
PERFIL E PERCEPÇÃO DOS ALUNOS EM RELAÇÃO ÀS METODOLOGIAS 

ADOTADAS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: ESTUDO COM ALUNOS 

DA EJA DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE PORTO UNIÃO. 

 

 

Rosane Maria Dias Barbosa Bonfleur1 

 

 

RESUMO 

 

Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa, fruto da especialização em educação 

profissional integrada à educação básica na modalidade EJA do Instituto Federal de Santa 

Catarina – IFSC. Teve como objetivo verificar na percepção dos alunos, se às metodologias 

adotadas na EJA são motivadoras a continuação de seus estudos. Como objetivos específicos 

além de traçar um o perfil desses estudantes, buscou-se, na literatura, através de pesquisa 

bibliográfica pesquisas e experiências relacionadas a metodologias de ensino e aprendizagem 

na EJA. A ideia central foi a criação de um espaço de reflexão, onde pudéssemos além de buscar 

boas práticas, se utilizar delas para proporcionar melhorias no processo de ensino aprendizagem 

de jovens e adultos. Da mesma forma utilizar mais a percepção das vivências dos alunos, 

utilizando-se destas no cotidiano escolar. Trata-se de uma pesquisa descritivo-exploratória de 

análise qualitativa, realizada na Unidade Descentralizada de Porto União na Escola João 

Fernando Sobral, sendo a amostra representada por 20 alunos das turmas Sobral I e II do Ensino 

Médio da Educação de Jovens e Adultos.  Os dados e a discussão dos resultados demonstram 

satisfação e motivação por parte dos alunos referente as metodologias adotadas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Metodologias da EJA. EJA – Porto União SC. Educação de Jovens e 

adultos.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Após três anos atuando na Educação de Jovens e Adultos no município de Porto União 

como professora de Língua Portuguesa/Inglês, observou-se que o índice de evasão se repete e 

aumenta a cada ano, assim perdendo novamente alunos que já haviam desistido dos bancos 

escolares no passado. Outra problemática observada está relacionada a busca de metodologias 
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exitosas na EJA, que contribuam para a diminuição dessa evasão, como por exemplo a 

adaptação de conteúdos do currículo escolar, relacionando estes com a vivencia dos educandos.  

A partir desta percepção, somado ao aprofundamento teórico adquirido no Curso de 

Especialização em Educação Profissional Integrada à Educação Básica na Modalidade EJA 

(PROEJA), surgiram alguns questionamentos que são base do problema desta pesquisa e pelo 

qual apresentamos seus resultados no formato deste artigo.  

Em que medida é responsabilidade dos professores esta evasão? Teriam os professores 

condições de manter este aluno atuante? O que desestimula os alunos a permanência nos bancos 

escolares da EJA? Quais os métodos que mais motivam a continuação desse estudante em seus 

estudos?  

Para responder tais questões definiu-se como objetivo principal verificar na percepção 

dos alunos, se às metodologias adotadas na EJA são motivadoras a continuação de seus estudos. 

Como objetivos específicos além de traçar um o perfil desses estudantes, buscou-se, na 

literatura, através de pesquisa bibliográfica pesquisas e experiências relacionadas a 

metodologias de ensino e aprendizagem na EJA.  

A ideia central era a criação de um espaço de reflexão, onde pudéssemos além de buscar 

boas práticas, se utilizar delas para proporcionar melhorias no processo de ensino aprendizagem 

de jovens e adultos. Da mesma forma utilizar mais a percepção das vivências dos alunos, 

utilizando-se destas no cotidiano escolar. 

Concordamos com Paulo Freire em sua reflexão: 

 

Se estudar, para nós, não fosse quase sempre um fardo, se ler não fosse 

uma obrigação amarga a cumprir, se, pelo contrário, estudar e ler 

fossem fontes de alegria e de prazer, de que resulta também o 

indispensável conhecimento com que nos movemos melhor no mundo, 

teríamos índices melhor reveladores da qualidade de nossa educação. 

(FREIRE, 2001) 

 
 

Em uma visão mais ampla da nossa realidade social, podemos afirmar que a educação é 

um instrumento fundamental para que jovens e adultos consigam mudanças positivas em todos 

os âmbitos de suas vidas. 

A ideia é que um indivíduo, dentro do contexto escolar, amplia não somente sua 

intelectualidade, como também inúmeras formas de mudar sua capacidade de convivência 

social, comportamento, autoestima, criatividade, entre outros. 



O desafio aqui foi de buscar um planejamento com metodologias mais atrativas para 

convívio escolar, com apoio governamental e com profissionais que se habilitem e se 

disponibilizem a encarar essa nova realidade. 

 

METODOLOGIA  

 

Existem diversas classificações de pesquisa. O importante, de acordo com Minayo 

(2012), é utilizar aquela que melhor caracteriza a natureza e a qualidade da pesquisa. Entende-

se que a presente investigação se classifica de acordo com seus objetivos, como exploratória-

descritiva. Exploratória, pois pretende pesquisar um fato sobre o qual ainda se tem pouca 

informação, e descritiva por verificar na percepção dos alunos, se às metodologias adotadas na 

EJA são motivadoras a continuação de seus estudos.  

Também foi realizada uma pesquisa bibliográfica a fim de verificar experiências 

exitosas relacionadas a metodologias de ensino e aprendizagem na EJA. A abordagem de 

análise escolhida foi à qualitativa. Segundo Neves (1996) estas se classificam como um 

conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam a descrever a decodificar os 

componentes de um sistema complexo de significados.  

Para delimitação de estudo, a pesquisa foi realizada na Unidade Descentralizada de 

Porto União na Escola João Fernando Sobral, sendo a amostra representada por 20 alunos das 

turmas Sobral I e II do Ensino Médio da Educação de Jovens e Adultos. Em concordância com 

Marconi e Lakatos (1982): “A população ou universo de pesquisa são conjuntos de seres 

animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma característica em comum e a amostra 

é um subconjunto do universo”. 

 

Instrumentos e procedimentos de coleta de dados 

 

Para a presente pesquisa foi utilizado primeiramente o termo de consentimento “livre 

esclarecido”, neste foram feitas as devidas explicações sobre a pesquisa, como seus objetivos, 

metodologia e que a mesma não possuía finalidade comercial ou publicitária. Foi ressaltado que 

seria assegurado o sigilo dos dados pessoais dos participantes. Finalizamos agradecendo a 

participação de todos e deixamos nossos contatos caso houvessem ainda dúvidas. 

A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de questionário, composto por 15 

perguntas abertas e 07 fechadas. Por meio deste buscou-se a opinião dos alunos sobre as aulas 



das quais participam; suas maiores dificuldades, áreas de maior interesse e se sobre sua 

perspectiva de continuidade de estudo pós EJA. 

A aplicação do questionário foi realizada no mês de maio de 2015. O questionário foi 

entregue pela pesquisadora,  que foi até a escola onde o professor cedeu uma parte de sua aula 

para aplicação do questionário, o tempo médio para respondê-lo foi de 60 minutos. 

 

Procedimento análise e apresentação dos dados 

 

Os dados foram tabulados e analisados qualitativamente. Para melhor visualização, são 

apresentados alguns gráficos e tabelas, seguidos de discussão, apresentando em algumas 

questões as porcentagens referentes às respostas. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A fundamentação teórica baseou-se em três artigos que abordavam experiências 

metodológicas exitosas na EJA. São eles: Desafios da alfabetização em EJA: Experiência de 

uma formação animada pelo projeto Sal da Terra João Pessoa, (SILVA, SANTOS, 2011). O 

uso da História da Matemática como recurso pedagógico na Educação de Jovens e Adultos: 

Uma experiência exitosa (FREITAS, CARVALHO, GUTIERRE, 2011); e Propostas Exitosas 

de Ensino e a Construção de Conhecimento do Discente da EJA, no Centro Educacional Sesc 

Ler, de Acauã – PI. (SOUSA) 

Analisando os Artigos citados percebemos que os desafios da Educação de Jovens e 

Adultos não envolvem apenas o fato de atrair estas pessoas novamente às salas de aula, mas 

sim elaborar práticas pedagógicas que façam com que os mesmos tenham interesse em 

continuar os estudos, sendo que para tanto deve haver aperfeiçoamentos constantes dos 

educadores, que muitas vezes se sentem perdidos em relação a esta modalidade de ensino. 

Segundo Silva e Santos (2011) “[...] trazer para dentro da sala de aula a realidade, fatos 

do cotidiano, favorece o processo de ensino aprendizagem e contribui para que haja um 

movimento de troca circular de saberes, onde educador/a e educando/a constrói junto suas 

experiências e concretizam suas aprendizagens”. 

Assim, o ato de ensinar não deve ser autoritário, o educador precisa perceber que pode 

aprender com seus educandos, levar em conta os fatos cotidianos e trazê-los para dentro de sua 

aula, conhecer os seus alunos e conhecendo-os atraí-los para uma aula dinâmica pode fazer toda 

diferencia na permanência dos mesmos até a conclusão do curso. 



No artigo de Freitas, Carvalho e Gutierre (2011), estes também ressaltam que o ensino 

da matemática deve estar vinculado ao cotidiano do aluno, utilizando métodos adequados de 

ensino para esta disciplina e outras afins. Deve-se indagar como é possível tornar disciplinas 

exatas atrativas e satisfatórias levando em consideração a evasão, baixa aprendizagem e falta 

de assiduidade. 

Na busca de algumas respostas Freitas (2011) aplicou em sua pesquisa atividades que 

faziam com que pudesse ser avaliado o conhecimento prévio do aluno, a partir das quais foram 

elaboradas outras atividades que fizessem com que os educandos pudessem perceber a 

importância dos conhecimentos corretos e como eles podem ser amplamente utilizados em suas 

vidas e não somente como temas escritos em cadernos que ficarão guardados no armário. 

Sousa (200?) se reporta a orientação dos parâmetros Curriculares Nacionais  

[...] formar para a vida significa mais do que reproduzir dados, 

denominar classificações ou identificar símbolos. Significa: saber se 

informar, comunicar-se, argumentar, compreender e agir; enfrentar 

problemas de diferentes naturezas; participar socialmente, de forma 

prática e solidária; ser capaz de elaborar críticas ou propostas; e, 

especialmente, adquirir uma atitude de permanente aprendizado. 

(PCNEM, 2002, p.9) apud (SOUSA, 200?, p. 2),  

  

Seguindo este pensamento Sousa cita em seu artigo que “é possível perceber que não 

basta trazer o aluno para um espaço escolar, é necessário adotar metodologias que atendam a 

necessidade que o sujeito tem para se interagir com o mundo formal”. (SOUSA) 

Para que isto aconteça deve-se abrir espaço para que o próprio aluno expresse como vê 

o mundo, e possa colocar ao professor sua opinião sobre o que dentre os conteúdos a serem 

estudados pode ser melhorado. Metodologicamente, para que haja um maior aproveitamento 

para sua vida, é preciso verificar se este realmente apreendeu os conteúdos e conseguiu 

relacioná-lo aos fatos que já havia se deparado anteriormente. 

Ainda de acordo com (SOUSA, 200?, p. 7),  “esse aluno deixa de ser, nessa perspectiva, 

apenas um aprendiz do conteúdo de uma área de um conhecimento qualquer. Passa a ser um 

ser humano que está desenvolvendo uma atividade complexa, assimilando o que a teoria diz e 

fazendo conexão a sua prática, sua vida”. 

Acreditamos que a partir da aplicação de projetos que abordem a expectativa dos 

estudantes quanto a Educação de Jovens e Adultos poderemos melhorar consideravelmente 

nossas aulas, pois estaremos criando metodologias específicas para este público, com temas 

voltados para o cotidiano.  



Tendo esta percepção, de que precisamos adaptar os conteúdos a cada público, 

poderemos evitar a evasão fazendo com que estes alunos cheguem ao que almejam ao iniciar 

seus estudos, e não se sintam desmotivados por não se enquadrarem em uma metodologia não 

adequada as suas perspectivas. 

Tomando como base estes estudos podemos justificar a aplicação deste projeto em sala 

de aula, pois o mesmo tem o intuito de conhecer melhor os estudantes e suas expectativas quanto 

as metodologias utilizadas pelos professores, somente assim teremos uma ideia de como 

melhora-las dentro de sala de aula, não temos como mudar nossos métodos sem saber quais as 

perspectivas de nossos alunos, sendo que estas podem ser observadas nos resultados da 

aplicação da presente pesquisa. 

  



RESULTADOS DE PESQUISA 

 

Para melhor apresentação dos resultados, dividimos em dois momentos a exposição e 

análise dos mesmos. Assim primeiramente, exibimos os dados referentes ao perfil dos 

pesquisados e em segundo momento detalhamos sua percepção sobre as metodologias da EJA. 

 

Perfil dos alunos 

 

Foram elaboradas sete perguntas referentes ao perfil dos estudantes as quais serão 

relatadas neste trecho. A primeira pergunta se referia à idade dos educandos observando-se os 

seguintes resultados. 

Gráfico 1 – Idade dos alunos da EJA 

 

Fonte: dados da pesquisa.    

Percebe-se nesta questão que em grande parte de turmas de Educação de Jovens e 

Adultos, a idade é bastante variada sendo que a maioria  se encontra na faixa dos  26 a 36 anos. 

Em relação ao estado civil dos estudantes, 14 se declararam casados, 3 solteiros e 3 

separados ou divorciados, verifica-se nesta questão que o casamento pode ter sido um fator 

importante para evasão destes alunos no período escolar regular. 

 Também foi questionado sobre a cidade de origem, assim, 10 declaram-se naturais de 

Porto União, 2 de União da Vitória, cidade vizinha. Os 8 restantes nasceram em diversas cidades 

dos estados de Paraná e Santa Catarina, vindo a morar nesta cidade jovens ou adultos. Neste 

sentido, acreditamos que essa pluralidade pode ser aproveitada em metodologias de ensino 

aprendizagem, podendo ser espaços de apresentação de experiências diferenciadas, tanto das 

culturas locais como de origem. 
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Ainda sobre o perfil dos estudantes, foi perguntado quantos filhos estes possuíam. 

Podemos verificar conforme gráfico 2 que a grande maioria dos estudantes possui apenas 1 

filho.  

Gráfico 2 - Quantidade de filhos dos alunos da EJA 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Em estudos sobre evasão da EJA, e metodologias empregadas nesta modalidade de 

ensino frequentemente constata-se como entre as motivações estão a gravidez, o exercício dos 

afazeres domésticos e a presença de filhos pequenos. Esses fatores são apresentados na grande 

maioria pelas mulheres.  

Outra pergunta foi relacionada a quantidade de moradores em cada residência. Seu 

resultado é apresentado no gráfico 3  

 

Gráfico 3 - Número de moradores na residência. 

 

Fonte: dados da pesquisa  
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Percebe-se no gráfico 3 que o núcleo familiar dos estudantes é pequeno, sendo a grande 

maioria formada por 3 pessoas. Podemos relacionar tal resposta a pessoas casadas com somente 

um filho, que muito provavelmente residem na mesma casa sendo marido, mulher e filho.  

Outra questão levantada foi em relação a profissão dos estudantes, que ilustramos no 

gráfico 4. 

Gráfico 4 - Profissão dos estudantes 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nesta questão, verificou-se a prevalência de trabalhos braçais entre as profissões dos 

estudantes. Acredita-se que isso tem íntima relação com a baixa escolaridade, sendo que de 

100% apenas 30% permanecem sem trabalhar fora os outros 70% tem trabalhos externos 

colaborando com a renda familiar. Esta renda varia entre menos de um salário mínimo, entre 

um e três e mais que três, tendo prevalecido a renda média de 1 a 3 salários mínimos totalizando 

15 das 20 respostas. 

No intuito de conhecer um pouco mais dos pesquisados, relacionou-se o tempo em que 

ficaram sem estudar, desde quando pararam até o ano em que ingressaram na EJA, podendo ser 

observada no gráfico a seguir: 
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Gráfico 5 - Tempo que o estudante permaneceu fora da escola 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

Constata-se que a maioria dos estudantes permaneceu mais que 10 anos fora de sala de 

aula. Quando se relaciona o tempo de evasão com as metodologias utilizadas na EJA percebe-

se que devemos resgatar fatos que ocorreram durante a vida dos mesmos, o que tornará mais 

fácil este retorno, pois verificamos que na maior parte do tempo de suas vidas os estudantes 

aprenderam lições fora da escola, se não tiverem relação com o conteúdo o aprendizado tornar-

se-á muito mais difícil e trabalhoso. Tais fatos podem ser verificados na próxima questão. 

A segunda questão indagava sobre os motivos que levaram a parar de estudar, nesta 

obtivemos apenas quatro respostas que coincidiram entre os 20 e podem ser observadas no 

seguinte gráfico: 

 

Gráfico 6 - Motivos que que motivaram o interrupção dos estudos na idade regular. 

 

Fonte: dados da pesquisa 
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Entre as respostas temos casamento e gravidez, sendo que esta foi a que teve foi maior 

ocorrência. Podemos assim relacionar essas respostas com a observação anteriormente 

mencionada na sequência do gráfico 2. Verificamos assim, que a evasão está relacionada mais 

a questões socioeconômicas do que pedagógicas, pois as respostas indicaram questões 

cotidianas e não questões relacionadas ao dia a dia escolar. 

Outro fator citado foi a necessidade de trabalhar e a dificuldade de relacionar trabalho e 

estudo, seguido da distância de casa até a escola. Pelo tempo de evasão, percebe que esta última 

se refere há anos atrás, quando os filhos de pessoas que moravam no interior não tinham acesso 

à escola e por este motivo acabavam interrompendo os seus estudos ainda quando crianças, 

assim que tiveram oportunidade retomaram seus estudos na EJA. 

Também perguntamos as dificuldades encontradas pelos alunos para retorno a escola, 

estas são apresentadas na tabela 1: 

 

Tabela 1 - Dificuldades encontradas pelos alunos da EJA no retorno a escola. 

Dificuldades encontradas pelos alunos da EJA no retorno a escola Número de respostas 

Não encontraram nenhuma dificuldade 5 

O cansaço do trabalho diário 5 

Sofre com a falta de concentração 1 

Sente dificuldade pela falta de tempo dedicada aos estudos 1 

Tem medo de não aprender e medo da rejeição dos colegas 3 

Sofre para deixar os filhos pequenos em casa com outras pessoas      5 

Total 20 

Fonte: dados da pesquisa 

Analisando esta tabela percebemos que as dificuldades encontradas pelos estudantes são 

diversas, mas ao mesmo tempo muito parecidas, e relacionadas principalmente a fatores 

externos mostrando que as dificuldades pedagógicas até o momento estão sendo sanadas. 

Acredita-se que temos que os estimular a vencer estas dificuldades, explicando as tarefas várias 

vezes quando for preciso, demonstrando a matéria se possível e fazendo com que os estudantes 

percebam assim o lado positivo do retorno a escola, como exemplo para os filhos, 

desenvolvimento da concentração e absorção de conhecimentos para que somente assim eles se 

sintam instigados a continuar e concluir esta etapa em suas vidas deixando para trás um 

histórico de desistente.  

 

 

 

 

 



Percepção dos alunos acerca das Metodologias adotadas na EJA 

 

 

Na segunda parte da entrevista também foi abordada a vida escolar dos alunos e a 

opinião dos mesmos em relação às metodologias adotadas em sala de aula. 

A primeira questão levantada foi como teria sido a sua recepção na escola por parte dos 

professores e equipe pedagógica. Esta foi feita, pois acredita-se que é um incentivo inicial para 

este retorno. Através desta recepção damos o primeiro passo para trazer novamente a ativa 

estudantes que estavam desestimulados, pedagogicamente. Neste sentido, 45% responderam 

que tiveram uma ótima recepção e 55% destacaram que tiveram uma boa recepção. 

Quando abordamos as disciplinas preferenciais por parte dos estudantes, tivemos as 

seguintes respostas: 10 estudantes responderam que gostam de diversas disciplinas sem 

especificar uma apenas, 4 estudantes destacaram a disciplina de sociologia, por abordar temas 

sociais históricos e cotidianos, 2 escolheram artes, por desenvolver trabalhos manuais, 3 

destacaram a educação física, por proporcionar entrosamento entre o grupo e 1 destacou a 

matemática por colaborar com o seu cotidiano. Verificamos que apesar de terem opiniões e 

gostos diversos a maioria sente interesse por várias disciplinas. O professor deve neste momento 

perceber o interesse do aluno e elaborar sua prática orientado por este interesse, para que cada 

vez mais o aluno seja estimulado e perceba que pode desenvolver a sua autonomia, que sua 

opinião também é levada em conta para uma aula mais dinâmica. 

Ao perguntarmos sobre disciplinas que encontram maiores dificuldades, a disciplina de 

física se destacou com 50% das respostas, seguida da disciplina de matemática com 25%. A 

Língua portuguesa ficou com 10% e a que menos apresentou dificuldade foi educação física 

com 5%. 10% dos estudantes relataram que não apresentam dificuldade alguma. Nesta questão 

observamos que a maior dificuldade dos alunos está em disciplinas envolvendo cálculos. 

Acredita-se que nestes casos, utilizar metodologias com mais exemplos e imagens facilita a 

relação do conteúdo com o cotidiano e facilitando a absorção dos conteúdos de maneira plena. 

Para aprofundar a percepção dos estudantes sobre as metodologias, perguntamos: “Você 

destacaria alguma atividade, realizada em uma disciplina da EJA, que você tenha gostado? 

Explique como foi e por que você gostou”. Apresentamos na tabela 2 as respostas de forma 

sistematizada. 

Tabela 2 - Atividades metodológicas apreciadas pelos estudantes. 

Dificuldades encontradas pelos alunos da EJA no retorno a escola Número de respostas 

Debate de biologia relacionado a doenças sexualmente transmissíveis 3 



Criação de redação transformando-a em teatro 3 

Trabalhos manuais com tinta em artes 3 

Exercício de física relacionado ao cotidiano 2 

Jogos de interação em grupo em educação física 2 

Debates sobre problemas ambientais do planeta em geografia 1 

Relatos históricos com mostra de fotografias em história      1 

Testes lógicos de matemática      1 

Experiências de química       1 

Trabalho sobre sociedade em sociologia      1 

Trabalhos diversos      2 

Total 20 

Fonte: dados da pesquisa 

Os estudantes relataram que apreciam tarefas em que podem expor suas opiniões, 

expressar seus sentimentos, conhecer o grupo de colegas com o qual tem convivência diária e 

conhecer também a história destes colegas e de suas origens, destacaram que assim, trabalhando 

em grupo conseguem absorver melhor o conteúdo e que a aula se torna atrativa, que não 

percebem o tempo passar e que assim se sentem motivados a continuar. 

Verificamos a partir desta questão uma grande variedade de metodologias. Da mesma 

forma observa-se que os professores procuram criar metodologias com as quais os alunos 

interajam e consigam relacionar o conteúdo as suas vivências. 

A próxima questão indagou sobre a aplicação de atividades relacionadas ao cotidiano, 

solicitava que os alunos respondessem se são feitas tais atividades ou não, e se eles gostam das 

mesmas. 2 participantes apenas responderam que sim, sem apresentar detalhes. 6 responderam 

que não fizeram trabalhos relacionados ao dia a dia. 11 responderam que sim e que gostaram 

das atividades em questão. 1 não especificou a resposta.  

Verificamos aqui que os professores procuram realizar trabalhos que busquem 

aproximar o conteúdo do cotidiano dos alunos, percebemos que a maioria dos estudantes gosta 

desta metodologia e realiza as atividades com prazer tornando o aprendizado mais leve e não 

algo tedioso. 

Também questionou se os alunos acham que as metodologias empregadas na EJA estão 

de acordo com a idade dos mesmos, sendo que 90% responderam que sim, estão de acordo com 

a idade, e apenas 10% responderam que não. Estes 10% podem estar relacionados a grande 

diferença de faixa etária entre os estudantes, os mesmos não detalharam quais as atividades que 

acharam não estar de acordo com a sua idade. 

Outra questão abordada foi se os professores devem utilizar mais exemplos cotidianos 

relacionando-os com as disciplinas ou se os exemplos já utilizados estão sendo suficientes. Para 

esta questão observamos que 80% dos alunos acham que os exemplos utilizados atualmente são 



suficientes para o aprendizado, 15 % acham que não e 5 % não responderam. Verificamos que 

o esforço dos professores em criar metodologias adaptadas a EJA está surtindo efeito em relação 

aos alunos que reconhecem que este esforço faz com que a aula se torne mais dinâmica e 

atrativa, estimulando-os a continuar.  

Para aprofundarmos mais este tema foi questionado se um método relacionado ao 

cotidiano diminui a evasão escolar ou se na opinião deles o método não influencia na evasão. 

Para tal obtivemos 50% das respostas dizendo que o método não influencia na evasão e que a 

continuidade dos estudos depende em grande parte deles mesmos, o sujeito da EJA traz para si 

a responsabilidade do êxito, 45% disseram que a utilização de uma metodologia mais voltada 

ao cotidiano diminui a evasão e 5 % responderam talvez. Concluímos nesta questão que a 

opinião dos estudantes está bem dividida, mas acreditamos que mesmo eles achando que a 

continuidade depende deles o método colabora bastante, pois observamos através das respostas 

que os estudantes voltam uma atenção mais elevada para aprendizados que detenham sua 

atenção e somente envolvendo-os com exemplos vivenciados por eles conseguiremos diminuir 

a evasão. 

Quando questionados em relação a dar continuidade aos seus estudos obtivemos 

unanimidade, 100% dos entrevistados relatou que pretende continuar estudando após concluir 

o ensino médio na Educação de Jovens e Adultos. Esta questão está diretamente relacionada à 

pesquisa, pois verificamos aqui que a inclusão de metodologias adaptadas faz com que desperte 

no estudante um estimulo ao retorno que estava adormecido, faz com que percebam a 

importância dos estudos para sua vida e ainda ressalta a importância para sua autoestima que 

muitas vezes vinha sendo definhada. 

Na penúltima questão solicitamos que os alunos avaliassem em forma de nota a atuação 

dos professores em sala de aula, observamos as respostas a seguir:  

 



Gráfico 7 - Nota dada aos professores pelos estudantes da EJA. 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Verificamos que as notas dadas pelos estudantes foram todas acima de 7 predominando 

a nota 10 com 8 respostas. Pode-se concluir que estes estudantes estão satisfeitos com as 

metodologias empregadas por seus professores, que tais metodologias e práticas pedagógicas 

os estimula para a não desistência. 

 Na última questão pedimos que os educandos dessem sugestões de melhora para a EJA. 

65% responderam que não tinham sugestões e que gostam das aulas como elas estão 

transcorrendo, que as metodologias abordadas estão de acordo com as suas expectativas. 20% 

responderam que gostariam que houvessem mais saídas de campo para estudo fora de sala de 

aula. 10% disseram que precisaria de mais pesquisa e trabalhos em informática, e 5% disseram 

que falta motivação dos professores em relação aos alunos.  

Abordando este questionamento percebe-se que os estudantes em sua maioria são 

contemplados pelas metodologias utilizadas pelos professores, porém apresentam sugestões 

para que estas metodologias possam ser ainda aprimoradas, verificamos que as práticas 

utilizadas estão envolvendo os alunos nas aulas, mas temos que estar abertos a sugestões que 

sempre são bem-vindas, principalmente se forem expostas pelo público alvo. Com esta sugestão 

poderemos tornar nossas práticas atrativas em relação a aprendizagem e fazer com que os 

estudantes tragam novos colegas para a escola, aumentando assim o número de pessoas que 

retomaram os estudos e que buscam uma forma de melhoria social e cultural, somente com a 

educação conseguiremos superar os desafios impostos em nosso cotidiano. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No que diz respeito à educação, podemos ressaltar que ela pode ser um instrumento de 

inclusão social que comporta mudanças na vida de todas as pessoas, independentemente da 

idade ou classe econômica em que se incluem. 

Estudar pode não deliberar todos os problemas sociais, nem revogar com as injustiças, 

mas é um meio para que as pessoas possam reescrever sua própria história. Neste contexto, que 

diz respeito à inserção de jovens e adultos no âmbito escolar esta pesquisa entra como meio de 

auxílio no melhoramento da vida e condição social, tanto dos educandos como dos profissionais 

da área de educação, verificando a opinião dos estudantes podemos perceber como estamos 

agindo e melhorar nossas metodologias, estimulando ainda mais a permanência dos mesmos na 

escola. 

A falta de oportunidade dos estudantes para concluir os estudos em idade regular é vista 

como problemática, pois afasta essa população das salas de aula, pelo não acolhimento, pela 

discriminação e depende quase que na sua totalidade da maneira que se é trabalhado, 

aproveitando toda a bagagem de conhecimento de quem vai repassá-la.   

Acredita-se que por meio desta pesquisa, pode-se contribuir para o aprofundamento dos 

estudos sobre evasão na EJA. Na visão de Candau (1994) a renovação da escola depende 

também da motivação dos professores, somente com suas experiências criar-se-á um currículo 

atrativo aos jovens e adultos, que os estimule a continuar suas atividades concluindo-as com 

êxito. 

A educação é o único caminho capaz para transformação humana social dos indivíduos, 

conduzindo-os para uma visão crítica, conscientizando e preparando-os para viverem em sociedade e 

assumindo a sua cidadania. (MARX, 1991, P. 27) 

Muitos serão os desafios, mas que com uma boa acolhida e com informações que lhes 

causem interesse este tempo que estão investindo em educação só lhes trará bons frutos. 

Acolher estudantes vindos de um processo educativo injusto e adaptar conteúdos as suas 

vivências pode ser considerado um grande desafio, porém os educadores devem estar receptivos 

a estas novas experiências, ouvir e se expressar com seus alunos de forma clara também podem 

ser uma alternativa importante neste processo, pois faz com que estas pessoas já excluídas 

consigam expor os seus medos e suas expectativas neste retorno à escola. 

Segundo Freire (1996, p.74), “uma educação democrática não deve vir vinculada ao 

poder, mas, sim, agregada a situações que promovam um saber crítico e questionador”. 



Partindo deste pressuposto podemos perceber que educadores de jovens e adultos não 

devem achar que são os donos do saber, detentores de todo poder dentro de sala de aula, 

devemos perceber que estamos trabalhando com pessoas que muitas vezes tem mais 

experiências de vida do que nós que carregam uma carga riquíssima de informação e toda esta 

informação deve ser levada em conta dentro de sala de aula. Para tanto o professor precisa estar 

aberto a novas metodologias, que envolvam os alunos e não apenas seguir um roteiro pré-

estabelecido e muitas vezes não interessante para este público. 

Por isso é que, na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão 

crítica sobre a prática, é pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a 

próxima prática. (FREIRE, 1996, p. 22) 

Somente repensando o que fazemos hoje em sala de aula é que poderemos melhorar 

nossas práticas para o futuro, temos que admitir os pontos em que podemos melhorar para que 

a Educação de Jovens e Adultos seja uma modalidade cada vez mais reconhecida e possa levar 

os chamamos excluídos do processo de ensino a alcançar seus objetivos de vida melhorando-a 

através da educação. 

A partir da pesquisa realizada pôde-se verificar que por mais que tenhamos muito a 

melhorar as metodologias empregadas na EJA, em nossa cidade, estão sendo alcançados os 

objetivos, de atrair cada vez mais alunos para esta modalidade e evitar a evasão.  Levou-se em 

consideração as sugestões dos alunos para que ocorram melhorias em todas as disciplinas, mas 

observou-se que o trabalho está rendendo bons frutos e deixando marcas positivas nos 

educandos, principalmente quando verificamos que eles têm interesse em continuar e progredir 

para um futuro melhor proveniente de uma educação com qualidade.  
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