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Resumo: Garantir o sucesso de qualquer prática pedagógica exige do profissional a reflexão e 

planejamento constante de suas atividades. O trabalho do professor precisa ser dinâmico e atraente 

para seu público, que busca na escolarização a inserção em uma sociedade igualitária e justa. Os 

estudos sobre métodos e práticas pedagógicas adequadas à realidade dos estudantes da EJA permite 

refletir sobre as metodologias existentes na atualidade e que são praticadas pelos profissionais desta 

modalidade. Na maioria das vezes esses profissionais não estão adequadamente preparados para atuar 

com esses alunos e acabam prejudicando-os, involuntariamente contribuindo para sua desistência do 

sistema educacional,  ampliando os índices de evasão nesta modalidade. Objetiva-se através desse 

estudo a analise da prática pedagógica dos docentes no CEJA (Centro de Educação de Jovens e 

Adultos) na zona urbana de Canoinhas/SC, fazendo um estudo mais aprofundado observando, 

sobretudo, o contexto acerca da prática docente. O presente trabalho permitiu uma maior compreensão 

e reflexão sobre a prática pedagógica no contexto da EJA. Para a analise realizou-se uma pesquisa de 

campo  com a aplicação de dois questionários à professores e alunos do CEJA (Centro de Educação de 

Jovens e Adultos) do Município de Canoinhas/SC, além da pesquisa bibliográfica, possibilitando um 

novo olhar sobre a importância  da formação continuada,  valorização dos conhecimentos e respeito 

aos direitos destes sujeitos como cidadãos, capazes de  transformar a sua própria realidade.  

 

Palavras - Chave: Prática pedagógica. Escola. Formação continuada. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como base de estudos a Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

e as práticas pedagógicas, isto é, o ensino e as metodologias aplicadas nesta modalidade 

educacional. A educação, por sua vez, representa a oportunidade de mudança para estas 

pessoas, que por diversas vezes foram excluídas da sociedade. Neste contexto, a EJA se 

apresenta como possibilidade de mudança da realidade vivenciada: 

A EJA no Brasil se configura cada vez mais como necessidade para a população não 

escolarizada, que busca através da educação, superar suas mazelas sociais sendo 

capas de emergir no processo de qualificação tanto profissional, quanto pessoal. 

(SCORTEGAGNA, OLIVEIRA, 2012, p.43). 

 Desta forma, o ensino direcionado a esses sujeitos se configura como uma educação 

num sentido compensatório, sendo vista como forma de superar as falhas existentes no 

processo educacional voltado á essa modalidade de ensino. 

De acordo com Duarte (2010): 

 

Do ponto de vista sociocultural, jovens e adultos se caracterizam como grupo 

heterogêneo, operários da construção civil, donas de casa, agricultores, empregadas 

domésticas, porteiros, lixeiros, balconistas, faxineiros, operários... a maioria passou 

em algum momento pela escola [...] o que nem sempre significa mais 

conhecimentos[...]. A heterogeneidade é conseqüência de aprendizagem e 

experiências em diferentes contextos sociais, com seus conceitos, crenças, valores, 

atitudes e procedimentos construindo processos diferenciados de aprendizagem, 

conhecimentos e formas de pensamento. ( DUARTE 1998, p. 1 apud ANDRADE 

etall, 2010, p. 25). 

 
 

Desistentes de outras modalidades, os alunos do EJA formam um público que retorna 

ao sistema educacional com a expectativa de ter a oportunidade de enriquecer seus 

conhecimentos e melhorar suas competências técnicas e/ou profissionais.  

Falar sobre aspectos relacionados aos que estão se formando, implica em abordar 

também sobre àqueles que  estão formando esses sujeitos. Ainda hoje os estudos sobre as 

práticas e metodologias de ensino na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

continua se configurando como um desafio para os educadores. 

Dentre os motivos que leva o jovem e o adulto em retornar à escola destaca-se a busca 

em recuperar o tempo perdido, tempo em que seus estudos não puderam ser concluídos. 

Grande parte desses educandos  buscam formação e qualificação para o  mercado de trabalho, 



 

 

 

crescimento pessoal e profissional, posibilitando  a melhora na qualidade de vida de  sua 

familia. 

Os alunos da EJA, ao regressarem para a escola, trazem consigo experiências de vida 

acumuladas ao longo de sua trajetória, conhecimentos cotidianos que estão diretamente 

ligados às suas práticas sociais e que norteiam não somente os saberes do dia-a-dia, mas 

também os saberes aprendidos na escola. 

A prática pedagógica dos professores  e questionamentos acerca desta temática nos 

permite analisar e levantar os seguintes pontos para discussão: a) se os professores da EJA 

estão adequadamente preparados para a prática docente para esse público; b) se os 

profissionais que atuam nesta modalidade possuem concepção de aprendizagem específica de 

jovens e adultos, que implicam diretamente sobre sua prática pedagógica e consequentemente 

no atendimento das necessidades destes alunos. 

Diante deste contexto é que desenvolve-se a pequisa em questão acreditando que as 

aulas nesta modalidade devem reconhecer os saberes destes educandos, além de dinâmicas  e  

flexíveis, de maneira que os alunos não se tornem meros receptores, mas sujeitos críticos e 

ativos neste processo, uma vez que são em sua maioria trabalhadores que chegam a sala de 

aula cansados de suas atividades cotidianas. Desta forma, a qualidade da prática pedagógica 

apresenta relevante importância, pois deve estar voltada  a atender as necessidades, 

considerando as limitações que por ventura dos estudantes da EJA manifestem. 

Sendo assim, a falta de qualificação  e incentivo à formação continuada destes 

profissionais interfere no desenvolvimento da aprendizagem  dos alunos. Assim, se faz 

necessário estudos  e pesquisas nesta área em busca de maiores subsídios que venham a 

contribuir para o desenvolvimento de uma educação de qualidade e sucesso no  processo de 

ensino-aprendizagem da Educação de Jovens e Adultos. 

O presente trabalho está organizado em três capítulos. O primeiro capítulo apresenta o 

referencial teórico do estudo e as  reflexões sobre a prática pedagógica dos professores da 

EJA. O segundo capítulo apresenta a metodologia utilizada para coleta de dados desta 

pesquisa e  a análise dos dados. O terceiro e último capítulo expõe os  resultados obtidos na 

coleta de dados no Centro de Educação de Jovens e Adultos do Municipio de Canoinhas/SC 

demonstrando aspectos relevantes  acerca da prática pedagógica dos educadores da EJA. 

É importante ressaltar que este trabalho não pretende por fim a temática em discussão, 

mas sim contribuir com o apontamento de  novos  caminhos,  servindo também como 



 

 

 

incentivo à  novas pesquisas e estudos  sobre a prática pedagógica, em especial para a 

Educação de Jovens e Adultos. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) pode ser caracterizada como educação voltada 

para pessoas com experiências de vida e de trabalho diversificados. É uma modalidade da 

Educação Básica que assegura e garante a jovens e adultos (a partir de 15 anos) o direito uma 

formação com as especificidades de seu tempo assegurando-lhes não somente o acesso, mas a  

permanência desses estudantes no curso. 

Os estudos sobre métodos e práticas pedagógicas adequadas à realidade destes sujeitos da 

EJA nos permite refletir sobre as metodologias existentes hoje e que são usadas pelos 

profissionais desta modalidade, verificando se estas estão ligadas a desistência de muitos 

alunos, que a cada dia ampliam os índices de evasão nesta modalidade. De oito milhões de 

pessoas que frequentaram a EJA até 2006, 42,7% não chegaram a concluir o curso, de acordo 

com dados apresentados pelo PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios/ IBGE, 

2007). 

Sabe-se que a qualidade da educação é um direito de todos, e que essa qualidade está 

diretamente relacionada à formação de profissionais para trabalhar com esta modalidade. De 

acordo com Cury, (2004 p.2) “ao ser inserido na EJA, - o estudante não estará apenas sendo 

alfabetizado, mas estará resgatando o tempo histórico perdido tornando-se um cidadão mais 

ativo e em vista de uma sociedade brasileira que venha a ser mais igual e mais justa.” 

Ou seja, torna-se necessário a busca pela qualidade para todos e pela formação 

continuada de professores de EJA, uma vez que o professor é o mediador (facilitador) entre o 

aluno e o conhecimento, tornando-se indispensável na relação de construção do 

conhecimento. Porém, essa mediação exige muito mais do que apenas transmitir 

conhecimentos, exige um aperfeiçoamento permanente aos professores e maiores 

investimentos na formação continuada, auxiliando-os na busca por respostas presentes em sua 

prática cotidiana.  



 

 

 

Ainda hoje se necessita maiores investimentos para a EJA, pois se encontra em 

segundo plano pelos poderes públicos, visto que um aluno da EJA recebe do FUNDEB 

apenas 80% do valor destinado a um aluno do Ensino Fundamental (BRASIL, 2009). 

Assim, diante das mudanças sociais e educacionais propusemos analisar as 

dificuldades advindas de alguns professores em relação aos conteúdos ministrados, 

possibilitando maiores reflexões sobre a questão da qualidade da educação oferecida a esse 

público, além de ressaltar aspectos relevantes sobre a prática pedagógica e a formação 

continuada dos docentes.  

 

2.2 OS  DESAFIOS DA PRÁTICA PEDAGÓGICA NA EJA 

 

 A EJA se apresenta no contexto educacional brasileiro como forma  de resgate e 

oportunidade a essas pessoas que não concluiram seus estudos e marcaram a educação do 

país. A LDB 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional afirma em seu artigo 

37º que  “A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria‖, garantindo o 

direito à educação, ao respeito e a valorização do cidadão visando a diminuição de 

desigualdades. 

De acordo com Ireland apud Ribeiro (2013, p. 31) grande parte dos profissionais que 

atuam na EJA não possuem formação específica para atuar nessa modalidade de ensino e 

como agravante, os cursos de nível superior contribuem muito pouco para essa formação.  

 
Obviamente existem os que são muitos bons. Na maioria dos casos, os educadores 

desse público são improvisados e não têm preparo específico para atender esse 

público. Há formas diferenciadas de trabalhar com EJA e menos de 2% dos cursos 

de Pedagogia oferecem formação específica para esse fim. (RIBEIRO, 2013, p.31)  

 

 

A Educação de Jovens e Adultos - EJA se apresenta como uma modalidade 

desafiadora e que vem acompanhada de inúmeras mudanças, transformações, retrocessos, e 

que necessita que as universidades ampliem e fortaleçam seu eixo norteador que é a educação, 

onde a educação precisa acompanhar este processo de mudanças e preparar estes cidadãos 

para tal.  

Apesar de a EJA apresentar grandes avanços, há muito a ser feito em relação a 

formação e capacitação dos professores que nela atuam. Compreender os anseios e 

necessidades de seu público, sua trajetória, conhecimento adquirido ao longo dos anos, além 



 

 

 

de conduzir o processo de ensino aprendizagem exige técnica, preparo e aperfeiçoamento 

constante do professor. Para Ribeiro:  

 
O processo de alfabetização das turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) está 

ancorado em práticas indispensáveis de leitura e escrita que também são 

desenvolvidas com as crianças das séries iniciais do Ensino Fundamental. Isso não 

quer dizer que o professor vá trabalhar lançando mão dos mesmos materiais e 

estratégias com públicos tão distintos. Não faz sentido. Esse é, inclusive, um dos 

motivos que levam os mais velhos a fracassar e abandonar a escola. (RIBEIRO, 

2013, p.33)  
 

Para Vichessi e Diniz apud Ribeiro (2013, p.34) muitos educadores da EJA, tem o 

hábito de utilizar as mesmas atividades do Ensino Fundamental com os jovens e adultos, 

infantilizando sua prática. Entende-se que este é um dos motivos do descaso com este público, 

pois esses alunos necessitam bem mais do que uma simples atividade infantilizada. Exigem 

um saber sistematizado, aprendizagens significativas, e saberes provenientes do contexto em 

que vivem. 

Nesse sentido, Veiga (2002, p.38) afirma: 

 

Em relação a fundamentação teórica dos cursos de formação de professores, numa 

revisão de literatura adotada, percebe-se uma predominância de autores que abordam 

as técnicas de ensino de forma mecânica, não contextualizada. Uma análise dessa 

literatura é importante uma vez que por seu intermédio é possível identificar-se o 

significado da aula expositiva veiculada nas instituições formadoras de professores. 

A utilização das técnicas de ensino, quando assimilada sem uma analise crítica, 

ocasiona uma pratica pedagógica mecânica, onde predomina a relação autoritária do 

professor na sala de aula. No que se refere a aula expositiva, a incidência de sua 

utilização de forma mecânica ou critica parece ainda não ter sido objeto de pesquisas 

consistente. Entretanto, na vivência da prática pedagógica o que se observa é a 

predominância de sua aplicação de forma mecânica, desvinculada de uma 

abordagem critica e provocativa da participação do aluno. (VEIGA, 2002, p.38) 

 

  
Para o autor, as técnicas utilizadas para com os docentes não são suficientes se não 

houver uma análise crítica, onde predominam práticas pedagógicas mecanicistas, criando um 

bloqueio na formação de um aluno crítico e atuante. 

Os professores da EJA precisam oportunizar aos alunos o desenvolvimento da 

autonomia e criatividade, utilizando de métodos e técnicas em sua prática pedagógica de 

acordo com o diagnóstico de sua turma, para depois propor os conteúdos, fortalecendo  o 

vínculo  de confiança e afeto entre professor e aluno.  

De acordo com Paulo Freire (2005) em sua obra A Pedagogia do Oprimido, ao chegar 

à escola o aluno traz consigo uma gama de conhecimentos, cabendo aos educadores incentivar 

e instigar esses saberes em favor de algo amplo e significativo. 



 

 

 

Segundo Freire (1996), o desafio da educação é estimular o aluno a questionar, a 

criticar, a produzir, articulando o saber cotidiano com o saber científico, mediados pelas 

experiências do mundo e da vida.  

O trabalho que valorize as experiências dos alunos e as relacione com o processo - 

aprendizagem nada mais é que o objetivo de uma aprendizagem adequada a realidade dos 

estudantes. Nesse sentido, o professor da EJA debe oportunizar ao educando a participação 

ativa na construção do espaço de ensino-aprendizagem. Diante desta proposta não tem como 

haver uma prática pedagógica mecânica. 

Brandão (2005, p.27) ressalta a importância de valorizar a realidade do aluno, ao 

afirmar: 
 

Das muitas conversas com o mundo da comunidade: pessoas, casais, famílias, 

pequenos grupos, equipes locais, todas as situações de vida e trabalho podem ser 

exploradas. É tão importante saber como os lavradores do lugar fazem o seu trabalho 

com a terra, como saber de que modo as mulheres guardam a sabedoria do cuidado 

de seus filhos. O vivido e o pensado que existem vivos na fala de todos, todo ele é 

importante: palavras, frases, ditos, provérbios, modos peculiares de dizer, de 

versejar ou de cantar o mundo e traduzir a vida. (BRANDÃO, 2005, p. 27)  

 

 

Reconhecer a cultura, as experiências e conhecimento do aluno contribui no processo 

de ensino aprendizagem, pois torna-se uma  ferramenta que poderá ser utilizada como 

estratégia de ensino, além de valorizar o meio em que o aluno vive incentivando a autonomia 

e crescimento pessoal. 

Mas afinal, qual a melhor forma de atuar na EJA? De acordo com o que estudamos até 

o momento, a técnica somente não é suficiente, o que acaba dificultando a compreensão do 

professor acerca da melhor maneira de atuar em sala de aula. De acordo com a Proposta 

Curricular para Jovens e Adultos (MEC, 2000, p. 141), a troca de experiências entre professor 

e aluno enriquece a prática do professor, pois: 

 

O desenvolvimento profissional do professor de EJA e suas competências  são 

construídos num processo continuo, que começa em sua formação inicial e continua 

durante o desempenho de suas atividade, sendo portanto permanente. Essa 

característica se justifica em função dos avanços das investigações relacionadas ao 

desenvolvimento profissional do professor,ao seu processo de desenvolvimento 

pessoal,ás transformações ocorridas em função da evolução da sociedade,em seus 

aspectos econômicos,políticos e sociais,a ao incremento acelerado e ás mudanças no 

conhecimento cientifico,na cultura ,nas artes e na tecnologia da comunicação,que 

são elementos básicos envolvidos na pratica escolar. (MEC, 2000, p. 141) 

 



 

 

 

Ou seja, torna-se necessário que o professor crie, invente e reinvente a sua prática 

pedagógica, buscando diariamente qualidade em seu trabalho, uma vez que não existem 

receitas prontas. 

 

2.3.1 A PRÁTICA PEDAGÓGICA E A REALIDADE DOS EDUCANDOS 

 

 

O trabalho na EJA não depende apenas da dedicação do professor, é necessário 

quebrar paradigmas, bem como buscar novas formas de atuar e desenvolver sua prática 

pedagógica. São muitos os fatores que envolvem e influenciam negativamente o ensino na 

EJA, entre os quais podemos citar a falta de material didático, falta de investimento em 

capacitações e formação continuada; falta de apoio e incentivo aos professores, entre outros.       

Ressalta-se ainda que alguns profesores atuam de maneira impositiva, excluindo por diversas 

vezes os alunos do direito de expor suas ideias e reflexões, negando-lhes desta forma a 

autonomia, como afirma Veiga: 

 

[...] reduzindo a participação do aluno na aula expositiva os autores de tendência 

pedagógica tradicional ressaltam o autoritarismo do professor, também, reduzem a 

aprendizagem apenas a níveis superficiais considerando que não ressaltam a 

oportunidade de questionamento por parte dos alunos. Neste aspecto, alguns autores 

deixam entender que, dependendo do grau de estruturação do conteúdo, 

questionamentos não são permitidos porque acabam por interferir na ordenação 

lógica das ideias do professor. (VEIGA, 2002, p.40) 

 

A EJA necessita de uma metodologia diária que se modifique e adeque de acordo com 

a realidade do aluno, uma vez que a Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9394/96) garante em seu 

artigo 4º inciso VII, “a oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com 

características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-

se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola”. 

 Ainda hoje nos deparamos com educadores que acreditam que o trabalho com a EJA 

pode ser desenvolvido da mesma forma como as outras modalidade ou níveis de ensino. 

Ribeiro (2013) ressalta as ideias de Vichesse e Diniz (2009) ao afirmar que: 

 
Os alunos da EJA não são crianças grandes e não podem ser tratados como tal em 

sala de aula. São pessoas com experiências de vida, já bastante recheadas de saberes. 

E, ainda que não formais, eles precisam ser levados em conta [...] é preciso escolher 

textos e músicas, por exemplo, que tenham a ver com o mundo desses estudantes e 

despertem a curiosidade deles, descartando o que é destinado aos pequenos" 

(VICHESSE E DINIZ apud RIBEIRO, 2013,p.40) 

 

 



 

 

 

É papel do professor trabalhar, a partir da realidade desses educandos e fazê-los 

compreender de maneira crítica e significativa o contexto social em que vivem. A educação 

fundamentada nas vivências e realidade local torna-se fundamental no processo de 

transformação destes cidadãos. Conforme afirma Veiga apud Ribeiro: 

 

Ouvindo cada aluno falar sobre sua realidade, suas experiências de vida no contexto 

em estudo, o professor caminha com eles na busca de uma compreensão critica, e ao 

mesmo tempo cientifica, da realidade global. Essa pesquisa da vivencia dos alunos 

transporta-os para além dos limites do conteúdo restrito da aula e até do currículo do 

curso. Paralelamente os alunos são despertados para observar melhor a realidade à 

sua volta e para estarem atentos aos acontecimentos fora dos limites da instituição 

de ensino. Nesse sentido, tornam-se pesquisadores ativos do conteúdo junto com o 

professor, embora não tenham recebido roteiro preestabelecido para isso. (VEIGA 

apud RIBEIRO, 2013, p. 43)  

 

 

O autor destaca a maneira de ensinar do professor, o qual se preocupa com o contexto 

do educando, incentivando a aprendizagem como meio de evoluir e modificar a realidade 

existente. Nesse contexto destaca-se as práticas pedagógicas mecanicistas, na qual o professor 

utiliza de apostilas e livros , tendo o aluno como um depósito/receptor de conteúdos,  ou 

ainda, utiliza dos mesmos materiais que são utilizados com as crianças de anos iniciais, 

infantilizando suas aulas e desconsiderando o contexto o qual seus alunos fazem parte. 

São muitos os recursos disponíveis hoje e que podem ser utilizados pelos professores ao 

trabalhar com esta modalidade, como  atividades  e trabalhos em grupo, vídeos, leitura 

coletiva , interpretação de textos (de acordo com a cultura, faixa etária e realidade dos 

educandos) , explicações dos conteúdos, aulas práticas pesquisas em revistas e ou  jornais, 

data-show ,etc. 

No entanto, existe a necessidade de repensar a prática pedagógica coletivamente, o 

planejamento em equipe, troca de experiêncas dos professores, onde se percebe que não é 

possível modificar e quebrar paradigmas sozinhos.  

 

2.3.2 A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA EJA 

 

 São muitas as discussões acerca da formação dos professores atuantes na modalidade 

da EJA, uma formação baseada na reflexão contínua e de suas ações e práticas educativas. 

 De acordo com o Parecer 11/2000 do Conselho Nacional da Educação é 

obrigatoriedade de a lei oferecer formação específica para o professor atuar nesta modalidade, 



 

 

 

porém o que vemos na prática não condiz com a exigência. Sobre a educação como direito, 

Cury ressalta: 

 
Durante muitos anos, a Educação de Jovens e Adultos não se chamava assim. Ela já 

se chamou madureza, suplência, supletivo, alfabetização entre outros nomes. Por 

não representar um direito, este ensino nem sempre foi assumido por profissionais 

do ensino. Era muitas vezes atendido por pessoas de boa vontade, voluntários ou 

mesmo por docentes que aplicavam sobre adultos os mesmos métodos com que 

ensinavam crianças e adolescentes. (CURY, 2004, p. 3) 

 Devido à atuação de diversas pessoas, profissionais da educação e outras áreas, a EJA 

foi ao longo dos tempos ganhando um caráter mais que educativo, atuando como agente 

transformador, reparador e conscientizador dos direitos garantidos pela Constituição 

Brasileira, instigando a criticidade do aluno jovem e adulto. 

Neste contexto, destaca-se a necessidade de trazer para dentro da sala de aula a 

realidade do aluno, sua problematização e refletir sobre os caminhos a serem percorridos, ou 

seja, a evasão nesta modalidade é na maioria das vezes resultado de metodologias 

inadequadas e conteúdos que não condizem com a realidade dos alunos.  

Por muito tempo a EJA foi vista “como algo inferior, para cidadãos inferiores”. Essa 

concepção fomenta o preconceito contra seu público: adulto analfabeto, considerado 

“incompetente, marginal, culturalmente inferior” (FÁVERO, 2004, p.15). 

  Os jovens e adultos que retornam a escola, em especial na EJA, são sujeitos que por 

diferentes motivos abandonaram a escola e apresentam uma visão negativa  de si mesmo, 

onde reconhecer que o sujeito trabalhador traz consigo conhecimentos e habilidades 

adquiridos no seu cotidiano durante toda sua vida, significa valorizar outros saberes, enxergar 

novas possibilidades e buscar práticas pedagógicas inovadoras. Neste sentido, Oliveira e 

Coutinho apud Gonçalves  avaliam que: 

 

a evasão escolar pode estar associada com a desconsideração dos saberes dos 

estudantes uma vez que: “um dos primeiros ensinamentos da escola é sobre a 

inutilidade dos saberes de suas experiências, o que pode gerar desconfiança e 

rejeição em relação a uma nova possível experiência escolar. Tais reflexões 

evidenciam que a escola, suas normas e currículos podem estar inadequados. (2014, 

p.28)  

 

 

Segundo o relatório Motivos da Evasão Escolar, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), 

coordenado pelo chefe do Centro de Pesquisas Sociais Marcelo Neri, o desinteresse pelos 

estudos é o principal motivo da evasão para adolescentes entre 15 e 17 anos. Segundo a 

pesquisa 40% dos jovens se evadem por acreditar que a escola não é interessante. O trabalho e 



 

 

 

a necessidade de ajudar em casa foram apontados como segundo motivo da evasão por estes 

alunos. Em terceiro lugar fica o acesso á escola que representa 10,9% dos entrevistados. 

Sendo assim, fica claro que o desafio não esta em somente permitir o acesso, mas possibilitar 

a permanência dos mesmos, visto que o numero de evasão no CEJA é bastante significativo, 

totalizando 21%, no entanto, três turmas do Ensino Médio apresentaram evasão superior a 

40%, sendo um numero bastante preocupante, necessitando de estratégias e mudanças 

relevantes para minimizar estes índices. 

 Percebe-se a importância de uma formação mais específica a estes profissionais com 

um aprofundamento relativo ao aluno, conteúdos que se aproximem da realidade e 

metodologias adequadas para atender a esse público. Silveira apud Freire (2009, p.25) 

enfatiza o compromisso do professor com seu fazer e com seu aluno, um compromisso ético: 

“As ideias de democracia, conscientização, transformação, diálogo, respeito ao aluno e de 

educação como intervenção na realidade estão pautadas nesse compromisso e sem ele não 

podem ser colocadas em prática”. 

 Os conhecimentos adquiridos durante essa troca permitem ampliar os espaços de 

construção e interação entre os sujeitos envolvidos no processo de ensino aprendizagem. Ou 

seja, consiste ainda um desafio para os educadores à busca pela (re) construção de suas 

práticas e métodos. 

 Desta forma, o rompimento com as práticas do passado devem dar lugar a inovações e 

formas diferenciadas para se trabalhar com este grupo. A educação de jovens e adultos 

assume cada vez mais relevância e passa a ser reclamada por uma parcela maior da população 

como indispensável para a sua integração e participação social. Percebe-se desta forma que a 

identidade destes sujeitos vincula-se diretamente às atividades laborais e que esta, por sua vez, 

determina os papéis sociais e a representatividade de cada indivíduo na sociedade. 

Os grandes avanços tecnológicos, bem como a sociedade moderna valoriza cada vez 

mais o conhecimento dos indivíduos, exigindo uma maior preparação e qualificação destas 

pessoas. A Educação de Jovens e Adultos torna-se essencial para estas pessoas que não 

tiveram escolarização e buscam superar suas dificuldades, melhorando sua condição de 

trabalho e sobrevivência. 

Desta forma, o trabalho com a EJA  deve reconhecer as particularidades destes 

sujeitos, bem como sua forma de se relacionar e viver em sociedade. É notável que os ritmos 

de aprendizagem dos educandos da EJA são diferentes dos alunos de anos iniciais, devendo, 

portanto serem pensados de maneira específica. 



 

 

 

Desta forma, entende-se que as práticas pedagógicas direcionadas  á atender este 

público precisa ser repensada, pois o professor precisa estar atento as necessidades destes 

educandos que  trazem em sua bagagem histórias de vida e diferentes experiências vividas, 

tornando-os pessoas com características individuais, saberes, cultura e valores já formados. 

Justifica-se a importância desta pesquisa, uma vez que estamos falando de pessoas que 

não tiveram acesso à escolarização em idade própria ou não concluíram seus estudos por 

diferentes motivos, trazendo consigo um sentimento de exclusão, e na maioria das vezes, de 

culpa pelo insucesso escolar. 

Portanto, torna-se necessário um trabalho que eleve a autoestima destes sujeitos, onde 

se sintam parte deste processo e a educação cumpra sua função de tornar os educandos 

sujeitos críticos e atuantes, conscientes de seus direitos por uma educação de qualidade. 

Tarefa essa que só será alcançada se houver profissionais com formação e qualificação 

específica para atender esse público e proporcionar um ensino de qualidade.  

 Há muito tempo se busca por  métodos e práticas adequadas ao aprendizado de jovens 

e adultos, porém o uso de cartilhas e metodologias inadequadas nesta modalidade  presentes 

até hoje e que era motivo de preocupação de  muitos dos  educadores são motivos de 

discussões e  criação de políticas públicas para atender á essa problemática.  

Sendo assim, as políticas públicas devem estar voltadas para a formação inicial e 

continuada  destes profissionais que irão atuar com essa modalidade, contribuindo para o 

sucesso da EJA.    

 

 

3. DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESUISA E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Para análise da prática pedagógica com enfoque na formação dos professores do 

Centro de Educação de Jovens e Adultos – CEJA, visando investigar quais os métodos 

utilizados atualmente para o ensino de Jovens e Adultos, bem como os materiais e recursos 

utilizados no processo de alfabetização destes estudantes, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica e de campo, a partir da abordagem qualitativa, enfocando a prática pedagógica 

de dez professores pertencentes à Rede Estadual de ensino que atuam no Município de 

Canoinhas.  



 

 

 

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram os questionários, com 

perguntas estruturadas, com questões abertas e fechadas, e que foram aplicados à dez 

professores e à dez alunos dessa modalidade e no mesmo município. Dessa forma, procurou-

se reconhecer a eficácia das metodologias existentes na atualidade, aspectos positivos e 

negativos da prática pedagógica, identificando também a formação dos profissionais, dentre 

outros elementos. 

 Realizou-se ainda um aprofundamento sobre a Educação de Jovens e Adultos, quais as 

metodologias e práticas adequadas para essa modalidade, bem como quais materiais 

disponibilizados atualmente. Este estudo se faz relevante na medida em que oportunizou 

ampliar os olhares sobre as práticas pedagógicas existentes, bem como reconhecer quais as 

metodologias utilizadas e principais dificuldades dos professores no processo de alfabetização 

desses estudantes. 

Nos questionários de ambos os pesquisados constava uma tabela, no formato de 

escalas de Likert, onde seria informado o grau de concordância com as perguntas, assinalando 

a opção que melhor representava seu pensamento. “A escala Likert é uma escala psicométrica 

das mais conhecidas e utilizadas em pesquisa quantitativa, já que pretende registrar o nível de 

concordância ou discordância com uma declaração dada. (PARO, 2012).Nessa escala, as 

opções de respostas se dividem entre: “concordo totalmente”, “concordo em parte”, “discordo 

em parte” e “discordo totalmente”, informando uma única resposta a cada afirmação. As 

questões estavam relacionadas a  auto-estima, auto-imagem, a relação professor-aluno e a 

importância do trabalho do docente em sala de aula. Apresentavam ainda questões  de 

múltipla escolha e discursivas. 

Os questionários foram aplicados a alunos do Ensino Fundamental-Anos Finais-

Segunda Etapa, Turma 1, que possui um total de 16 alunos, que concordaram em participar 

voluntariamente da pesquisa. 

 

4. APRESENTACÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

Os quadros a seguir mostram um resumo dos resultados obtidos através dos 

questionários aplicados aos alunos. 

A primeira parte contava com perguntas de múltiplas alternativas para a escolha de 

uma única resposta, com o intuito de definir o perfil dos alunos pesquisados: 

Quadro I: Caracterização dos alunos participantes da pesquisa 



 

 

 

 

SUJEITO IDADE TRABALHA? 

 
S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

S7 

S8 

S9 

S10 

41 a 50 

21 a 30 

15 a 20 

31 a 40 

Mais de  51 

15 a 20 

31 a 40 

41 a 50 

31 a 40 

21 a 30 

 

Não 

Sim 

Não 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Vale ressaltar que a faixa etária de metade dos estudantes  é relativamente baixa, pois 

50% (5) alunos possui entre 15 e 30 anos. A maioria dos sujeitos trabalham, (8) sendo este 

talvez um dos motivos de retornarem à escola para concluir seus estudos. 

Em relação à questão da  autoestima, valorização e incentivo a coleta de dados utilizou  

um quadro com escalas de Likert, onde possibilitou  identificar a concordância ou não dos 

alunos com relação aos questionamentos e que estão expostos no quadro a seguir: 

 

Quadro II- Autoestima  e relação aluno-professor 

 Concordo 

totalmente 

 

Concordo 

em parte 

 

Discordo 

em parte 

 

Discordo 

totalmente 

Estou  feliz por estar estudando.  7 1 2  

Mesmo com  as dificuldades, 

consigo aprender  e terminar 

meus estudos. 

3 6 1  

Os  meus conhecimentos são 

valorizados na EJA. 

8  2  

Não acredito que sou  capaz de 

acompanhar o ritmo de estudos. 

1 4 4 1 

Penso  em desistir de estudar. 3 2 2 3 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Quadro III- Em relação aos Professores da EJA: 



 

 

 

 Concordo 

totalmente 

 

Concordo 

em parte 

 

Discordo 

em parte 

 

Discordo 

totalmente 

Os professores são importantes para 

minha aprendizagem 

8 2   

Os professores entendem minhas 

dificuldades e me ajudam a superá-las. 

7 3   

Eles me incentivam a prosseguir 

estudando.  

8 2   

Os professores demonstram 

impaciência quando demoro entender a 

matéria. 

 3 6 1 

Gostaria de ter mais atenção dos 

professores. 

6   4 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 A relação dos alunos com os docentes é consideravelmente boa, pois reconhecem a 

importância dos mesmos no processo de aprendizagem e pelo incentivo que recebem para dar 

continuidade a seus estudos.  

Os sujeitos descreveram os professores como “amigos, companheiros” , “dedicados e 

competentes”, “ legais e colaboram com todos”, “ esforçados e bons”. 

A EJA é segundo os pesquisados uma escola de melhor qualidade de ensino se 

comparada às escolas regulares, pois atende às expectativas e necessidades dos mesmos que a 

procuram. 

Todos foram unânimes considerando  o ensino na EJA melhor que as escolas de ensino 

regular, pois segundo os entrevistados “os professores são mais atenciosos, compreensivos, 

companheiros,  e dedicados com o processo de ensino aprendizagem”. 

Os cadernos, livros, vídeos, apostilas, jornais e som foram os principais recursos 

utilizados em sala de aula pelos professores da EJA, segundo os  entrevistados. 

Sobre as metodologias os alunos destacaram a interação de todos através do diálogo com 

o professor e demais colegas, além de  trabalhos em grupo, apresentação de vídeos, leitura , 

explicação  e pesquisas. 



 

 

 

Todos concordam quanto á importância do professor reconhecer e valorizar os 

conhecimentos trazidos pelos alunos, além de toda bagagem cultural que ele apresenta em 

toda sua trajetória de vida. 

As principais dificuldades enfrentadas pelos alunos para continuar seus estudos foram 

diversas, apontando além dos  problemas familiares ,a inadequação dos horários de trabalho e 

estudo  e a distância da escola, uma vez que a mesma está localizada no centro do munícipio e 

os estudantes residem nos bairros, alguns distantes da escola, dificultando o acesso. 

No que se refere à questão: Qual atividade(s) você mais gosta em sala de aula?, 

obteve-se resultados positivos referente à leitura e escrita, assim como os  trabalhos em grupo, 

cartazes, redações, contação de histórias e interpretação de textos que  despertam o interesse 

dos alunos e favorecem o processo de aprendizagem.  

No entanto, embora  a leitura esteja entre as principais atividades preferida dos alunos, 

esta foi apontada como uma de suas principais dificuldades,  além da escrita, interpretação de 

textos e uso da letra cursiva,  devido muitos estarem sem frequentar a escola  há muito tempo, 

dificultando a compreensão dos assuntos, como também nas disciplinas específicas como a 

Matemática. 

O gráfico 1 apresenta a  idade dos docentes que atuam na EJA ,  onde percebe-se que 

todos possuem idade superior a 40 anos, o que demonstra grande experiência em sala de aula, 

porém ,isso não significa necessariamente que essa experiência seja na modalidade de Jovens 

e Adultos, mas que contribui significativamente em seu desempenho e domínio de conteúdo 

em sala de aula. 

 

Gráfico 1: Idade dos Professores 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Gráfico 2: Formação dos professores

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O tempo de atuação na modalidade de Educação de Jovens e Adultos é bastante 

diversificada, visto que a experiência profissional dos entrevistados é variada, onde alguns 

iniciaram recentemente  como é o caso do S1 com 5 meses e outros atuam há mais tempo na 

EJA como o S10 que leciona há 9 anos . 

O resultado dos questionários aplicados aos professores apresenta uma expectativa 

favorável em relação à aprendizagem, onde destacam como ações mais importantes na prática 

pedagógica em sala de aula: “A participação de todos os profissionais e alunos no cotidiano 

escolar são ações importantes para uma verdadeira inclusão” (S6). “O Planejamento” (S1 e 

S8), “o diálogo, a participação, o comprometimento”(S3), “Interação e participação de todos 

os educadores com a inclusão”.(S4). “Primeiramente, é necessária muita pesquisa, 

investigação, leitura e conhecimento. Depois é preciso levar em conta o conhecimento do 

aluno e trabalhar com suas dificuldades”. (S10) 

Ou seja, destacam que para haver sucesso neste processo e melhor qualidade na 

educação destes sujeitos é necessário um trabalho conjunto, onde todos sintam-se parte do 

mesmo e dediquem-se, revendo suas práticas, buscando aperfeiçoamento e ainda, planejando 

de acordo com as necessidades de seus alunos. 

As perguntas abertas que aceitavam respostas diversificadas versavam sobre as 

especificidades percebidas na EJA em relação à escola regular e sobre seu olhar sobre a 

modalidade de ensino da EJA. 
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No que se refere á questão sobre a visão do professor sobre a aprendizagem e sua 

rotina, destacam-se as respostas mais relevantes, onde afirmam que: “O processo de 

aprendizagem ocorre através da interação, onde o professor é mediador do conhecimento, 

onde todos aprendem, inclusive o professor, valorizando o conhecimento do aluno e 

aprendendo com ele.”(S10) 

Outro ponto destacado pelos docentes  é que no processo de aprendizagem do aluno é 

importante respeitar as condições individuais de cada um, pois são pessoas únicas e que 

devemos  considerar seu desenvolvimento de maneira individualizada. 

No que se refere a rotina, alguns  professores afirmam ser eclética, outros a descrevem 

como acolhida- diálogo-início da aula, revisão e fixação dos conteúdos. 

Quando questionados sobre o significado em ser professor da EJA, os educadores 

afirmaram que é necessário: “Respeitar o limite de cada um e abordar os conteúdos com 

interação” (S7) Um desafio”(S5), “Estar consciente da bagagem  e do conhecimento do aluno, 

abordando-os em sala de aula.”(S6), “Ser professor é tornar vasto o mundo do aluno”(S8), 

“ Atuar na EJA é muito gratificante, porque o adulto taz consigo muito conhecimento,onde o 

professor  é quem permite aperfeiçoar este saber”(10) 

  Todos demonstram reconhecer o verdadeiro papel do professor da EJA, que deve 

preocupar-se con a realidade de seus alunos, reconhecer as suas dificuldades e necessidades e 

oportunizar aos mesmos a construção de um aluno crítico, capaz de modificar a realidade a 

qual se encontra. 

Sobre as maiores dificuldades encontradas pelos professores em sala de aula, os mesmos 

destacam a indisposição de alguns alunos e o cansaço, pois grande parte destes chegam a 

escola depois de uma longa jornada de trabalho, além de trabalhar com a diversidade e fazer 

com que todos aprendam, pois são alunos com faixas etárias diferentes, culturas, experiências 

de vida  e necessidades próprias que precisam ser consideradas e respeitadas pelos 

educadores. Nesse sentido, trabalhar com a inclusão de modo a fazer com que todos consigam 

alcançar os objetivos propostos se apresenta como um desafio para esses profissionais. 

Destacam-se ainda como dificuldade as faltas apresentadas pelos alunos, pois um grande 

número destes estudantes trabalham em fábricas em regime de  turnos, dificultando a 

assiduidade dos mesmos e que segundo os professores fragmentam o  trabalho. 

Sobre os momentos de troca entre professor e aluno, os mesmos relataram que acontece 

no dia a dia, através da troca de saberes e que a sala de aula é um verdadeiro laboratório de 



 

 

 

experiências, e sendo esta uma metodologia muito importante no processo de ensino 

aprendizagem. 

Segundo os professores os materiais utilizados em sala de aula  são os livros, 

datashow, materiais concretos, lápis, caneta, revistas, jornais, jogos, computador ,celular, 

encartes, apostila, xeróx e internet. 

Sobre as  metodologias utilizadas em sala de aula, os mesmos destacam a troca de 

experiência, diálogo, trabalhos em grupo, explicações e apresentações orais. Fazem uso ainda 

de atividades lúdicas e virtuais, além da reescrita e contação de histórias. 

Sobre a importância de considerar os saberes trazidos pelos alunos em sala de aula, 

todos concordam quanto a valorizar este conhecimento, pois “o processo de ensino 

aprendizagem só ocorre com a troca e contextualização dos saberes”. (S8) 

Para os professores valorizar o que o aluno conhece é primordial, pois permite 

trabalhar com as dificuldades dando ênfase as questões práticas, contextualizadas, indicando o 

melhor caminho para o aprimoramento almejado na aprendizagem. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É preciso pensar em constantes evoluções não somente dos sistemas de educação, mas 

das práticas que se mantêm ainda na formação dos sujeitos da EJA. Atualmente, se faz 

necessário uma atualização de conhecimentos e desenvolvimento das metodologias e práticas 

pedagógicas, permitindo á essas pessoas um ensino de qualidade e que atenda ás suas reais 

necessidades. 

 Diante disso, acredita-se que esta pesquisa permitiu uma maior reflexão sobre a 

importância da formação continuada para professores, pois devemos estar em constante 

processo de aperfeiçoamento, onde se torna imprescindível oportunizar não somente o acesso, 

mas a permanência desses educandos, que só será conseguido se existirem práticas que 

valorizem o  sujeito e suas especificidades. 

 Neste contexto, destaca-se o papel do professor da EJA que necessita de uma base 

teórica sólida e clareza nas concepções que orientam suas práticas, daí a importância deste 

estar sempre se aperfeiçoando, uma vez que  a formação inicial dos professores entrevistados 

não habilita especificadamente para atuar na EJA. 

O resultado da análise nos mostrou as dificuldades encontradas pelos professores, 

primeiro quanto a falta de capacitação ou treinamentos, assim como planejamentos que 



 

 

 

contemplem a realidade dos alunos, visando diminuir o índice de evasão no CEJA, que 

preocupa, pois foram  três turmas de Ensino Médio com mais de 40% de desistências, 

atribuindo em alguns casos o uso de uma metodologia inadequada. 

No entanto, foram positivos os resultados obtidos e percebidos na pesquisa, 

demonstrando que apesar das dificuldades, os objetivos propostos pelos educadores estão 

sendo alcançados. A afetividade se mostra presente nestas relações, sendo percebidas nas 

respostas dos educandos ao descreverem seus professores e as relações estabelecidas com os 

mesmos. 

A atenção a esta modalidade merece maior relevância, pois trata-se de pessoas com 

uma faixa etária mais avançada, onde a formação e preparação dos professores  torna-se um 

elemento fundamental para o sucesso da EJA.  

 Neste sentido, entende que a troca de experiências entre professor e aluno enriquece  a 

prática do professor, tornando suas aulas significativas, pois os conhecimentos adquiridos  

permitem ampliar  os espaços de construção e interação entre os  sujeitos envolvidos no 

processo de ensino aprendizagem.  

A reflexão sobre a prática neste contexto se faz necessária, pois nos leva ao 

questionamento sobre nossas técnicas  e métodos, permitindo mudanças e possíveis 

modificações. Desta forma, o rompimento com as práticas do passado devem dar lugar  a 

inovações e formas diferenciadas para se trabalhar com este grupo. Por isso, o educador deve 

desenvolver uma visão crítica de suas atividades, procedimentos, valores, consciente de seu 

papel na formação destes sujeitos: formar pessoas agentes de sua própria aprendizagem, 

desenvolvendo  a capacidade de refletir, criticar e intervir na sua realidade. 
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