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Resumo 
 
O presente artigo apresenta uma reflexão acerca da necessidade de formação do professor para que sua 

atuação junto a Educação de Jovens e Adultos seja eficaz, no sentido de atender a esta demanda social 

que ha tempos não frequenta a escola e já traz consigo uma história de vida que não poderá ser 

meramente ignorada. Num primeiro momento desta construção realizamos uma pesquisa bibliográfica 

para que pudéssemos embasar as teorias com referência a prática pedagógica e, após realizou-se uma 

pesquisa de campo com aplicação de questionários específicos, cujo público-alvo foi os professores e 

alunos da modalidade EJA todos do Núcleo Avançado de Ensino Supletivo-NAES de Morro da 

Fumaça. Após a coleta destes dados da pesquisa nos foi possível analisar a atuação do professor, cujo 

desempenho é capaz de influenciar na permanência do aluno da EJA na escola e acreditamos que estes 

dados trarão uma grande contribuição, como reflexão, sobre a importância da formação e atuação do 

professor para com os alunos da EJA. 
 
Palavras-chave: Prática docente. Educação de Jovens e Adultos. Permanência na escola. 

 

 

1. Introdução 

 

 A Educação de Jovens e Adultos tem traçado uma história dentro da educação 

brasileira, enquanto política pública voltada a um segmento social que não teve sua 

escolaridade completa em idade compatível e no ensino regular. 

 Inúmeros são os motivos pelos quais essas pessoas não concluíram seus estudos, 

contudo agora que vislumbram uma possibilidade de voltar à escola, elas o fazem esperando 

recuperar esse tempo e essa possibilidade de escolarização exigida seja pelo mercado de 

trabalho, seja pela satisfação pessoal. 

 Tendo em vista que o número de matrículas na Unidade Escolar EJA de Morro da 

Fumaça é grande e o número de desistentes preocupante, desenvolvemos uma pesquisa 

objetivando descobrir se atuação do professor da EJA influencia na sua permanência ou 

desistência dos estudos de maneira específica nesta escola. 

Sabe se que a Educação na modalidade EJA beneficia milhares de pessoas em todo o 

país e que vem por anos conseguindo ganhar seu espaço na tentativa de formar cidadãos 

plenos. 
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Todavia, temos consciência de que muito ainda se precisa fazer para que de fato ocorra 

esta educação nas funções reparadora, equalizadora e qualificadora, como descrito nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. 

Miguel Arroyo (1997) relata ser o Ensino de Jovens e Adultos uma história cheia de 

interesses, cujos resultados nem sempre entram em consenso com os objetivos aos quais se 

destina essa educação. 

Se existem divergências sobre os sujeitos a quem se destina essa oferta educativa, isso 

acaba oportunizando ao aparecimento de diversas concepções sobre educação, que lhes possa 

ser ofertada, uma vez que na história da EJA durante muito tempo esta política pública esteve 

voltada para ensinar uma parcela da população excluída ou marginalizada, cujos sujeitos 

frequentadores “os jovens e adultos são trabalhadores, pobres, negros, subempregados, 

oprimidos, excluídos” (ARROYO, 1997, p.10). 

Se o momento histórico é de transformações tecnológicas aceleradas, seu resultado 

também é alarmante porque vislumbramos o aumento das desigualdades sociais e, permeando 

este cenário vemos a educação como um fator estratégico na tentativa de formar cidadãos 

capazes de acompanhar tal desenvolvimento. 

Sabedores de que o público da EJA é bastante peculiar, formado por pessoas que 

retornam aos estudos em sua fase adulta e após estarem afastados da escola já a algum tempo, 

é preciso que esta modalidade de ensino lhes garanta uma educação de qualidade, que vise à 

inclusão social, além de aprimorar as habilidades e competências para a formação de cidadãos 

conscientes. 

Paulo Freire (2010) diz que do ponto de vista histórico e cultural, a classe popular de 

brasileiros não tem experiência para a vida democrática, porque não tiveram condições de 

formar um comportamento participativo. 

Freire nos diz que: 

“O sentido marcante de nossa colonização, fortemente predatória, à 

base da exploração econômica do grande domínio, em que o poder 

do senhor se alongava das terras às gentes também e do trabalho 

escravo inicialmente do nativo e posteriormente do africano, não 

teria condições necessárias ao desenvolvimento do clima 

democrático, no homem brasileiro.” (FREIRE, 2010, p.74-75) 

 

Os alunos que procuram a EJA são pessoas que por algum motivo social, econômico 

ou cultural deixaram a escola, são indivíduos entre os 15 e 60 anos, normalmente advindos de 

classes sociais mais baixas e seu retorno é necessário para que ele consiga um nível mais 

elevado de cultura. 
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Porém a necessidade econômica pode ser apontada como outro fator preponderante, 

uma vez que já se tem conhecimento que a não frequência em idade normal se deu por causa 

do trabalho.  E agora o seu retorno a escola, já adultos, se dá por conta do mercado de 

trabalho, que exige maior escolarização. 

O trabalho pedagógico no EJA, porém, vai muito além dos limites tradicionais de 

educação e exige dos profissionais um trabalho de ampla formação para que possam 

desenvolver as habilidades desses educandos. 

Desta maneira faz-se necessário investigar se as propostas da EJA estão sendo 

adotadas na prática pedagógica exercida pelos professores no município de Morro da Fumaça 

e se estas contribuem para que os alunos permaneçam na escola. 

Para Libâneo (1992, p.47), o trabalho que o professor executa em sala é um 

compromisso social à medida que irá atender uma demanda que requer conhecimentos 

específicos e aos quais não tiveram acesso, preparando-os para se tornarem cidadãos plenos. 

Portanto, sua responsabilidade é preparar os alunos para se tornarem cidadãos ativos e 

participantes na família, no trabalho, nas associações de classe, na vida cultural e política. 

Um aspecto considerado muito importante e destacado por Moura (2006), na questão 

da organização pedagógica é o de assumir a Educação de Jovens e Adultos, como um campo 

de conhecimento específico, o que implica em investigar, entre outros aspectos as reais 

necessidades dos sujeitos alunos, e como eles: 

“[...] produzem/produziram os conhecimentos que portam, suas 

lógicas, conhecimentos prévios produzidos no seu estar no mundo 

àqueles disseminados pela cultura escolar, como interagir com os 

sujeitos de conhecimento, com os sujeitos professores, nessa relação 

de múltiplos aprendizados”.  (MOURA, 2006a, p.10). 

 

Faz-se necessário articular a seleção de conteúdos escolares significativos para a 

realidade dos educandos, centrado em estratégias que considere os saberes adquiridos ao 

longo da vida, mas que relacione os saberes sistematizados pela escola de forma que ao 

amplia-lo, produza novo saberes e perceba o sentido, a utilidade e o significado dos mesmos. 

De acordo com Mizukami (1986, p.52), o processo de ensino, dependerá do caráter 

individual do professor, como ele se inter-relaciona com o caráter individual do aluno.   

Os rumos da sociedade atual exige um novo perfil educacional à medida que requer a 

formação de pessoas mais criativas, capazes de resolver problemas, de se adaptar a mudanças, 

às novas tarefas, a assumir novas responsabilidades e a trabalhar em equipe, para enfrentar o 
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mundo do trabalho que se apresenta. 

Assim, cremos que o professor tem o compromisso em mostrar que a EJA é uma 

educação possível e capaz de mudar significativamente a vida de uma pessoa, permitindo a 

esta reescrever sua história e também permite ao professor compreender melhor o aluno e sua 

realidade diária, acreditando nas possibilidades do ser humano, buscando seu crescimento 

pessoal e profissional. 

Segundo Freire (2010, p.154) “o sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura 

com seu gesto a relação dialógica em que se confirma como inquietação e curiosidade, como 

inconclusivo em permanente movimento na História” e desta forma passa a interagir com a 

mesma. 

Ao decidir retornar a escola os sujeitos da EJA trazem consigo muitos anseios, 

objetivos e o fato de não permanecer nela nos faz refletir, enquanto educadores, com relação 

ao papel que estamos desempenhando, pois não basta apenas atrair estes alunos de volta a sala 

de aula. 

A educação libertadora, compreendida como um “ato de intervenção no mundo” por 

Freire (2010, p.122), está ligado à possibilidade de tomar-se consciência de nossas opções: 

educar para a manutenção ou para a transformação dos valores dominantes, questionando-os 

numa perspectiva critica de compreensão da realidade, bem como da possibilidade de sua 

transformação. 

Desta forma, vemos a Educação de Jovens e Adultos como uma ponte de reinserção na 

sociedade desses nossos munícipes que ficaram por anos fora da escola e que agora querem a 

possibilidade do retorno com qualidade. 

 

2. Metodologia da Pesquisa 

              

Para começar uma pesquisa, Asti (1979) defende a ideia que o propulsor para um 

estudo é o problema, porque sem ele não existe razão para a realização da mesma. 

Em um sentido mais amplo, Richardson (1989, p.29) diz que “[...] método em 

pesquisa significa a escolha de procedimentos sistemáticos para a descrição e explicação de 

fenômenos”. 

Desta forma, entendemos que todo trabalho de pesquisa deve ser planejado e 

executado com as normas que acompanham cada método. 

Sanches e Minayo (1993), quando tratam das diferenças entre as abordagens 
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quantitativa e qualitativa dos métodos de pesquisa, dizem ser este  um “debate aberto” e, para 

esclarecer os termos de ambas, elencam algumas diferenças. De acordo com esses autores, a 

investigação quantitativa tem como objetivos trazer à luz indicadora, fenômenos e tendências 

observáveis e que a qualitativa trabalha com crenças, atitudes, opiniões, representações, 

valores e hábitos. 

 Reforçam que, do ponto de vista metodológico, não há contradição entre elas e sim 

diferença na natureza. Do ponto de vista epistemológico, conforme Sanches e Minayo (1993), 

uma pesquisa não é “mais científica do que outra”. Assim, não se pode dizer que uma 

pesquisa quantitativa é melhor porque é mais objetiva e nem que a natureza qualitativa de 

uma pesquisa, por si só, garante uma compreensão profunda de determinado objeto de estudo. 

No entanto, 

“É preciso esclarecer, antes de tudo, que as chamadas metodologias 

qualitativas privilegiam, de modo geral, da análise de micro processos, 

através de estudo das ações sociais individuais e grupais. Realizando um 

exame intensivo dos dados, tanto em amplitude quanto em profundidade, os 

métodos qualitativos tratam as unidades sociais investigadas como qualidades 

que desafiam o pesquisador.”  (MARTINS, 2004, p. 292) 
 

Assim, uma pesquisa cientificamente válida, independente de ser quantitativa ou 

qualitativa, é aquela que segue o rigor metodológico e epistemológico dentro da natureza que 

a determina. Em nossa pesquisa optaremos pela pesquisa qualitativa, tanto na coleta quanto no 

tratamento das informações, objetivando resultados que evitem possíveis distorções de análise 

e interpretação, possibilitando com isso uma maior margem de segurança. 

Uma investigação das experiências de pessoas relacionadas à modalidade EJA envolve 

diferentes aspectos ligados a vivências, falas, argumentações etc., que a tornam cercada de 

condições para a realização desta pesquisa. 

 

3. Materiais e Métodos 

 

Com base nos estudos e em nossa pesquisa desenvolvemos uma visão acerca da 

permanência do aluno da EJA na escola de Morro da Fumaça, cujos resultados consideramos 

parciais, pois acreditamos ser necessária maior intensificação. 

 Sabemos que muitas pesquisas já foram realizadas em torno deste tema, que é a 

permanência do aluno na escola da EJA, porém acreditamos ser necessário o debate e esforços 

contínuos, realizados por professores e gestores, para que se obtenham resultados mais 

satisfatórios em torno deste problema. Por isso aplicamos esta pesquisa em nosso município e 
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utilizamos como instrumento de pesquisa  questionários específicos para professores e alunos, 

que foram entregues aos mesmos e recolhidos posteriormente. 

Os questionários objetivam o registro daquilo que os colaboradores – 10 professores 

que lecionam na EJA, 08 alunos que estudam na EJA e 06 alunos que já estudaram na EJA e 

desistiram – disseram a respeito de suas vivências e concepções sobre o tema da pesquisa e a 

análise dos dados realizada mediante tais respostas, pois assim tentamos ser fiéis ao que nos 

propusemos. 

As perguntas foram estruturadas com palavras direcionadas ao aprofundamento do 

tema seguindo um roteiro. 

O presente projeto foi aplicado na escola da EJA/PROEJA, denominada NAES/UD 

(Núcleo Avançado de Ensino Supletivo – Unidade Descentralizada) do município de Morro 

da Fumaça. 

A população entrevistada estabeleceu um total de 24 pessoas, sendo que dessas foram 

abordados 10 professores, 08 alunos que frequentam e 06 alunos desistentes. 

 

4. Resultados e Discussões 

 

O processo educativo atual avança para a construção de uma escola participativa e 

decisiva na construção de um sujeito integral e, a medida que avança permite que se 

aprofunde na analise da realidade, possibilitando uma realidade mais ampla e cuja atuação se 

torna mais efetiva no processo de mudança e de transformação da sociedade onde vive. 

A presente pesquisa de campo foi realizada com 10 professores de disciplinas 

específicas que atuam no Núcleo Avançado de Ensino Supletivo-NAES/EJA do município de 

Morro da Fumaça, Santa Catarina que pertence a rede Estadual de Educação, e com 14 alunos, 

através de questionários cujo propósito é a verificação se atuação dos educadores tem 

influencia direta na permanência deste aluno na escola. 

Consideramos relevante constar que todos os professores questionados trabalham 40hs 

semanais e em estabelecimentos de ensino diferentes, todos têm entre 25 e 55 anos de idade, 

têm licenciatura em curso superior e alguns possuem especialização em sua área de atuação. 

Procuramos preservar fielmente os relatos e as ideias dos pesquisados entre aspas e em 

seguida alguma observação com relação à mesma e que julgamos conveniente. 

 

-Resultados referentes aos professores 
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-Questão 01: Recebeu capacitação para trabalhar na EJA?   

Nesta questão, a maioria dos professores respondeu não ter recebido nenhuma 

capacitação especifica para trabalhar com o público da EJA.  Um deles respondeu que “... a 

capacitação recebida foi de uma semana no inicio do ano letivo”. 

Aqui já notamos a falta de experiência da maioria dos profissionais que trabalham com 

a Educação de Jovens e Adultos, não só em nossa escola, pois estes mesmos profissionais 

trabalham em outras unidades escolares com este mesmo tipo de público. 

 

-Questão 02: Em caso afirmativo identifique o tipo de Curso. 

Apenas dois dizem ter tido capacitação e a partir dai constatamos que os professores 

pesquisados têm pouco ou nenhum contato e conhecimento com o público da EJA antes de 

iniciar seu trabalho com este e, assim aprimorar seu planejamento. 

E como vivemos num período de grandes transformações, até no fazer pedagógico, 

vimos aqui uma grande necessidade de o professor estar sempre fazendo cursos de formação 

continuada ou de aperfeiçoamento, para trabalhar com o público da EJA. Se este tipo de curso 

não é oferecido por órgãos do governo, entendemos que há de se buscar essa qualificação em 

outros locais para que o fazer pedagógico não se perca, já que existe interesse por parte dos 

mesmos em continuar trabalhando neste segmento de educação. 

 

-Questão 03: Cite 03 motivos que o levaram a trabalhar na EJA. 

 Nesta questão as respostas mais relevantes foram: a facilidade de se trabalhar com 

adultos; turmas menores e o interesse deles em aprender. 

Uma resposta em particular me deixou bastante intrigada, vou chamar aqui de 

professor A, “No processo de escolha sou chamada primeiro”. Meu questionamento é: pode 

um profissional aceitar trabalhar com um publico que lhe é praticamente desconhecido, 

apenas por estar bem classificado num processo seletivo? 

 

-Questão 04: O que norteia seu planejamento para desenvolver suas aulas na EJA? 

Todos foram unanimes em afirmar que trabalham e planejam suas aulas a partir da 

realidade dos alunos, sendo que o professor B complementa dizendo “[...] não vejo o 

planejamento estanque nem engessado, orientação e motivação são os objetivos principais”. 

Para Libâneo (1994, p.47), o trabalho docente constitui o exercício profissional do 
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professor e este é o seu primeiro compromisso com a sociedade. Sua responsabilidade 

portanto, é preparar os alunos para se tornarem cidadãos ativos e participantes na família, no 

trabalho, nas associações de classe, na vida cultural e política. 

Consideramos ainda que o educador deve estar atento as necessidades individuais dos 

educandos antes de fazer um planejamento didático. 

 

-Questão 05: Como é seu relacionamento com os alunos da EJA? 

Foram unanimes em afirmar que mantém atitudes de respeito, diálogo e amizade com 

seus alunos. 

Neste quesito também pensamos que o diálogo entre professor e seus alunos a respeito 

dos temas propostos, irá facilitar a compreensão daquilo que ele irá transmitir aos alunos, pois 

sua ação facilitará a compreensão da aula, além do que manter estas atitudes com os alunos da 

EJA se cria um vinculo de confiança e compreensão com os mesmos. 

 

-Questão 06: Como você motiva seu aluno a permanecer e a sentir-se motivado? 

 As respostas foram na sua maioria: Conteúdos atrativos e uso de diferentes mídias, 

incentivando a continuar a estudar, tentando fazer aulas dinâmicas. 

Por meio das respostas obtidas com os professores pesquisados, notamos que os 

mesmos não incentivam seus alunos como “deveriam”. Através de minha observação ao longo 

desses dois anos, constatei que sua prática ao lidar com aluno da EJA é uma repetição daquilo 

que realiza no ensino regular, não vendo nestes jovens e adultos uma maneira diferenciada de 

realizar sua práxis e através dela gerar transformações. 

Além do que poucos se destacam em realizar um trabalho mais atrativo para os alunos 

da EJA e a escola conta com poucos recursos multimídias. 

 

-Questão 07: Que tipo de motivação você aplica antes de iniciar o conteúdo? 

Aula expositiva e dialogada foi a resposta unanime. Isso significa que fazem a 

apresentação dos conteúdos e depois dialogam com os alunos.  

Com isso, vemos que os professores diversificam pouco os meios de ensino, apenas 

um utiliza a música e outro professor de vídeos. 

Ao nosso entender, quando o professor direciona a aula levantando aspectos polêmicos 

e relevantes, a leitura de mundo do aluno começa a fluir e sua consciência critica vai 

aflorando de acordo com o canal do dialogo aberto entre eles e suas experiências, pois durante 
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este feedback vários aspectos que poderiam ser considerados sem sentido numa aula, tornam-

se salientes. 

 Este professor também pode fazer uma auto reflexão acerca do seu trabalho, do tipo: 

Meus objetivos estão claros? Os conteúdos estão acessíveis, significativos e bem dosados? Os 

métodos estão adequados? Estou ajudando estes jovens e adultos a ampliarem seus horizontes, 

terem perspectivas futuras? 

O fato é que nenhum professor pesquisado tem experiência ou já participou de 

projetos para a inserção na EJA de um currículo integrado nesta escola ou alguma outra. 

Acrescido ao fato de que o espaço de tempo para reuniões pedagógicas é limitado e estes 

profissionais trabalham em unidades de ensino diferentes, têm horários são limitados devido a 

uma carga horaria elevada e assim alegam ter pouco tempo para discutir essa questão. 

 

-Resultados referentes aos alunos 

 

Continuando nossa análise, vamos agora a verificação dos questionários respondidos 

por 14 alunos da EJA deste município. Dos pesquisados temos sete do sexo feminino e sete do 

sexo masculino. Sete com idade entre 18 a 30 anos e sete entre 31 a 40 anos. Sete solteiros e 

sete casados. Nove tem filhos e cinco não. Todos trabalham em diferentes profissões. Todos 

do Ensino Médio, sendo que deste quatorze, seis são desistentes. 

 

-Questão 01: O que o levou a voltar para a escola? 

A grande maioria respondeu que precisa concluir seus estudos para ter uma melhor 

oportunidade de emprego e, entre todos apenas um respondeu querer entrar para uma 

universidade. 

Vemos que todos retornam com objetivos, sejam eles momentâneos ou em longo prazo 

e, obviamente optam pela EJA por já estarem “atrasados” em idade ou por esta proporcionar a 

conclusão dos estudos num espaço de tempo menor. 

  

-Questão 02: Pretende terminar o Curso? Por quê? 

Apenas um deixou a questão sem resposta, os demais foram unânimes em querer 

concluir dando motivos como: fazer uma faculdade, um curso técnico, ter uma oportunidade 

melhor de emprego ou porque o emprego atual exige. 

Como a sociedade se constitui em classes, tem se a ideia de que a escola promoverá a 
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ascensão social. Porém, surge uma contradição entre a ideologia da escola, de promover 

ascensão social e as desigualdades sociais, econômicas, politicas e culturais que crescem a 

cada dia. 

 

-Questão 03: O que acha das aulas na EJA? Todos responderam que são boas. 

Nenhum deles respondeu que são ótimas ou interessantes ou ruins. 

A apatia da resposta deixa claro que nenhum deles se encanta verdadeiramente pelo 

que esta sendo transmitido. Não há entusiasmo e nem citam nenhuma disciplina em especial, 

como seria normal e aceitável, pois todos nós elegemos alguma disciplina na escola como 

preferida, quase sempre pela simpatia que temos pelo professor. 

 

-Questão 04: Tem dificuldades para entender os conteúdos apresentados? 

Três responderam que sim e os demais que não. Um deles diz “Não, é bem 

apresentado, mas o tempo é curto, poucas aulas e muito conteúdo e são muitos anos de aula 

perdido por nós alunos. Também temos pouco tempo em casa e não conseguimos ler mais 

sobre o que eles passam pra nós”. 

Vemos nesta resposta que alguns dos pesquisados tem nítida sua limitação de 

aprendizagem, mas que também se queixam da falta de tempo para dedicar-se mais aos 

estudos, cita-se aqui a leitura, essencial para o entendimento de muitas aulas, principalmente 

as disciplinas específicas relacionadas à ciências sociais ou humanas. 

Diante do exposto, temos alunos receptores de conteúdos e saberes informativos, que 

não participam de um processo educativo construtor do conhecimento. 

 

-Questão 05: Como é o seu relacionamento com os professores? 

Foram unânimes em responder que o relacionamento é bom, amigável.  

Um deles cita: “[...] eles nos ajudam e reconhecem a nossa força de vontade para 

terminar os estudos”. 

Pelas respostas apresentadas, consideramos que os alunos estão satisfeitos com os 

professores atuais e os elogiam pelo trabalho que desenvolvem, mesmo que os conteúdos 

ministrados estejam longe da realidade deles. 

 

-Questão 06: O que te levou a desistir dos estudos? 

Esta questão foi direcionada apenas aos alunos desistentes e suas respostas variaram 
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entre questões familiares, de mudança no horário de trabalho (turnos) e duas responderam que 

desistiram por não ter com quem deixar os filhos. 

Como constatamos nenhum dos alunos declarou sua desistência motivada pelo 

despreparo ou a falta de motivação e incentivo dos professores, mas sim por motivos alheios 

ao contexto escolar. 

 

 

5. Considerações Finais 

 

 

 Sabedores que o acesso do jovem e do adulto à Educação é garantido por lei e a sua 

permanência deve se constituir enquanto compromisso efetivo da educação percebeu-se que 

muitos desses alunos não perseveram apesar da vontade inicial. 

 Desta maneira, faz-se necessário encontrar meios ou técnicas para que este público, 

carente do conhecimento científico proporcionado pela escola, permaneça nela, pois todos 

tem em comum o mesmo sonho que é a conclusão dos estudos, interrompidos por inúmeros 

motivos lá no inicio ou decorrer de sua vida, como demonstrado em nossa pesquisa. 

De acordo com a teoria histórica cultural, o indivíduo se constitui como tal 

principalmente através de suas interações sociais, partindo das trocas feitas com seus 

semelhantes. Assim, função que o professor da EJA desempenha é de muita relevância, pois é 

o elemento mediador das interações entre os alunos e deles com os objetos de conhecimento. 

 Para tanto, o professor deverá planejar estratégias para a ampliação do conhecimento 

já interiorizado por estes alunos, criando situações para que eles possam expressar o que já 

sabem, sempre usando a relação do diálogo. 

Para isso deverá ouvir, observar, registrar as características do aluno, do grupo, 

principais duvidas e dificuldades, para assim poder planejar atividades significativas mais 

eficientes e assim alcançar seus objetivos. 

Mas como demonstrado em nossa pesquisa, os educadores não têm ou possuem pouca 

prática/atuação com alunos da EJA, por isto fazem de suas aulas uma continuidade daquilo 

que transmitem no ensino regular. Em nossa visão e experiência, falta-lhes leituras específica 

sobre os objetivos da EJA. 

Lembramos aqui, a real necessidade de investimento na formação continuada dos 

educadores, buscando sensibiliza-los a repensar sua ação, objetivos, conteúdos e metodologias. 
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Objetivando também um novo olhar sobre a EJA e as práticas educativas destinadas a ela, que 

possui especificidades e requer profissionais preparados para atuar de forma integral com 

estes alunos. 

Consideramos que os avanços são lentos, mas caminhamos dentro da realidade e com 

o nível de profissionais existentes no mercado, que não tem capacitação especializada para 

atuar com este tipo de público, o que se deve corrigir com certa urgência destinando-se pelo 

menos uma cadeira nos cursos universitários aos profissionais que planejam trabalhar com a 

educação, em especial a EJA. 

Cabe aos órgãos responsáveis pela ação pedagógica deste tipo de ensino, abrir espaço 

para que esta reflexão e interação entre os professores aconteçam. 

Dentro da nossa pesquisa também verificamos existir um esforço por parte de alguns 

professores em sua atuação, na tentativa de obterem êxito e proporcionar aos Jovens e Adultos 

uma educação de qualidade, porém nos deparamos com a inexperiência dos mesmos em lidar 

com este público, aliado o fato de desconhecerem as políticas públicas e outras leituras 

voltadas ao mesmo. 

Se existe a desistência dos alunos, em nossa Unidade escolar especificamente, essa 

não se dá pela prática pedagógica inadequada e, sim por motivos particulares dos próprios 

estudantes enquanto outros que mesmo não tendo uma grande simpatia por alguns professores 

e conteúdos, permanecem na escola. 

No nosso entendimento, fatores que podem contribuir para a permanência desses 

sujeitos nas escolas de EJA/PROEJA é que deve ser utilizado um currículo que contemple 

projetos de pesquisa, projetos integradores e oficinas de integração, pois é preciso haver 

problemáticas a serem respondidas, cujo conhecimento será construído ao redor do eixo 

central da mesma. 

É preciso considerar que o estudo através destes projetos e oficinas integradoras não 

existem limitações, porque ela não é disciplinar, não se repete, são baseadas nos interesses, 

necessidades e realidade dos alunos, na relevância social do conhecimento, pois a síntese 

dialética entre realidade e sujeito contribui no processo de formação humana. 

Trabalhar com estes tipos de projetos contribuirá, no nosso entender, para a 

mobilização da escola em torno do trabalho coletivo, além dos alunos aprofundarem 

conhecimentos em temas e conteúdos da formação básica e técnica, incentivando-os na busca 

da solução de problemas científicos, do cotidiano e da sociedade. 

Sugerimos uma proposta de escola que assuma esses alunos como cidadãos 
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merecedores de respeito, descartando modelos seletivos e aprofundando a compreensão de 

que devemos oferecer aos alunos da EJA as mesmas possibilidades e experiências 

educacionais independente da sua posição social, econômica, raça, sexo, capacidade 

intelectual ou qualquer outra característica. 

Uma das contradições que a escola deve equilibrar é a de apropriação do 

conhecimento historicamente produzido pela humanidade e contribuir na formação integral 

dos alunos, ao mesmo tempo em que precisa cumprir a tarefa de formar mão de obra para a 

indústria e de disciplinadora da classe trabalhadora, reproduzindo o sistema que a sociedade 

impõe. 

Nesse caso, a EJA traz um pouco da educação defendida por Freire, a medida que 

afirma a igualdade de todos como sujeitos de direito e quebra a ideia de que uns valem mais 

do que outros, enfrentado as desigualdades como desafio a ser superado pela sociedade. 

Entendemos ainda que potencializar a diversidade na educação pode contribuir para a 

permanência desses sujeitos e para a transformação social, além da formulação de propostas 

educativas que tragam para o exercício da cidadania esses sujeitos de energia, imaginação e 

criatividade no centro, com seus desejos, necessidades e expectativas de educação, um dos 

meios imprescindíveis à humanização não só de suas vidas, como de toda a sociedade 

brasileira.  

 Acreditamos que o homem não pode participar ativamente na história, na sociedade, 

na transformação da realidade, se não é auxiliado a tomar consciência desta realidade e a 

perceber sua capacidade para transformá-lo. 
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