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A Educação de jovens e adultos EJA é indicada para pessoas que não terminaram os
estudos na idade regular. Segundo a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) a
EJA só pode ser feita por pessoas que atendam os requisitos necessários, que é ter 15
anos completos no ato da matricula no ensino fundamental e 18 anos no ensino médio.
A EJA hoje tem como perspectiva ajudar pessoas que por algum motivo não
conseguiram concluir os estudos. Um dos principais motivos para a pessoa procurar a
EJA é o avanço tecnológico, com os avanços tecnológicos as pessoas tende a crescer
para acompanhar a sociedade. Quem precisa estar sempre se adaptando são os docentes
para atender esse nível de ensino. O docente precisa ter consciência da valorização do
outro, o quanto é importante valorizar o conhecimento que o educando possui saber que
seus educandos são pessoas normais, trabalhadores com responsabilidades sociais e
familiares e possuem experiências, opiniões e crenças já formadas. Os educandos da
EJA têm um contexto social, cultural que o docente precisa trazer para seu processo
alfabetizador. Na maioria das vezes os educandos procuram a EJA para crescer no
trabalho ou para ingressar no mercado de trabalho, cabe ao docente introduzir
conhecimento diante do contexto histórico do educando. Paulo Freire percussor da
educação de jovens e adultos defende que o conhecimento através da educação é
instrumento do homem sobre o mundo. Trabalhar com jovens e adultos é um desafio
para os docentes que exige muita dedicação, trata-se de um desafio em que o docente
precisa se empenhar para atender aos educandos e introduzir o ensino através de suas
experiências e vivencias, o docente precisa estimular, incentivar o educando para que
desenvolva e consiga sua independência e cidadania, precisa criar uma metodologia que
atenda o perfil de seus educandos e assegure um ensino de qualidade no qual suas
experiências e contexto social sejam reconhecidos. O docente deve estar sempre
refletindo sobre sua pratica educacional buscando meios de aperfeiçoá-la, só assim
atingira os objetivos da aprendizagem e da formação do educando. O docente tendo a
consciência de que seu papel enquanto mediador do conhecimento é importante, ajudará
para que o educando desenvolva habilidades e competências que permitam atuar com
segurança. O docente da EJA precisa ter um olhar diferente, de compreensão,
considerando as vivencias e experiências de seus educandos, tendo um papel
importantíssimo para evitar o desinteresse e assim a desistência. Ele deve criar uma
relação de confiança, amizade com seus educandos para que assim sintam segurança
para relatar suas dificuldades, seus medos. O bom professor é aquele que se coloca junto
com o educando e procura superar com o educando o seu saber e suas dificuldades, com
uma relação de trocas onde ambas as partes aprendem...
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