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Resumo 

 

Esta pesquisa teve por objetivo elencar as causas das dificuldades de aprendizagem na EJA (Educação 

de Jovens e Adultos) e as possíveis contribuições da psicopedagogia. Para tanto se efetivou revisão 

bibliográfica, em algumas literaturas, sobre as dificuldades de aprendizagem, em especial, na EJA. 

Entre as causas estão a idade dos alunos, o tempo que estiveram longe da escola, a falta de hábito de 

estudo, a incompreensão dos conteúdos, o não uso da língua na norma culta e por não compreenderem 

a necessidade de estudar determinados componentes curriculares. Também se buscou identificar se 

tais dificuldades são decorrentes dos acontecimentos contextuais envolvendo metodologia, espaço 

físico, horário, empatia professor e aluno ou se evidencia pela individualidade de cada pessoa. Ao final 

da análise foi possível pontuar reflexões psicopedagógicas pertinentes sobre as dificuldades de 

aprendizagem e também perceber que a literatura aponta múltiplos fatores para as causas das 

dificuldades de aprendizagem na EJA os quais podem ser relacionados ao sujeito, a escola e ao 

contexto social. A psicopedagogia pode contribuir auxiliando os alunos da EJA em suas dificuldades 

de aprendizagem por meio de intervenção com o sujeito e no ambiente escolar. 

Palavras-chave: Dificuldades de aprendizagem. Educação de Jovens e Adultos. Psicopedagogia. 

 

 

Introdução 

 

Na criança, o processo cognitivo educacional vai amadurecendo conforme ela vai se 

desenvolvendo e se socializando, primeiramente com a família, depois com a escola e com a 

sociedade. Muitas possibilidades surgem no decorrer do tempo e os aprendizados se 

solidificam constituindo o sujeito ao passo que esse vai compondo sua trajetória e construindo 

seu lado cognitivo, afetivo e sócio interacionista ao longo da sua existência.  

O sistema educacional perpassa por vários momentos ao longo da história e nesse 

interim, entre cursos e modalidades, a EJA
1
 (Educação de Jovens e Adultos) surge como um 

instrumento de resgate da cidadania de brasileiros excluídos do sistema escolar. É nessa 

modalidade, que se configura de forma diferenciada da escola regular, que se buscou saber 

quais as causas das dificuldades de aprendizagem e qual a contribuição da psicopedagogia, 

via estudo bibliográfico.  

                                                           
1
 Pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) a educação básica, se subdivide em três etapas - 

educação infantil (até 5 anos de idade), ensino fundamental (dos 6 aos 14 anos) e ensino médio (dos 15 aos 17 

anos). Entre os formatos definidos pela legislação, está a EJA, uma modalidade de ensino direcionada aos que 

não deram continuidade aos estudos no Ensino Fundamental e Médio na idade própria. Conforme a Resolução nº 

03, de 15 de junho de 2010, um estudante pode ingressar no EJA a partir dos 15 anos no ensino fundamental e 

aos 18 anos no ensino médio. 
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Nesse contexto, Weiss e Cruz (1999, p. 46) enfatizam que as dificuldades “encontram-

se no âmbito do problema de aprendizagem reativo, produzido e incrementado pelo próprio 

ambiente escolar”.  

No entanto, no campo educacional, autores como Aquino (1997) e Meirieu (1998) 

afirmam que a causa das dificuldades de aprendizagem são os problemas sociais, políticos e 

pedagógicos. Sobretudo, percebeu-se que ainda são poucas as pesquisas realizadas sobre o 

fenômeno das dificuldades de aprendizagem na EJA e as contribuições da psicopedagogia.  

Tais dificuldades na aprendizagem do aluno na EJA merecem investigação, pois 

podem ocorrer pela metodologia utilizada, disparidade de contextos, idades distintas, desejos 

e objetivos não correlacionados, imaturidade, despreparo dos professores que atuam nessa 

modalidade de ensino, horários impróprios quando envolvem trabalhadores. "A identificação 

das causas dos problemas de aprendizagem escolar requer uma intervenção especializada". 

(BOSSA, 2000, p.12). 

Para identificar quais as possíveis causas das Dificuldades de Aprendizagem (DA) na 

EJA e as contribuições da psicopedagogia, para intervir sobre essas causas, auxiliando os 

alunos jovens e adultos em suas dificuldades na aprendizagem, optou-se por questionamentos 

base para o direcionamento do estudo bibliográfico, entre eles: o que se entende por 

dificuldades de aprendizagem (DA)? Quais as possíveis causas das dificuldades de 

aprendizagem, em especial na EJA, apontadas pela literatura? A Psicopedagogia pode 

contribuir para ajudar os alunos da EJA em suas dificuldades de aprendizagem?  

Tais questionamentos nortearam a estruturação do artigo na tentativa de responder ou 

ao menos entendê-los. Por conseguinte, explana-se sobre a arte da aprendizagem de jovens e  

adultos, a andragogia que busca compreender o adulto considerando os aspectos psicológicos, 

biológicos e sociais. 

 

Andragogia - a arte de ensinar adultos 

 

Compreendida como ‘a arte e a ciência de ajudar adultos a aprender’, a andragogia 

viabiliza um melhor entendimento da importância prática dos assuntos a serem estudados na 

EJA visando com que os alunos percebam que isso fará diferença e modificará suas vidas.  

Um breve histórico sobre a andragogia é apresentado no artigo Revisão Teórica sobre 

a Educação de Jovens e Adultos para uma aproximação com a pedagogia, de Vogt e Alves 

(2005). O termo formulado por Alexander Kapp, em 1833, descreve elementos da teoria de 

Educação de Platão e foi utilizado amplamente na França, Yugoslávia e Holanda na década de 
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60 referindo-se à disciplina que estuda o processo da instrução de adulto ou a ciência da 

educação de adulto. Em 1970 Knowles reacendeu as ideias de Linderman introduzindo em 

1973 o termo andragogia (do grego: andros = adulto e gogos = educar), entendido como ‘a 

arte e a ciência de ajudar adultos a aprender’, conforme Carvalho et al (2010). Para Bellan 

(2005) andragogia é a ciência que estuda como os adultos aprendem.  

A andragogia busca compreender o adulto considerando os aspectos psicológicos, 

biológicos e sociais tendo alguns pressupostos semelhantes aos de modelos pedagógicos 

transformadores. Pechliye e Trivelato (2005) apontam a comunicação, a reflexão e a interação 

entre professor e aluno na EJA como a (re)construção do conhecimento. Já Krasilchik (1996) 

afirma que a comunicação é imperfeita porque se os professores não ouvem o que os alunos 

pensam e falam, não poderão ajudá-los a melhorarem suas expressões.  

Perissé (2008) enfatiza que o estudante adulto não deve ser tratado como um 

adolescente que está iniciando a vida, mas como um aluno que requer desafios. Eles 

necessitam compreender a importância prática do assunto a ser estudado percebendo que isso 

fará diferença e modificará suas vidas. Portanto, é a aprendizagem fundamentada no ‘aprender 

fazendo’.  

 

Aprendizagem – alguém que transforma e é transformado 

 

A aprendizagem revela-se uma atividade individual na visão de Ciasca (1991). Ela é 

desenvolvida dentro de um sistema único e contínuo operando sobre todos os dados recebidos 

e tornando-os revestidos de significado, o ato se amplia na qualidade do aprendido, no grau de 

abstração e com o transcorrer da idade. 

Na visão de Vigotsky (1991) a interação social é quem fornece os meios para o 

desenvolvimento da aprendizagem, influenciada por significações do mundo social. A 

aprendizagem e o desenvolvimento estão ligados entre si a partir dos primeiros dias de vida da 

criança. Para Vigotsky (1991, p. 39) “a aprendizagem da criança começa muito antes da 

aprendizagem escolar e toda aprendizagem da criança na escola tem uma pré-história”. Ou 

seja, a aprendizagem é intrinsecamente necessária para que haja o desenvolvimento de 

características humanas e naturais que favoreçam a construção do conhecimento de forma 

social e coletiva.  

Ainda Vigotsky (1991, p. 101) completa dizendo que “a aprendizagem adequadamente 

organizada resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos de 

desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de acontecer”.  
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Nesse contexto, Ciasca (1991), Pilleti (1999), Weiss e Cruz (1999) afirmam que a 

aprendizagem é uma mudança progressiva do comportamento ligada por sucessivas 

apresentações de uma situação e empenho do indivíduo para enfrentá-la tendo três elementos 

fundamentais no processo de aprendizagem: a situação estimuladora, a pessoa que aprende e a 

resposta. Da mesma forma Paín (1985), Weisz e Sanchez (2003) enfatizam que a aquisição do 

saber não se reduz em uma estrutura, mas um efeito de várias articulações, constituindo-se 

numa ação contínua pela alteração de conduta do indivíduo perante as novas situações. Assim, 

pode-se afirmar que a aprendizagem se processa por meio de mudanças constantes e 

evolutivas pelas quais o ser humano assimila e transforma as informações obtidas por meio da 

interação com os objetos e com outras pessoas, para tomar as decisões. 

A teoria de desenvolvimento cognitivo, elaborada por Jean Piaget (1996), possibilita a 

compreensão de como o conhecimento é construído e o que ocorre após a obtenção da aptidão 

para lidar com as situações mais complexas. Apesar dele não ter elaborado uma teoria para 

aplicações educacionais, suas ideias contribuem para o entendimento de diversas questões 

presentes no cotidiano escolar tendo em vista que ele denominou os estágios que a criança 

vivencia quando não consegue trabalhar com proposições e enunciados verbais. Para ele, o 

processo de adaptação acontece via assimilação e acomodação e ambos se completam.  

Para clarear, Paín (1985) revela a existência entre problema reativo de aprendizagem e 

problema de aprendizagem sintomática. As causas do problema reativo de aprendizagem para 

a autora estão na estrutura física da escola, na falta de material didático, na má motivação dos 

professores em função dos salários e do cansaço físico, também na exaustão das crianças, 

jovens ou adultos por vários motivos entre os quais as tarefas domésticas ou o trabalho a fim 

de ajudar na renda familiar. São situações externas que influenciam no estabelecimento de um 

espaço pedagógico que estimule a vontade de aprender. 

Já a aprendizagem sintomática, Paín (1992) a descreve tomando por base o processo 

de Piaget no qual a assimilação para a realidade é transformada e integrada nas possíveis 

ações de seus próprios esquemas ativos adequando-os às exigências da realidade. A 

assimilação e a acomodação atuam no modo como o sujeito aprende e como isso pode ser 

sintomatizado, tendo assim características de um excesso ou escassez de um desses 

movimentos, o que afeta o resultado final.   

Esta tríade (assimilação, acomodação e equilíbrio) está em ativa interação nos 

processos escolares, pois é no aluno que se concretiza a aprendizagem. Coll (1992) enfatiza 

que os conhecimentos constituem o objeto de aprendizagem e o professor favorece, por meio 

do ensino, a aprendizagem dos alunos.  
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O artigo Vigotsky e Freire: contribuições para a autonomia do professor (PETRONI, 

SOUZA, 2009) destaca a importância que Freire dá ao diálogo e Vigotsky à linguagem, além 

do estreitamento existente entre os dois, pois ambos entendem o sujeito como histórico-

cultural. Também na obra Pensamento e Linguagem, Vigotsky (1991) fala da linguagem e sua 

influência no desenvolvimento do pensamento para transformar o concreto em abstrato, 

passando do real ao simbólico.   

Por outro lado, sob o ponto de vista de Freire (1996) o diálogo é comunicação, a qual 

permite a aproximação e a expressão de opiniões, estabelecendo uma relação bidirecional para 

aprender e ensinar, desenvolvendo a consciência crítica. Os autores concordam na forma 

como o conhecimento se constrói. O autor enfatiza que o conhecimento se constrói pela 

necessidade do dia a dia do sujeito. Enfim, os estudos apontam que a teoria deve ser 

construída tendo por base um problema localizado na prática.  

Portanto, subentende-se que a aprendizagem, especificamente dos alunos que estudam 

na EJA, significa não só possibilitar-lhes o uso da palavra que já possuem, mas também o 

aprendizado de outras palavras e contextos construídos conjuntamente pela relação professor 

e aluno num contexto educacional de aprendizagens múltiplas. 

 

As dificuldades de aprendizagem e a permanência na EJA 

 

O termo Dificuldade de Aprendizagem (DA) surgiu em 1962, proposta por Kirk, que 

buscou situar o problema no contexto educacional, tentando tirar o “estigma clínico” com 

foco somente no sujeito, apontando para outros fatores causadores da DA. Antes de 

compreendermos as causas das DAs, torna-se necessário distinguir a diferença entre 

distúrbios e dificuldades de aprendizagem.  

Ciasca (2003, p. 27) aponta que um distúrbio de aprendizagem envolve situações 

orgânicas que impedem o indivíduo de aprender, sendo considerado como “uma disfunção do 

SNC, relacionada a uma falha no processo de aquisição ou do desenvolvimento, tendo, 

portanto, caráter funcional” relacionada à audição, a fala, escrita, leitura, raciocínio e 

habilidades matemáticas.  

Quanto à dificuldade de aprendizagem, Scoz (1994) enfatiza os fatores orgânicos, 

cognitivos, afetivos, sociais e pedagógicos, dentro das articulações sociais que agem frente a 

uma predisposição momentânea da criança.  

Paín (1985) considera a DA como um sintoma, que cumpre uma função positiva tão 

integrativa como o aprender, e que pode ser determinado por fatores orgânicos, específicos, 
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sintomáticos e ambientais.  

Osti (2004) revela que 90% dos professores definem as DAs como uma lentidão ou 

incapacidade do aluno para assimilar informações percebidas quando o mínimo esperado em 

rendimento escolar não é atingido pelo aluno.  

Para Weisz e Sanchez (2003) a DA mostra a existência de um círculo vicioso no qual 

o aluno não entende o conteúdo ministrado pelo professor e diz não gostar da disciplina. 

Assim, o professor reduz as estratégias pedagógicas seguindo a repetição de questões 

padronizadas, as quais se desvinculam da aprendizagem.  

Na visão de Fernández (1991) as DAs são como sintomas ou ‘fraturas’ no processo em 

quatro níveis: o organismo, o corpo, a inteligência e o desejo, sendo que a dificuldade resulta 

da anulação das capacidades e do bloqueamento das possibilidades de aprendizagem, ilustrada 

pelo termo inteligência aprisionada. A mesma autora (2001) explica que é uma situação 

proveniente de causas que se referem à estrutura individual da  criança,  tornando-se  

necessária uma  intervenção psicopedagógica mais direcionada. 

Scoz (2001) diz que as dificuldades e os problemas de aprendizagem são parecidos, 

mas não iguais, mesmo que por vezes os sintomas os sejam. Quanto aos problemas de 

aprendizagem ressalta que “É preciso compreendê-los a partir de um enfoque 

multidimensional, que amalgame fatores orgânicos, cognitivos, afetivos, sociais e 

pedagógicos, percebidos dentro das articulações sociais.” (SCOZ, 1994, p. 22). De acordo 

com a autora, se os educadores conseguissem distinguí-los (distúrbios, problemas, 

dificuldades) poderiam fazer a triagem criteriosa dos alunos, sem patologizá-los frente aos 

processos de aprendizagem. 

Todavia, Coll (1992, p. 179) diz que os professores poderiam delimitar com clareza 

seus espaços de atuação, visto que com aprendizagens significativas “o aluno constroi, 

modifica, diversifica e coordena seus esquemas, estabelecendo deste modo redes de 

significado que enriquecem seu conhecimento de mundo físico e social e potencializa seu 

crescimento pessoal”. Portanto, é relevante considerar que a construção do conhecimento 

deriva das influências e socialização ocorridas durante a vida da pessoa.  

 

Dificuldades de Aprendizagem na EJA 

 

As dificuldades cotidianas são fatores que dificultam a permanência dos alunos na 

EJA e interferem na aprendizagem. Entre os elementos impedidores para o prosseguimento 

dos estudos iniciados ou retomados na EJA, está o extraescolar como a localização de 
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moradia, a necessidade de trabalhar, a responsabilidade de sustentar e educar os membros de 

sua família e à distância que dificulta o acesso aos núcleos escolares. Conforme o que está 

exposto no art. 37, inciso 1º: “Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e 

aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais 

apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e 

de trabalho”. (LDB nº 9.394, 1996). 

Conforme o caso, o professor ao identificar a existência de tais dificuldades poderá 

acompanhar o rendimento escolar percebendo qual aluno precisa de acompanhamento 

individualizado ou até de uma adaptação curricular. A partir disso, ao preparar o currículo 

escolar os professores precisam contemplar itens que correspondam às necessidades e 

interesses dos educandos dessa modalidade de ensino.  

As possíveis causas apontadas são diversificadas e elencam vários pontos que 

envolvem o aluno, os pais e familiares, a escola enquanto estrutura e os professores. Entre as 

causas das dificuldades de aprendizagem, Ciasca (1991) cita as mudanças repentinas de 

escola, de cidade, as separações em seus contextos; os problemas sócios culturais e 

emocionais; a desorganização na rotina familiar, o excesso de atividades extracurriculares, 

pais muito ou pouco exigentes; envolvimento do aluno com drogas, separação dos pais; 

efeitos colaterais de medicações que causam hiperatividade ou sonolência, diminuindo a 

atenção da criança; quadros neurológicos como paralisia cerebral, epilepsia, deficiência 

mental, deficiências sensoriais, quadros psicológicos e/ou psiquiátricos, depressão, ansiedade, 

estresse, entre outros.  

Também, problemas com a escola, como a falta de habilidade do professor, a falta de 

estímulos para a motivação do aluno, a defasagem entre o desempenho do aluno, o nível de 

exigência e o pedagógico. O ensino e a aprendizagem ocorrem simultaneamente e toda e 

qualquer dificuldade serve como um impedimento para a concretização do apreender.   

Na EJA, tais fatores também podem ser considerados como causadores da dificuldade 

de aprender, principalmente, os aspectos referentes ao currículo “a educação oferecida a esses 

sujeitos está referenciada no currículo elaborado para crianças e adolescentes, o que contraria 

a sua especificidade estabelecida nas leis que regem a Educação de Jovens e Adultos”. 

(SOGLIA; SANTOS, 2010, p. 5).  

Sobretudo, é pertinente o que coloca Paín (1992, p. 28) ao falar da complexidade que 

envolve as dificuldades de aprendizagem "[...] no sentido que o não aprender não configura 

um quadro permanente, mas ingressa numa constelação peculiar de comportamentos". Tais 

definições podem ser confundidas se envoltas em características comportamentais como 
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acontece com os alunos da EJA, considerados preguiçosos, desatentos, sem futuro, etc. Ainda, 

“[...] se a aprendizagem não é uma estrutura, não resta dúvida de que ela constitui um efeito, e 

neste sentido é um lugar de articulação de esquemas”. (PAÍN, 1992, p.15).  

Há os defensores das teorias de ensino como referenciais para identificar problemas e 

soluções numa proporção mais dialética. Porém, há autores defensores de que se o ensino for 

visto como uma atividade rotineira e estática, as teorias são desnecessárias. Mas, não existem 

instruções da forma ideal de como ensinar, porque as teorias têm a função de catalisar 

perguntas reflexivas e análises sobre a prática do ensino e a aprendizagem. Para Rosa (2000) a 

expectativa dos professores é a de encontrar uma proposta, um ‘método’ milagroso para o 

aluno aprender. No entanto, o segredo é o professor saber o conteúdo a ser ensinado e 

preparar suas aulas focadas no conhecimento prévio dos seus alunos.  

Na visão de Pechliye e Trivelato (2005) o possível erro dos alunos deve ser 

considerado como parte do processo de construção do conhecimento, porque permite avanços 

na qualidade do ensino e aprendizagem. Isso se confirma na afirmação de Solé e Coll (2006) 

de que não há definição clara para o papel do ensino-aprendizagem na educação devido à 

multiplicidade e multicausalidade variáveis e imprevistas e, que a construção do 

conhecimento pelo aluno, depende do que recebeu do professor e ouviu durante o processo de 

aprendizagem.  

Concorda-se com os autores quando especificam o despreparo dos professores da EJA 

para um contexto com alunos de idades diversificadas e necessidades intrínsecas. Porém, 

como a definição da DA é diversificada pelos autores, ela ainda necessita ser desvendada, 

pesquisada e, por enquanto, impede conclusões mais específicas já que, bibliograficamente, 

ela é muito abrangente. 

As bibliografias consultadas apontam que tais educandos não podem apenas ser 

considerados como diferentes, mas pessoas que pensam por si mesmas e trazem muita 

bagagem cultural e social adquiridas na convivência comunitária e familiar. Seus 

conhecimentos e saberes, também podem ser transformadores quando dialogados no contexto 

da escola. Pela troca de informações que ocorrem no casulo educacional criam e recriam 

situações enriquecedoras não permitindo qualquer tipo de discriminação na EJA.  

 

Práticas pedagógicas na EJA 

 

Para atender às necessidades do aluno com DA são sugeridas revisões das estratégias 

de ensino, da metodologia e dos recursos didáticos usados para ministrar os conteúdos. 
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Atentos aos componentes cognitivos de comportamento, relacional e didático, itens relevantes 

à prática pedagógica envolvendo o “trabalho com comunicação, a flexibilidade no trato do 

conteúdo, a impulsividade ou dependência em relação aos alunos e as escolhas metodológicas 

adequadas para o ensino”. (PERRAUDEAU, 2009, p. 200).  

Esse apontamento do autor preocupa professores e demais envolvidos que buscam 

dinamizar o ensino para manter o aluno presente nos estudos diversificando atividades 

incentivando-os a desejarem novos contextos, superando os obstáculos envolvendo a leitura, 

interpretação e escrita, a matemática (tabuada, divisão, raciocínio lógico), os componentes de 

química e física. Também componentes cognitivos de comportamento, relacional e didático, 

itens relevantes para a prática pedagógica.  

Portanto, é essencial clarear e avaliar o que acontece na EJA, se há dificuldades e 

quais os principais problemas em relação à aprendizagem dos alunos. Também averiguar se as 

dificuldades que os alunos e professores encontram podem conduzir a conflitos que 

impossibilitem o diálogo o que inviabiliza a aprendizagem.  

Argumentando sobre a importância da interação entre teoria e prática na ação do 

docente, cita-se o desabafo de Morin, Ciurana e Motta (2003, p. 98) “o ensino tem de deixar 

de ser apenas uma função, uma especialização, uma profissão, e voltar a se tornar uma tarefa 

política por excelência, uma missão de transmissão de estratégias para a vida”. Para eles a 

transmissão do conhecimento necessita da competência, mas vai além disso, pois requer uma 

técnica e uma arte.  

É preciso reconhecer a pessoa que busca na EJA as condições para alcançar o 

conhecimento como alguém que geralmente está à margem social e do mundo do trabalho. 

Por isso, precisa de atenção diferenciada dos professores já que é um público heterogêneo em 

idade, mas com expectativas diferenciadas.  

Os motivos da busca da aprendizagem ocorrem também pela aspiração de 

escolarização, ascender profissionalmente, adultos e jovens inseridos no mercado de trabalho, 

dos que ainda esperam nele ingressar ou dos desempregados. Isso reforça a necessidade de 

oferta diferenciada nessa modalidade.  

No entanto, aos professores, falta a clareza da necessidade de reforçar seus 

conhecimentos obtidos em estágios na época acadêmica para desempenhar sua tarefa em sala 

de aula. Mesmo que o tenham cursado em uma escola conceituada e que esse professor tenha 

realizado bons estágios. (WEISZ, 2003, p. 118). 

Sobretudo, é possível analisar com cautela a situação e (re)pensar soluções para uma 

aprendizagem em que o lúdico seja  a solução incluindo os dois elementos - o prazer e o 
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esforço espontâneo. (TEIXEIRA, 1995).  

Ao fazer uso das atividades lúdicas no ambiente escolar os educadores possibilitam 

aos educandos trabalhar as quatro habilidades linguísticas (falar, escutar, ler e escrever) e as 

estratégias de aprendizagem metacognitivas, cognitivas e sócio afetivas, citadas por Piletti 

(1987). Esse reforça o pedido de análise não apenas da influência do contexto escolar, no 

desenvolvimento cognitivo do aluno, mas de todo o contexto social no qual ele está inserido.  

E, complementadas por Teixeira (1995) as atividades conjugam várias dimensões 

entre afetiva, motora e cognitiva. “[...] Vê-se que a atividade lúdica se assemelha à atividade 

artística, como um elemento integrador dos vários aspectos da personalidade. O ser que brinca 

e joga é, também, o ser que age, sente, pensa, aprende e se desenvolve”. (TEIXEIRA, 1995, 

p.23). 

Nessa modalidade de ensino da EJA as intervenções adequadas às práticas 

pedagógicas e metodológicas são um dos maiores desafios. Exige dos professores 

naturalidade diante das situações, já que os jovens e adultos da EJA sabem se comunicar, 

escrevem e leem, mas podem trazer consigo dificuldades de aprender pela idade diferenciada 

ou diversidade de saberes e culturas ou pela dificuldade maior que é a da exclusão já 

vivenciada.  

Scoz (2001) enfatiza que as crianças com problemas de aprendizagem necessitam de 

atendimento psicopedagógico clínico para libertar a inteligência, mobilizar a circulação do 

conhecimento e possibilitar a autoria de pensamento. Porém, na EJA, a intervenção ou uso da 

psicopedagogia como forma de auxiliar nas dificuldades de ensino e aprendizagem é recente.  

A literatura fala do uso do Currículo Integrado (CI) no âmbito da prática pedagógica. 

Frigotto, Ciavata e Ramos (2005) dizem que ele viabiliza um aprendizado mais coerente e 

eficaz de acordo com seus principais elaboradores. É um instrumento capaz de auxiliar 

educandos e educadores na identificação das contradições existentes no sistema econômico e 

social.  

O objetivo maior do CI é o de romper o que está pré-estabelecido. Assim, muitos 

desafios serão superados ou vencidos, visto que o modelo tradicional é um enraizamento 

ainda enviesado sendo difícil arraigar formas e doutrinas de educadores especialmente no 

caso da EJA. É um ato coletivo “que requer o planejamento das ações, com metodologia e 

objetivos claros”. (SILVA, 2014, p. 22). 

Mesmo sendo mais completo e de melhor assimilação de teoria e prática, 

complementadas com ensino e formação, o CI  ainda não é compreendido e aceito pela 

maioria dos educadores. Referente as metodologias utilizadas nas escolas e os caminhos 
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propostos pela legislação, há uma diversificação de interfaces como a visão de homem, 

mundo e sociedade que predomina diante das relações travadas em cada momento histórico.  

A partir disso, os educadores iniciam a construção de um modo de ensino-

aprendizagem que possa assimilar e compreender, ao menos em parte, o processo histórico 

vivenciado pelos sujeitos que frequentam a EJA, na sociedade e nas suas particularidades.  

No entanto, compreendem que ao longo da história, mudanças exigem esforços e 

dedicação e nem todos estão dispostos a se desafiarem com modernidades. Então, enquanto 

ideias amadurecem, ações se concretizam e conceitos são assimilados, a implantação do CI 

nas escolas ainda está em discussão para melhor entendimento do conceito. 

Por tratar-se da  EJA, considera-se também o conceito omnilateral defendido por 

Frigotto (1996) no qual a ideia de homem é em sua totalidade, não em partes. Uma concepção 

de formação humana que considera todas as dimensões que constituem a especificidade do ser 

humano, incluso as condições objetivas e subjetivas reais, para pleno desenvolvimento 

histórico. 

 Inclui a unidade dialética - teoria e prática, pensamento e ação, homem e sociedade, o 

pedagógico, o político e o social, sintonizadas com toda a problemática que envolve o 

fenômeno educativo:  

 

Formar hoje para uma perspectiva omnilateral, e dentro de uma concepção 

de que as pessoas vêm em primeiro lugar, pressupõe tornar-se senso comum 

de que as relações capitalistas são incapazes, por natureza intrínseca, de 

prover minimamente o conjunto de direitos fundamentais a todos os seres 

humanos, a começar pelo direito à vida digna, à saúde, à educação, 

habitação, emprego ou salário desemprego, lazer, etc., sem o que o humano 

se atrofia. (FRIGOTTO, 1996, p. 157). 

 

Concordando com Frigotto (1996) a análise de Cruz (2004) diz que a formação 

omnilateral forma o homem consciente dos problemas do seu tempo e mundo, tornando-o 

capaz de realizar operações críticas e criativas de análise e de síntese para compreender a 

sociedade e intervir, tomando decisões coerentes à humanização e  a emancipação social.  

No contexto, Santos (2005) aponta que os projetos pedagógicos para turmas da EJA 

precisam contemplar o multiculturalismo sem esquecer-se de valorizar e reconhecer a 

complementaridade entre os saberes acadêmicos e os informais (ligados ao contexto 

sociocultural do educando).  

A experiência de vida dos discentes e as diferenças entre as formas de conhecimento 

exigem que o professor seja flexível ao ensinar, pois ensinar não é transferir conhecimento, 

mas criar a possibilidade para a própria produção ou construção. “Quando entro em uma sala 
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de aula devo estar sendo um ser aberto a indagações; um ser crítico e inquiridor, inquieto em 

face da tarefa que tenho – a de ensinar e não a de transferir conhecimentos”. (FREIRE, 1996, 

p. 47).  

O professor atua como mediador na construção do conhecimento via um método ativo, 

dialógico, crítico e criticista, de interação maior entre aluno e professor, favorecendo o 

processo de ensino-aprendizagem.  

Na sequência vamos explanar sobre como a psicopedagogia pode auxiliar para 

amenizar as dificuldades de aprendizagem existentes na Educação de Jovens e Adultos. 

 

As contribuições da Psicopedagogia nas dificuldades de ensino e aprendizagem na EJA 

  

A psicopedagogia é uma área de estudos responsável por tentar compreender as 

dificuldades encontradas no campo da aprendizagem humana. Ou seja, como o sujeito 

aprende, e aprofunda o estudo do processo de adaptação formulado por Piaget (1972) em que 

cada ser humano possui um estilo de aprendizagem, uma maneira individual de chegar ao 

conhecimento, construída desde o nascimento por meio das situações de aprendizagens 

vivenciadas.  

Considerando que a psicopedagogia surgiu fortemente com Visca (1987) o qual 

enfatizou a epistemologia convergente de assimilação dos conhecimentos, fundamentados 

pelo construtivismo, estruturalismo construtivista e interacionismo, servindo de âncora para a 

psicopedagogia brasileira. Essa, nesses tempos pós-modernos, mostra caminhos que 

viabilizam a articulação do saber com uniformidade e completude dos conhecimentos.  

No livro A Psicopedagogia no Brasil: contribuições a partir da prática, Bossa (2007) 

introduz uma discussão a respeito da diferença entre as denominações de Psicologia 

Educacional, Psicologia Escolar e Psicopedagogia. Para ela a Psicologia da Educação é a área 

que estuda a utilização dos conhecimentos teóricos da Psicologia às questões da Educação. Já 

a Psicopedagogia é uma área que recorre aos conhecimentos de outras áreas como a Filosofia, 

a Neurologia, a Sociologia, a Psicolinguística e a Psicanálise.  

O psicopedagogo, dentro da escola, poderá identificar, intervir e prevenir os problemas 

de aprendizagem, compreender e ouvir o aluno e, se necessário, encaminhar a outros 

profissionais, pois seu trabalho é preventivo. 

 
Além de repensar o fazer pedagógico da escola o psicopedagogo deve ter um 

olhar atento para entender o sujeito em suas características 

multidisciplinares, como ser cognoscente envolvido na teia das relações 
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sociais, sendo influenciado por condições orgânicas e culturais. (BOSSA, 

2007, p.74).  

 

O olhar psicopedagógico busca respostas para questionamentos como: por que este 

indivíduo não aprende? Por que não consegue utilizar em plenitude as suas potencialidades? 

O que o impede de se desenvolver? Essas não são respostas simples, mas possíveis de serem 

encontradas se o olhar for atento ao que não está visível, não é dito, tanto na maneira de falar 

como no silêncio do investigado. (BENZONI, 2007).  

Para tanto, a psicopedagogia contribui pela criação de espaços subjetivos e objetivos 

que possibilitam a autoria de pensamento e “pressupõe espaços de liberdade que se 

constituem a partir da aceitação das diferenças e do prazer em pensar” (ANDRADE, 2002, 

p.19). E, se constitui, na medida em que o sujeito possa conceber-se diferente do outro e sinta-

se autorizado por este outro a diferenciar-se.  

Então, é ponto crucial que o professor procure entender os processos de aprendizagem, 

sua natureza e as relações em diferentes abordagens teóricas e interfaces com a neurociência 

da atualidade. Assim, poderá intervir nas dificuldades e distúrbios relacionados à 

aprendizagem encaminhando ao psicopedagogo o qual fará o diagnóstico evitando equívocos 

interpretativos e esclarecendo os significados da aprendizagem. (FERNÁNDEZ, 1991). 

Sob esse ponto de vista, é possível afirmar que a psicopedagogia pode auxiliar nas 

dificuldades de aprendizagem na modalidade de jovens e adultos. “O diagnóstico 

psicopedagógico busca investigar, pesquisar para averiguar quais são os obstáculos que estão 

levando o sujeito à situação de não aprender, aprender com lentidão e/ou com dificuldade”.  

(WEISS apud SCOZ, 1991, p. 94).  

E, ajudando os professores no preparo de atividades e conteúdos abrangentes do 

currículo escolar que contemplem os conhecimentos prévios dos alunos. Também motivando-

os e incentivando-os a estudar e concluir as fases necessárias para conquista do diploma e a 

formação omnilateral desejada enquanto ser social.  

A escola, enquanto instituição, tem a função de ensinar e de promover condições 

propícias à aprendizagem e ao desenvolvimento psicossociais por meio de práticas 

estimuladoras e conscientes em crianças, jovens, adultos ou idosos que buscam o 

conhecimento para aprimorar-se como ser humano imbuído de conceitos, verdades, vivências 

e demais fatores que norteiam a vida. Mas, o profissional habilitado para atuar com os 

processos de aprendizagem junto aos indivíduos, aos grupos, às instituições e às comunidades 

é o psicopedagogo.  
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Segundo a Associação Brasileira de Psicopedagogia (ABPP) “desde 2002, pela 

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a 

Psicopedagogia foi inserida na Família Ocupacional 2394-25 dos Programadores, Avaliadores 

e Orientadores de Ensino”. Ou seja, o professor pode pontuar situações problemáticas para a 

aprendizagem, mas cabe ao psicopedagogo fazer o diagnóstico por meio da Anamnese
2 

ou 

promover intervenções em caso de Dificuldades de Aprendizagem. 

 

Resultados 

 

Refletir sobre a diversidade em todas as formas como ela se apresenta instiga a uma 

ação investigativa mais aprofundada tendo em vista o todo e não pequenas partes, pois essas 

sintetizam opiniões pré-estabelecidas. Essa ação de pesquisar para encontrar escritos sobre as 

dificuldades de aprendizagem, especificamente dos jovens e adultos, exigiu esforço e reflexão 

principalmente para entender as definições entre distúrbios e dificuldades de aprendizagem.  

Focou-se então nas dificuldades de aprendizagem sob a visão de alguns autores de 

forma geral e, posteriormente, nas dificuldades de aprendizagem de alunos que frequentam a 

EJA. Entre as possíveis causas pontuadas por alguns autores destacam-se os itens condizentes 

a motivação, ao desejo, o interesse, a vontade pelos estudos e a capacidade 

cognitiva/intelectual, vistos como parte do sujeito/aluno.  

Para a escola cabem os itens da estrutura física, do material didático, da didática e 

métodos utilizados pelos professores, da relação professor-aluno, da relações entre os alunos, 

do horário das aulas e outros. Já os itens que correspondem ao contexto social referem-se ao 

trabalho e condições de acesso à escola. 

Pela ótica psicopedagógica, os autores indicam que as dificuldades de aprendizagem 

são parte do processo natural de desenvolvimento da aprendizagem, como por exemplo, a 

troca ou a omissão de letras ao escrever algumas palavras, como parte do processo de 

aquisição da norma da escrita.  

Porém, a aprendizagem reativa acontece se o desenvolvimento do processo de 

aprendizagem do aluno esbarra nas dificuldades impostas pelo sistema escolar. Além disso, há 

outras possíveis causas que também afetam o estudante, ou seja, a causa física como uma 

bronquite, a causa sensorial como problemas de visão e audição, às causas sociais, falta de 

moradia adequada, transporte e trabalho, às causas emocionais, às causas educacionais e 

                                                           
2
 Anamnese (do grego ana, trazer de novo e mnesis, memória). 
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pedagógicas que influenciam na aprendizagem. 

 Fernandez (2001) diz que o olhar e a escuta psicopedagógica devem focar na 

modalidade de aprendizagem relacionada ao ensino emergido das subjetividades do 

aprendente e do ensinante. Ou seja, tudo é causa e consequência.  

Então, se as dificuldades dos alunos da EJA são convergentes, para modificar o 

panorama educativo participativo, mudanças precisam urgentemente ocorrer. Inicialmente, o 

principal personagem do contexto que pode fazer a diferença, é o próprio professor, buscando 

novas metodologias, aperfeiçoando seus conhecimentos, inovando as dinâmicas em sala de 

aula e incentivando a participação dos alunos mostrando-lhes a importância de aprender.    

A psicopedagogia pode contribuir, mas não deve ser direcionada só para os 

descompassos da aprendizagem, deve sim direcionar-se também para auxiliar os professores 

visando uma melhoria da qualidade de ensino nas escolas.  

Segundo Scoz (1998, p. 8) “pouco a pouco, o ensino tradicional vai sendo substituindo 

por uma visão de escola nova, baseada na necessidade de definir uma pedagogia coerente com 

a natureza humana”. Com essa abertura, será possível contribuir para que alunos e professores 

entendam melhor e se situem no contexto escolar diferenciado que é a EJA compreendendo a 

exigência de metodologias repensadas, conceitos revistos e conhecimento aperfeiçoado com 

direcionamento específico para essa modalidade de ensino.  

Então, o papel do psicopedagogo na EJA tem a finalidade de descobrir o que atrapalha 

o envolvimento na totalidade para assimilar o conhecimento. E, nesse contexto a 

psicopedagogia é extremamente útil para amenizar as DAs na EJA. Concorda-se com Scoz 

(1998) quando afirma que aprender é incorporar conhecimentos levando-se em conta a 

totalidade da pessoa.  

Analisar e buscar as causas ou consequências da DA envolve mais do que técnica, é 

preciso certa medida de razão, conhecimento e emoção para ver no aluno da EJA um ser que 

perpassa por variadas situações, vivenciais e estruturais. Também é pertinente ao 

psicopedagogo desvendar os implícitos do não aprender, não com teorias ou métodos prontos, 

mas com a percepção pela vivência.  

 

CONCLUSÃO 

  

Esse artigo apresentou um trabalho de pesquisa bibliográfica com definições e 

manifestações, indicações do panorama vivenciado e intervenções relacionadas às 

dificuldades de aprendizagem na visão de diversos autores. Então, conclui-se que a 
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aprendizagem ocorre na relação entre a objetividade - na complexidade entre a realidade, o 

conhecimento, a lógica, o espaço, o tempo, o intelecto.  

Já a subjetividade é o simbólico, o desejo, as representações, os afetos vivenciados. 

Nos processos de ensino-aprendizagem, o simbólico se transmite ao mesmo tempo em que o 

conhecimento dito ‘científico’. Então, é importante assinalar que esses processos objetivos e 

subjetivos são indissociáveis, porque os modelos de aprender são internalizados em 

reciprocidade aos modelos de ensino com os quais se interage durante a vida. 

Muitas ações modificadoras precisam ser implantadas na modalidade da EJA para 

melhorar as condições dos aprendentes e ajudá-los a superarem as dificuldades de 

aprendizagem, pois não basta saber que a reflexão é parte integrante do aprendizado é preciso 

conduzir os alunos a isso. Também mostrar a eles que quanto mais se autoconhecerem mais 

fácil será para lidar com suas emoções em busca do conhecimento e do amadurecimento. 

Sabe-se que o trabalho como princípio educativo permite a dialogicidade na construção do 

conhecimento e, por meio desse, abre-se caminhos múltiplos para a (trans)formação dos 

envolvidos no processo de aprendizagem.  

Historicamente há a necessidade de mudanças educacionais, mas enquanto tais 

modificações não partirem de políticas públicas bem intencionadas nada se resolverá e os 

pontos de qualidade de ensino no comparativo com outros países continuarão abaixo do 

esperado. Então, ressalta-se que a postura do educador por meio do discurso, em coerência 

com a prática promoverá mudanças qualitativas no ensino na EJA ao assumir que possuem 

um papel primordial na educação. 

Sua conduta política e pedagógica influencia significativamente na formação, visando 

à concretização de objetivos com compromisso ético profissional e maior engajamento 

político na efetivação dos direitos dos educandos via práticas pedagógicas voltadas para a 

leitura, compreensão e interpretação de textos, debates acerca de assuntos que permeiam a 

sociedade, itens fundamentais à formação crítica e reflexiva dos estudantes da EJA.  

Enfim, fica clara a necessidade de agir com alteridade
3
 a fim de apreender o 

significado de permitir a socialização das ideias e conceitos com respeito às diferentes formas 

de ver o mundo, sem, no entanto, perder o prazer da descoberta pela possível criação de um 

objeto de sua posse. Isso envolve tanto os professores quanto os alunos da EJA. Esse olhar 

para o outro como ser pensante e significativo não é uma tarefa fácil, mas sim possível.  

                                                           
3
 Alteridade é um termo abordado pela filosofia e pela antropologia. É um substantivo feminino que expressa à 

qualidade ou estado do que é outro ou do que é diferente. 
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É preciso olhar o aluno em sua totalidade desejando ver como ele aprende e o que lhe 

dificulta o desenvolvimento de suas habilidades. Cabe aos professores saber como os 

conhecimentos evoluem e como a inteligência se manifesta na organização de estratégias de 

aplicação do que os alunos trazem consigo a fim de se adaptarem as situações novas que 

desequilibram o pensamento e a ação superando as dificuldades. Fazer com que o aluno 

desperte e busque o saber e o autoconhecimento é papel do professor que precisa estar 

preparado para atuar na modalidade de ensino EJA. 

Esse artigo, por ter somente a pesquisa bibliográfica, abre a possibilidade da 

continuidade com a realização de uma pesquisa-campo, para comprovação dos resultados e 

análise de dados, via questionário aplicado aos estudantes da EJA.   
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