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Resumo: Este estudo analisa os fatores que colaboram para a aprendizagem na Educação de 

Jovens e Adultos, contando com o subsídio da teoria histórico-cultural. O texto procura identificar 

de que modo os fatores associados a interação social podem colaborar para a aprendizagem do 

público da EJA. Considerando ainda, aspectos relacionados a identidade, culturas particulares e 

vivências dos educandos, como fatores que enriquecem o processo educativo. Através do enfoque 

da teoria Histórico-Cultural de Vygotsky, busca-se determinar de que modo a escola contribui 

para o aperfeiçoamento das funções psicológicas humanas. Essa pesquisa apresenta caráter 

científico, com abordagem qualitativa e está pautada no método dialético. É bibliográfica, de 

acordo com o procedimento de coleta de dados, tendo como base para o estudo o levantamento 

bibliográfico em livros e periódicos. 
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Introdução 

 

Entender quais os fatores que impulsionam a aprendizagem na EJA exige 

necessariamente compreender as especificidades desse público e de que modo as 

experiências trazidas por eles colaboram para o enriquecimento do processo educativo. 

Para embasar esse estudo, buscar-se-á nas considerações da perspectiva 

Histórico-Cultural de Vygotsky, identificar de que modo a interação social fomenta o 

desenvolvimento da aprendizagem, acrescentando novas possibilidades de avanço e 

vislumbrando a construção do conhecimento na vida adulta de acordo com a teoria 

supracitada. 

É através da fundamentação da teoria Vygotskyana, que se dará a compressão da 

dimensão social no intuito de favorecer o desenvolvimento da aprendizagem. Esta teoria 

torna-se relevante no intuito de compreender de que forma o professor pode favorecer a 

construção do conhecimento de seus alunos, sendo esta uma questão extremamente 
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relevante para a prática pedagógica. 

Portanto, o presente estudo, busca responder quais os fatores que colaboram para 

a aprendizagem na educação de jovens e adultos, sob a ótica da teoria histórico-cultural. 

Para tanto, se faz necessário analisar as considerações de Vygotsky referentes ao 

desenvolvimento da aprendizagem humana e sua relação com o meio sócio-cultural. 

 

O Fenômeno da Aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos 
 

Tratar da temática aprendizagem na educação de jovens e adultos remete 

primeiramente à preocupação com as especificidades do sujeito educando dessa 

modalidade de ensino. É necessário considerar sua trajetória, culturas e vivências que 

podem colaborar para enriquecer as práticas do processo educativo.  

Historicamente a pessoa analfabeta era vista como um ser dependente e 

incompetente, até mesmo o direito ao voto era privilégio das pessoas alfabetizadas2, o 

que se confirma na consideração de Barbosa, que segue: 

 

 
Rui Barbosa, em 1882, postula que 'os analfabetos são considerados, assim, 

como crianças, incapazes de pensar por si próprios'. Instala-se uma grande 

onda de preconceito e exclusão da pessoa analfabeta. A frase de Rui Barbosa 

está carregada de preconceito, pois podemos perceber que há uma 

desvalorização da criança em considerá-la incapaz e do adulto de reduzi-lo a 

esta situação de incapacidade”. (STRELHOW, 2010, p. 51). 
 
 
 

Pode-se reconhecer que o acesso à educação ao longo do tempo melhorou 

significativamente, os analfabetos tiveram seus direitos assegurados enquanto cidadãos, 

no entanto, os desafios em relação a qualidade da educação continuaram enormes. 

“A educação de Adultos deve ser também uma educação em direitos humanos. 

Para isso, é fundamental que os conteúdos, os materiais e as metodologias utilizadas 

levem em conta esses direitos e os programas propiciem um ambiente capaz de vivenciá-
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los”. (GADOTTI, 2013, p.25). 

Todos os saberes adquiridos ao longo da vida, mesmo que fora do âmbito da 

escolarização formal, se constituem em aprendizagens significativas que contribuem para 

a construção do conhecimento. 

 

 
Ao se pensar em uma proposta pedagógica, é preciso levar em consideração 

que tanto o aluno quanto o professor são sujeitos-agentes do processo. Nesta 

perspectiva, os conhecimentos e experiências que ambos trazem para a escola 

são condições relevantes para a aprendizagem. (BRASIL, 2007, p. 32). 

 

 

As interações sociais experimentadas pelo indivíduo no contexto escolar e 

mesmo fora dele, se tornam uma fonte propulsora da aprendizagem, sendo um processo 

contínuo durante toda a vida. Portanto, cabe ao professor valorizar os conhecimentos 

decorrentes das experiências de vida dos alunos, estimulando suas potencialidades e 

possibilitando ao aluno ir além das suas próprias capacidades. 

A escola desempenha um importante papel ao sistematizar e repassar 

conhecimentos como a leitura, a escrita, o domínio dos cálculos, entre outras atividades, 

o que favorece novos saberes. 

No entanto, a teoria de Vygotsky passa ser revolucionária no contexto escolar 

quando possibilita entender que o processo de ensino e aprendizagem está intimamente 

relacionado as relações sociais. Compreender essas relações implica em identificar 

questões também associadas ao fracasso escolar do aluno. Cabe salientar que o aluno não 

é somente um produto de seu meio histórico-cultural, ele também participa ativamente na 

criação deste contexto. 

 
A aprendizagem é entendida como o processo pelo qual o indivíduo relaciona 

um novo conhecimento com os conhecimentos anteriormente construídos, e 

também, com o processo pelo qual as informações e as habilidades 

desenvolvidas interagem e passam a ter sentido para o sujeito. (BRASIL, 

2007, p. 40) 

 

 

É interessante ressaltar a importância fundamental da relação do indivíduo com 

o meio, pois mesmo dispondo de todos os recursos fisiológicos humanos, o indivíduo não 

se desenvolve isoladamente ou num meio físico que não o estimule a acionar tais 

mecanismos. (REGO, 1994).  

Para abordar essa questão, se faz necessário uma reflexão sobre as implicações 



 

do pensamento do russo Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934), que embasado na 

fundamentação marxista deixou uma produção intelectual excepcional, voltada para o 

desenvolvimento humano em sua dimensão histórico-social, filogenética e ontogenética. 

Sua obra rompeu os limites do tempo e suas ideias ainda hoje oferecem respostas para os 

questionamentos que cercam os processos relacionados a aprendizagem humana. 

(REGO,1994). 

Vygotsky desenvolveu seus estudos sobre a psicologia sócio-histórica, 

destacando a importância da interação para a aprendizagem. “A interação social produz, 

realmente processos psicológicos novos, elaborados e avançados, que não estão ao dispor 

do organismo que funciona isolado”. (RATNER, 1995, p. 38), 

Na abordagem da teoria Vygotskyana, afirma REGO (1994), a dimensão social 

desempenha um importante papel ao favorecer o desenvolvimento da aprendizagem, 

elemento fundamental para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. 

Dessa forma, o indivíduo se desenvolve a partir da sua interação com os outros 

indivíduos, que possam lhe acrescentar novas possibilidades de avanço. 

 

 
A aprendizagem está relacionada ao desenvolvimento desde o início da vida 

humana, sendo ‘um aspecto necessário e universal do processo de 

desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente organizadas e 

especificamente humanas’. O percurso de desenvolvimento do ser humano é, 

em parte, definido pelos processos de maturação do organismo individual, 

pertencente à espécie humana, mas é a aprendizagem que possibilita o 

despertar de processos internos de desenvolvimento que, se não fosse o contato 

do indivíduo com um determinado ambiente cultural, não ocorreriam. 

(FREITAS, 1998, p.84). 
 
 

A escola, na concepção histórico-cultural de Vygotsky, contribui para a formação 

e desenvolvimento de relações interpessoais necessárias ao aperfeiçoamento das funções 

psicológicas humanas. Essas interações estabelecidas com pessoas, sejam na escola, ou 

em qualquer outro lugar, tornam-se fundamental para o desenvolvimento do conceito de 

Zona de Desenvolvimento Proximal. 

Segundo MOLL (1996) ao desenvolver esse conceito, Vygotsky buscou ressaltar 

a importância dos “parceiros mais competentes”, no auxílio e colaboração para 

desenvolver algumas atividades e na resolução de problemas, que conduzem a novas 

aprendizagens. 

 



 

 

 

A atuação na Zona de Desenvolvimento Proximal do aluno de EJA 

 

O desenvolvimento do indivíduo está relacionado com a sua aprendizagem, 

mediante a interação com outros indivíduos. Para Vygotsky existem dois tipos de 

desenvolvimento: um diz respeito as conquistas já consolidadas (nível de 

desenvolvimento real); o outro se refere as capacidades que ainda precisam ser 

construídas (nível de desenvolvimento potencial). 

As capacidades que o indivíduo domina e que consegue realizar de modo 

independente representam seu nível de desenvolvimento real, aprendizagem já 

desenvolvida. A escola costumeiramente avalia seus alunos somente sob esta ótica, 

investigando o que ele consegue realizar sem nenhuma colaboração. 

O nível de desenvolvimento potencial se refere ao que o aluno é capaz de fazer 

tendo o auxílio de outra pessoa. Solucionar problemas e realizar tarefas recebendo a 

colaboração de alguém mais experiente. 

O espaço compreendido entre o que o ele já consegue realizar de modo 

totalmente independente e aquilo que realiza com a colaboração de outros foi chamado 

por Vygotsky de “zona de desenvolvimento proximal” entendida como aquela etapa onde 

as funções ainda não estão maduras, mas se encontram presentes em fase embrionária de 

desenvolvimento. 

Dessa forma, o aprendizado cria zonas de desenvolvimento proximais no aluno e 

na medida que ele interage com outros alunos que já dominam aquele conhecimento, ele 

coloca em movimento processos que sem a interferência de outra pessoa não 

aconteceriam. “Através da consideração da zona de desenvolvimento proximal, é possível 

verificar não somente os ciclos já completados, como também os que estão em via de 

formação” (REGO, 1997, p.74). 

Com isso pode-se analisar os limites da competência desse aluno para que a 

aprendizagem seja estimulante dos processos de desenvolvimento.  

“Vygotsky ressalta, no entanto, que se o meio não desafiar e estimular o intelecto 

do adolescente, esse processo poderá se atrasar ou mesmo não se completar, ou seja, 

poderá não chegar a conquistar estágios mais elevados de raciocínio.” (REGO, 1997, p. 

79). 

 



 

 

 

O papel do professor na construção do conhecimento do aluno de EJA 

 

A apropriação de conteúdos, culturalmente adquiridos é facilitada em virtude da 

colaboração de outra pessoa, um colega mais competente, dessa forma aquele que possuir 

um maior conhecimento na área ajuda o menos competente a desenvolver aquele 

aprendizado. (MOOL, 1996). 

 

 
A ação educativa que permite aos alunos dar saltos na aprendizagem e no 

desenvolvimento é a ação sobre o que o aluno consegue fazer com a ajuda do 

outro, para que consiga fazê-lo sozinho. Utilizar o tempo que o aluno está na 

escola para exercitar com ele aquilo que ele já sabe, sem desafiá-lo a algo 

novo, equivale a fazê-lo perder tempo, uma vez que a repetição do mesmo nada 

acrescenta ao conhecimento já apropriado ou elaborado até aquele momento. 

Tentar forçar o aluno a trabalhar questões com as quais não tenha nenhuma 

familiaridade, além de causar a rejeição por sua parte, traz a dificuldade 

inerente a trabalhar com algo totalmente estranho. (Santa Catarina,1998, p.17) 
 
 
 

É importante ressaltar que a escola não é o lugar único e exclusivo para se 

construir novos conhecimentos e se apropriar do conhecimento culturalmente acumulado. 

O ambiente social, político e econômico do qual a escola faz parte, também favorece as 

interações necessárias à construção do conhecimento. (REGO, 1994). 

 

 
Essas interações passam a ser entendidas como condição necessária para a 

produção de conhecimentos por parte dos alunos, particularmente aquelas que 

permitem o diálogo, a cooperação e troca de informações mútuas, o confronto 

de pontos de vista divergentes e que implicam na divisão de tarefas onde cada 

um tem una responsabilidade que, somadas, resultarão no alcance de um 

objetivo comum. Cabe, portanto, ao professor não somente permitir que elas 

ocorram mas também promovê-las no cotidiano das salas de aula. (REGO, 

1994, p.110) 
 
 

Considerando que a aprendizagem significativa é importante para que o 

educando tenha êxito nos estudos, o professor torna-se um grande propulsor desse 

desenvolvimento ao adotar práticas pedagógicas que valorizem “o contexto de vida desse 



 

aluno, as condições sociais, econômicas, psicológicas e culturais.” (BRASIL, 2007, p. 

32). 

Face a essas considerações e concebendo o aluno da EJA enquanto sujeito 

socialmente constituído, entende-se a necessidade de respeitar suas limitações e 

incentivar a superação das dificuldades, construindo um ambiente educativo propício a 

aprendizagem e direcionando a ação pedagógica para o processo de construção do 

conhecimento. 

 

 

Metodologia 

 

O conhecimento tem seu alicerce na construção do objeto, dessa forma, o ato de 

pesquisar torna-se indispensável para o processo de ensino e aprendizagem. A pesquisa se 

apresenta como a capacidade legítima de mediar processos, entender e analisar dados, e 

repassar conhecimentos. 

 
A pesquisa é uma ação interativa do pesquisador e dos autores lidos, dos 

sujeitos ouvidos e de seus diversos saberes. Cabe ao pesquisador fazer as suas 

sínteses, construir os elos dessa grande rede de informações, focando sua 

intencionalidade na questão-problema. Nessa interação de saberes, ele se 

forma e se informa, aprende e ensina, dando à pesquisa uma dimensão 

educativa. (OLIVEIRA 2008, p.314). 
 
 
 

É por meio da ciência, que o homem descobre novos métodos, que inventa e 

produz avanços em muitas áreas. Além disso, em nome da ciência, o homem é chamado a 

estudar diferentes pontos de vista ampliando ainda mais seu conhecimento. 

 

 
Aprender é necessariamente uma forma de praticar o conhecimento, é 

apropriar-se de seus processos específicos. O fundamental no conhecimento 

não é a sua condição de produto, mas o seu processo. Com efeito, o saber é 

resultante de uma construção histórica, realizada por um sujeito coletivo. Daí a 

importância da pesquisa, entendida como processo de construção dos objetos 

do conhecimento e a relevância que a ciência assume em nossa sociedade. 

(SEVERINO 2007, p.266) 
 

 

A pesquisa em questão apresenta caráter científico, pois busca responder aos 



 

questionamentos próprios do ser humano na sua constante necessidade de indagar e 

procurar respostas para os diversos fenômenos que lhe despertam a curiosidade.  

É pautada no método dialético, pois o objeto de estudo se caracteriza como 

aberto e inacabado, possibilitando constantes reflexões sobre o problema. É bibliográfica, 

de acordo com o procedimento de coleta de dados. 

 Caracteriza-se como qualitativa e está pautada nos registros decorrentes de 

pesquisas já realizadas registradas em livros, teses, artigos e outros documentos 

impressos, onde se pode fazer uso de dados anteriormente trabalhados por outros 

pesquisadores. Tem como principal objetivo analisar e avaliar informações já publicadas 

para tentar resolver um problema ou produzir novos conhecimentos. 

O desenvolvimento dessa pesquisa apresentou quatro fases: 1. Fase preparatória, 

momento dedicado a reflexão sobre a delimitação tema a ser pesquisado, problema, 

objetivos e justificativa da pesquisa; 2. Levantamento bibliográfico sobre o tema 

pesquisado; 3. Redação e sistematização das informações coletadas; 4. Apresentação dos 

resultados. 
 
 

O trabalho de pesquisa deverá dar conta dos elementos necessários para o 

desenvolvimento do raciocínio demonstrativo, recorrendo assim a um volume 

de fontes suficiente para cumprir essa tarefa, seja ela relacionada com o 

levantamento de dados empíricos, com ideias presentes nos textos ou com 

intuições e raciocínios do próprio pesquisador.  (SEVERINO 2007, p.133). 
 

 

Discussão de Resultados 
 

O tema deste estudo despertou o interesse da pesquisadora após a observação 

empírica das turmas de PROEJA - Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, 

uma vez que este curso recebe alunos que buscam o constante aperfeiçoamento, 

considerando-se os óbices cotidianos que os mesmos enfrentam, principalmente os 

aspectos relacionados com dificuldades de aprendizagem. 

A curiosidade por entender quais os fatores que impulsionam a aprendizagem na 

EJA, despertou o interesse em buscar outras fontes de pesquisa que pudessem explicar o 

fenômeno da aprendizagem.  

Através das considerações da perspectiva Histórico-Cultural de Vygotsky, é 

possível compreender algumas circunstâncias que fomentam o desenvolvimento da 



 

aprendizagem. 

Por ser uma pesquisa bibliográfica, voltada para a área educacional, a construção 

deste texto foi baseada em estudos realizados por outros pesquisadores. A busca por 

temas relacionados ao assunto foi realizada em livros e no Portal de Periódicos Capes. 

Durante a pesquisa virtual, a busca pelo assunto “Aprendizagem” no período 

compreendido entre 1981 a 2015, obteve-se 9.090 artigos e 4.570 dissertações. Filtrando 

um pouco mais o tema, acrescentando o termo “Aprendizagem na Educação de Jovens e 

Adultos”, o que pode se observar é uma significativa redução nos temas pesquisados, 

onde se apresentam apenas 255 artigos e 115 dissertações. 

Ao se refinar ainda mais a busca, inserindo o tema central deste estudo 

“Aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos e Teoria Histórico-Cultural”, se obtêm 

a ínfima quantidade de 35 artigos e 4 dissertações, onde nenhum dos estudos pesquisados 

se refere exatamente ao tema desta pesquisa.  

Analisando os resultados obtidos em pesquisas que se aproximam do tema, fica 

evidente que o homem é um ser biológico, histórico e social, o que possibilita constatar a 

importância da interação humana para o desenvolvimento da aprendizagem do indivíduo.  

Esse estudo se torna muito relevante para a prática docente, pois traz consigo 

importantes considerações que favorecem a construção da aprendizagem na EJA. 

Recomenda-se sua aplicação prática para averiguação da eficácia da pesquisa. 

É evidente que esse tema não se dá por encerrado neste texto, tendo em vista que 

se constitui em um vasto campo para pesquisas, sendo sugerido o aprofundamento do 

tema que é tão profícuo e importante para a educação. 

 

Considerações Finais 

 

Este estudo, voltado para a educação de jovens e adultos, permite perceber quão 

importante é a interação social para promoção da aprendizagem, sendo possível, dessa 

forma, compreender de que maneira o indivíduo constrói seu conhecimento ao longo da 

vida. 

Constata-se ainda, o importante papel do professor na promoção de situações 

que fomentem o desenvolvimento de novas capacidades e despertem em seus alunos 

processos internos antes adormecidos. 

A teoria Histórico-Cultural de Vygotsky, na qual este estudo esteve pautado, deu 

conta de esclarecer de que modo as interações sociais experimentadas pelo indivíduo no 



 

contexto escolar se tornam uma importante ferramenta pedagógica de aprendizagem, 

sendo este um processo contínuo durante toda a vida. 

Fica claro que o aluno é um participante ativo do seu contexto social e da 

construção de seu conhecimento e não se desenvolveria adequadamente caso não recebe 

estímulos adequados que o desafiassem a ir além. 

É evidente que o tema abordado, não se encerra nesta pesquisa, sendo um 

assunto que desperta o interesse e a curiosidade de todos que trabalham com a educação, 

merece um aprofundamento e aplicabilidade prática de sua teoria. 
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