, uma prática infantilizadora, que apenas reproduzirá 
a cultura escolar vigente. Como pessoas escolarizadas e docentes, 
facilmente recorreremos ao nosso processo de escolarização como base 
para desenvolver o nosso trabalho docente, mesmo questionando-o. A 
força dessa cultura está nas palavras de Julia (2001, p. 9): 

A cultura escolar é descrita como um conjunto de nor-
mas que definem conhecimentos a ensinar e condutas 
a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a 
transmissão desses conhecimentos e a incorporação 
desses comportamentos.
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A cultura escolar conteudista está para além da memória do processo 
de escolarização do docente, ela se encontra presente nas escolas, ins-
tituindo regras e cristalizando ações, por vezes, pouco refletidas. Essa 
hipótese inicial da pesquisa corroborou-se a partir do momento em que 
presenciamos, durante as aulas ministradas pela professora Mistério, a 
realização de atividades que vivemos durante as séries iniciais do Ensino 
Fundamental. Além disso, nas palavras de Fávero (s.d), podemos perceber 
uma recorrência de processos infantilizadores há mais de sessenta anos.

Em razão disso, torna-se fundamental a discussão das práticas peda-
gógicas destinadas especificamente à EJA nos centros acadêmicos, de 
maneira que possibilitem, efetivamente, aos futuros docentes os subsí-
dios necessários para a docência com jovens e adultos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: INQUIETAÇÕES 
E DESCOBERTAS DO ESTUDO

Esse estudo foi motivado a partir de um incômodo que sentimos no 
período de Estágio Curricular Obrigatório na sétima etapa do curso 
de Pedagogia, em razão da realização de uma prática inadequada que 
causou profunda reflexão e suscitou a busca por respostas a questões 
sobre o que motiva ou justifica a manutenção de práticas infantilizado-
ras pelos docentes da educação de jovens e adultos. Essa questão se fez 
tão relevante que instigou outras inquietações e, a partir disso, tornou-se 
primordial para a realização desse trabalho de pesquisa.

Para realizar o diálogo entre as nossas hipóteses iniciais e os refe-
renciais teóricos escolhidos para embasar as reflexões, foi necessário ir 
à busca de outros elementos para a complementação dos estudos. Para 
tanto, retornamos à escola na qual fizemos nosso estágio e, através de 
observação participante, vivenciamos, agora com um olhar dirigido e 
crítico, uma nova oportunidade de presenciar os impactos que a rea-
lização de práticas pedagógicas infantilizadoras provocam no fazer 
docente e, também, no processo de escolarização dos educandos da EJA.
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Durante a análise dos dados, novas inquietações surgiram, sendo 
a mais relevante delas a impossibilidade docente de perceber a pre-
sença da infantilização e a força da cultura escolar no próprio plane-
jamento, nas ações cotidianas da sala de aula, nos materiais disponi-
bilizados pelo educador e em suas atitudes ao interagir com a turma.

Compreendemos que há uma acomodação que é causada, também, 
pela ausência de aprofundamento de temáticas pertinentes à EJA e de 
contato com materiais adequados ao público jovem e adulto nos cur-
sos de graduação em Pedagogia e nas licenciaturas de maneira geral. 
Apesar de os licenciandos saírem da graduação habilitados para atuar 
com jovens e adultos, são raras as abordagens das particularidades dessa 
modalidade de Educação Básica ao longo de sua formação inicial.

Uma distorção de olhar refere-se à maneira como as dificuldades 
que os educandos possuem são vistas pelos professores, que em sua 
maioria os rotulam como incapacitados e/ou com dificuldade de apren-
dizagem. Precisamos problematizar, com os docentes, o fato de não 
questionarem o quanto o modo como eles propõem o aprendizado 
está distante da realidade dos educandos jovens e adultos, culmi-
nando na dificuldade que os estudantes apresentam para aprender. 

Também cabe ressaltar a importância da autoavaliação da prática 
pedagógica e a necessidade de diálogos sobre a prática entre docentes. 
Esse tema é relevante e também permeou esse estudo. Pensamos que, na 
medida em que os docentes cotidianamente refletirem sobre seu próprio 
trabalho, haverá avanços significativos para a mudança desta cultura.
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