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RESUMO 

 

Esta monografia é resultado de uma pesquisa para conclusão do curso de 
licenciatura em Pedagogia, sendo desenvolvida a partir da necessidade de aplicar e 
conhecer a importância do conteúdo significativo na EJA. O objetivo geral desta 
pesquisa foi o de investigar se os alunos do primeiro segmento da EJA estão 
aprendendo conteúdos significativos no contexto em que vivem que os tornem mais 
críticos quanto ao seu papel social.  Para o desenvolvimento do estudo, foi realizada 
pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo por meio de entrevista com sete alunos 
e observação das aulas. Os dados coletados durante a pesquisa foram tabulados e 
interpretados levando em consideração a fundamentação teórica deste trabalho. 
Para compreender o fenômeno pesquisado buscou-se conhecer a história da 
Educação de Jovens e Adultos no Brasil e as principais políticas educacionais para 
essa modalidade de ensino nos últimos anos. Na análise dos dados foram 
enfatizadas as principais semelhanças encontradas durante a entrevista sobre a 
importância do conteúdo significativo no cotidiano desses alunos. Em síntese, 
compreende-se que é necessário refletir sobre a Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) em vários aspectos, como o perfil dos alunos e professores, a legislação, as 
metodologias, etc. A pesquisa apontou que as metodologias aplicadas nas turmas 
pesquisadas não são capazes de contribuir de forma significativa na aprendizagem e 
desenvolvimento dos alunos e que as práticas docentes utilizadas não estão 
contextualizadas e adequadas à realidade.   
 
Palavras chave: Educação de Jovens e Adultos. Conteúdo significativo. 
Aprendizagem. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This monograph is the result of a research to complete the degree course in 
Pedagogy, being developed from the need to apply and know the importance of 
meaningful content in the EJA. The general objective of this research was to 
investigate whether students in the first segment of the EJA are learning meaningful 
contents in the context in which they live that make them more critical about their 
social role. For the development of the study, a bibliographical research and field 
research was conducted through an interview with seven students and observation of 
the classes. The data collected during the research were tabulated and interpreted 
taking into account the theoretical basis of this work. In order to understand the 
phenomenon researched, we sought to know the history of Youth and Adult 
Education in Brazil and the main educational policies for this type of education in 
recent years. In the data analysis, the main similarities found during the interview 
about the importance of meaningful content in the daily life of these students were 
emphasized. In summary, it is understood that it is necessary to reflect on Youth and 
Adult Education (EJA) in several aspects, such as the profile of students and 
teachers, legislation, methodologies, etc. The research pointed out that the 
methodologies applied in the classes surveyed are not capable of contributing 
significantly to the learning and development of the students and that the teaching 
practices used are not contextualized and appropriate to reality. 
 
Keywords: Youth and Adult Education. Meaningful content. Learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade da Educação 

Básica destinada a pessoas que não tiveram oportunidade de acesso ou 

continuidade aos estudos na idade escolar considerada adequada. Cada um destes 

alunos possuem características singulares e a maior parte deste público possui uma 

posição social no qual o insere na sociedade.  

Este grupo é composto em sua maioria por: empregadas domésticas, idosos, 

donas de casas, jovens, adolescentes, desempregados, etc. Sabendo que cada um 

destes alunos carrega uma história de vida e, portanto, a continuidade dos estudos é 

motivada pelas mudanças que surgem como: possibilidades de atingir novos 

objetivos, maior participação social, o reconhecimento individual e o conhecimento 

de direitos sociais.  

Reconhecemos que a escola, enquanto lugar de construção de conhecimento 

precisa acolher alunos advindos de um contexto multicultural, por este motivo deve-

se ter como princípio, valorizar as particularidades dos alunos e suas necessidades.  

É necessário compreender que as aulas tenham significado e utilidade para 

estes alunos, não ofertando apenas como uma serventia para o futuro. Portanto, o 

que se visa no conteúdo curricular não pode se ausentar da vivência do trabalho e 

da expectativa de melhoria de vida. 

Devido à concepção de que, é através da educação que se supera os 

problemas, alcançar ascensão social e garantir um futuro prospero é o sonho de 

muitos jovens e adultos. 

Desta forma, faz-se necessário conhecer as peculiaridades de aprendizagem 

do adulto e adaptar ou criar métodos didáticos para serem usados nesta população 

específica. 

Nesta concepção os sujeitos se apropriam do conhecimento a partir das 

condições históricas nas quais estão inseridos e nas interações de aprendizagem 

entre professor e aluno. Assim, adotam-se os princípios de uma educação 

reparadora, equalizadora e qualificadora, princípios constantes nos Parecer 

CNE/CEB nº 11/2000” (p. 16). 

A Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (LDB) nº 9394 de 1996, 

que configura a EJA como uma modalidade da Educação Básica nas etapas do 
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ensino fundamental e médio, ainda não foi o suficiente para assegurar aos jovens e 

adultos uma educação atendendo às suas especificidades.  

 Um dos agravantes na EJA é continuar tratando os educandos como se 

ingressassem na escola feito folhas de papel em branco. Esses alunos são jovens e 

adultos com uma história de vida já construída, trazendo para a sala de aula 

concepções sobre o mundo que os cerca. Ao pensar no conteúdo curricular não se 

pode deixar de fora as concepções já construídas e vivenciadas pelos alunos fora 

das salas de aula. Portanto, os conteúdos significativos são uma necessidade ao 

pensar na educação de jovens e adultos e considerar que os conhecimentos prévios 

do aluno é fundamental para esta modalidade de ensino. No qual irá prepará-los 

para situações do cotidiano. 

 Paiva (2006) afirma que, na alfabetização, é creditada a responsabilidade 

para o desenvolvimento e o fundamento da educação de adultos. Meio, e não fim 

em si mesmo. A educação deve ser funcional, atravessando a sociedade, o trabalho, 

o lazer, as atividades cívicas e, para isso, os governos deveriam tratar a educação 

de adultos em pé de igualdade com a educação escolar, com sensível aumento de 

investimentos.  

 Ao pensar na formação de um cidadão crítico, reflexivo e transformador, 

considera-se a necessidade de superar na EJA, o fato de ela ser vista apenas como 

treinamento ou qualificação para o mercado de trabalho.    

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino, 

destinada a jovens que não puderam efetuar seus estudos na idade apropriada, no 

qual se propõe oferecer-lhes oportunidades educacionais adequadas às suas 

características, interesses, condições de vida e de trabalho mediante cursos e 

exames.  Portanto, é pautada pela inclusão e pela qualidade social. De acordo com 

a Resolução n.1º, de 5 de Julho de 2000, do Conselho Nacional de Educação (CNE) 

– que estabelece as diretrizes curriculares nacionais para a EJA. No que se refere 

aos conteúdos, a educação de jovens e adultos deve atender aos preceitos 

curriculares a cada nível de ensino no qual está associada (ensino fundamental e 

ensino médio). 

 Pelos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), a 

escolaridade média da população brasileira, com mais de 25 anos, aumentou de 5,0 

anos em 1992 para 7,7 anos em 2013. Houve avanços importantes na taxa de 

analfabetismo que passou de 23,1% em 1982 para 8,3% em 2014, na população 
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com mais de 15 anos de idade. A educação básica melhorou muito nas últimas 

décadas. Em 1995 (PNAD 1995), 80% da população com mais de 18 anos não tinha 

ensino médio completo, em 2014, (PNAD 2014) esse percentual era de 55%.  

 A partir destes dados, nota-se a importância de investir não só na educação 

de base a educação infantil, mas também na Educação de Jovens e Adultos. 

Segundo o parecer nº 11/00 do CNE, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

representa uma dívida social não reparada para com os que não tiveram acesso ao 

domínio da escrita e leitura como bens sociais, na escola ou fora dela. Portanto, a 

EJA deve manter uma política educacional voltada para atender a diversidade, 

através de planos de ação que valorizem as habilidades e potencialidades de cada 

um.  

 A realidade de um aluno que se encontra no ensino regular e a realidade de 

um aluno da EJA são totalmente diferentes, e esta diferença exige do professor uma 

formação específica que lhe dê a capacidade de selecionar conteúdos, utilizar 

procedimentos e criar alternativas que possibilitem uma compreensão satisfatória da 

realidade e uma prática pedagógica voltada de forma mais adequada as 

especificidades do aluno.  

 Cardoso (2007) aborda que ao chegar à escola os alunos da EJA, 

normalmente estão desmotivados, enfadados, sofrem com o fracasso escolar, 

muitos não tem emprego, não tem tempo para dedicar-se ao estudo. Os educadores 

devem desenvolver seus trabalhos, planos de aula e didáticas nesta visão, 

desenvolvendo atividades que aumentem a autoestima dos alunos, e para que isso 

ocorra o professor não pode ter uma postura apenas de transmissor de 

conhecimentos, mas sim de inovador, de mediador que procura novos métodos, 

novas metodologias de ensino para esta modalidade.  

O presente estudo justifica-se por estudar os métodos de ensino utilizados 

pelos professores da EJA, informar aos educadores desta modalidade a importância 

de valorizar e potencializar o conhecimento destes alunos.  
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2 O PERCURSO DA PESQUISA 

 

Constituiu-se através do embasamento teórico a trajetória pela qual a EJA 

percorreu, destacando suas lutas, desafios e conquistas no processo de 

escolarização. Procurando entender a importância desta modalidade na vida dos 

educandos, entender as motivações que os levaram a acessar a EJA é de suma 

importância, pois são possuidores de características singulares tais como: 

identidade, saberes, cultura e valores próprios. 

 Reconhecemos que a escola, enquanto lugar de construção do conhecimento 

precisa acolher alunos advindos de um contexto multicultural, por este motivo deve-

se ter como princípio, valorizar as particularidades dos alunos e suas necessidades. 

 É necessário compreender que as aulas tenham significado e utilidade para 

estes alunos, não ofertando apenas com uma serventia para o futuro. Portanto, o 

que se visa no conteúdo curricular não pode se ausentar da vivência do trabalho e 

da expectativa de melhoria de vida. 

Considera-se que a evasão escolar esteja relacionada à utilização de material 

inadequado para a faixa etária, aos conteúdos sem significado e as metodologias 

utilizadas por professores.  Assim, perguntamos: 

 Os conteúdos aplicados em sala de aula correspondem às especificidades 

dos alunos?  

 Estes conteúdos são significativos?   

 O professor da EJA está preparado para despertar o senso crítico do aluno? 

 O que os alunos da EJA precisam aprender de fato?  

Para responder a essas questões o objetivo geral da pesquisa foi o de 

investigar se os alunos do primeiro segmento da EJA estão aprendendo conteúdos 

significativos no contexto em que vivem que os tornem mais críticos quanto ao seu 

papel social. Em específico buscaremos investigar se os alunos do primeiro 

segmento da EJA estão aprendendo conteúdos significativos que os insiram no 

contexto vivido por eles, bem como os tornem mais críticos quanto ao seu papel 

social; identificar os conteúdos abordados no processo de ensino dos alunos do 

primeiro segmento da EJA; analisar se os conteúdos correspondem às 

especificidades destes alunos e verificar se as aprendizagens dos alunos da EJA 

estão sendo atendidas em sua criticidade. 
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A realização desta pesquisa se deu a partir da experiência com os alunos da 

EJA. Esse contato surgiu por meio do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 

Docência (PIBID), coordenado no âmbito do curso de Pedagogia da Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR). O programa tem como objetivo o incentivo à formação 

de professores para a educação básica.  

 Os dados para a realização desta análise foram coletados no período de 

Agosto a Novembro de 2015, em um Escola Estadual situada na zona leste do 

município de Porto Velho - RO, que oferta EJA para o primeiro segmento do Ensino 

Fundamental, numa turma de 3ª série, composta por 07 alunos. Outra escola na qual 

foi realizada a pesquisa foi a Escola Municipal, situada na zona leste da cidade de 

Porto Velho – RO, no período de Setembro a Novembro de 2016. A turma escolhida 

foi a 2ª série, composta por 11 alunos matriculados, porém, apenas 05 alunos 

assíduos.  

  Este estudo foi realizado através de pesquisa bibliográfica e descritiva, na 

qual foram coletados dados diretamente com 07 (sete) alunos de duas turmas da 2ª 

e 3ªsérie da EJA.  

 Para Lakatos; Marconi (2003, p.185) a pesquisa é de fundamental 

importância, pois coloca o pesquisador em contato com a obra. 

 

A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda 
bibliográfica já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde 
publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, 
monografias, teses, material cartográfico etc. (...) Sua função é colocar o 
pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado 
sobre determinado assunto (...) 

  

 Com a abordagem qualitativa buscou-se compreender as informações dos 

sujeitos pesquisados relacionando-os ao mundo real, na perspectiva de Laville; 

Dionne (2008, p.227): 

 
O pesquisador decide prender-se as nuança de sentido que existem entre 
as unidades, aos elos lógicos entre essas unidades ou entre as categorias 
que as reúnem, visto que a significação de um conteúdo reside largamente 
na especificidade de cada um de seus elementos e na das relações entre 
eles, especificidade que escada amiúde ao domínio do mensurável. 

 

 A partir da observação realizada na EJA, pudemos analisar a melhor forma de 

coleta de dados que seria empregado durante a pesquisa. Portanto, nessa 

participação e atuação direta com os alunos, percebemos que o conteúdo aplicado 
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pelo professor não corresponde com as expectativas dos alunos e não alcançam o 

objetivo desejado no qual o aluno da EJA precisa saber e colocar em prática na sua 

rotina.  

 A observação se fez necessária para a coleta de informações. Segundo 

Laville; Dionne (1999, p. 176), “na observação revela-se certamente nosso 

privilegiado modo de contato como real: é observando que nos situamos, orientamos 

nossos deslocamentos, reconhecemos as pessoas, emitimos juízos sobre elas [...]”. 

Através da observação buscamos coletar dados que leva os professores a não 

direcionar o aluno da EJA aos conteúdos significativos para sua vida pessoal e 

profissional.  

 Para a investigação e observação a respeito de como os alunos esperavam 

dos conteúdos apreendidos durante as aulas, utilizou-se a técnica de registro diário 

de campo associada à entrevista, a partir da qual foram levantados dados, 

utilizando-se de uma entrevista não-diretiva.  

 

[...] por meio delas, colhem-se informações dos sujeitos a partir do seu 
discurso livre. O entrevistador mantém-se em escuta atenta, registrando 
todas as informações e só intervindo discretamente para, eventualmente, 
estimular o depoente. De preferência, deve praticar um diálogo 
descontraído, deixando o informante à vontade para expressar sem 
constrangimentos suas representações (SEVERINO, 2007, p. 125). 
 
 

 Este tipo de entrevista possibilita que haja uma intervenção se necessário, 

uma vez que possibilita a reformulação da pergunta ou esclarecer dúvidas que 

possam surgir durante a entrevista. 

 Neste estudo foram utilizadas as seguintes referências: Aranha (2006); Arroyo 

(2007); Cardoso (2007); Carneiro (2014); Dante(1998); Freire (2008); Haddad; Di 

Pierro (2000); Libâneo (2008); Luckesi (1994);  Lima (2009); Stephanou (2005); 

Soares (2002); Teixeira (2016). 
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3 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  

 

Os primeiros vestígios da educação de adultos no Brasil são perceptíveis 

durante o processo de colonização, após a chegada dos padres jesuítas, em 1549. 

Estes se voltaram para a catequização e “instrução” de adultos e adolescentes, tanto 

de nativos quanto de colonizadores, diferenciando apenas os objetivos para cada 

grupo social. Após a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal, ocorreu uma 

desorganização do ensino. Somente no Império o ensino voltou a ser ordenado 

(ARANHA, 2006). 

O histórico da EJA no Brasil perpassa a trajetória do próprio desenvolvimento 

da educação e vem institucionalizando-se desde a catequização dos indígenas, a 

alfabetização e a transmissão da língua portuguesa servindo como elemento de 

aculturação dos nativos (PAIVA, 1973).  

 

A ação educativa junto a adolescentes e adultos no Brasil não é nova. 
Sabe-se que já no período colonial os religiosos exerciam sua ação 
educativa missionária em grande parte com adultos. Além de difundir o 
evangelho, tais educadores transmitiam normas de comportamento e 
ensinavam os ofícios necessários ao funcionamento da economia colonial, 
inicialmente aos indígenas e, posteriormente, aos escravos negros. Mais 
tarde, se encarregaram das escolas de humanidades para os colonizadores 
e seus filhos (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p.108). 
 

 Com a chegada da família real ao Brasil, houve a necessidade da formação 

de trabalhadores para atender a aristocracia portuguesa e, com isso, implantou-se o 

processo de escolarização de adultos com a finalidade de servirem como serviçais 

da corte e para cumprir as tarefas exigidas pelo Estado.  

 Em 1854 surgiu a primeira escola noturna no Brasil cujo intuito era de 

alfabetizar os trabalhadores analfabetos, expandindo-se muito rapidamente. Até 

1974 já existiam 117 escolas, sendo que as mesmas possuíam fins específicos, 

como por exemplo: no Pará para a alfabetização de indígenas e no Maranhão para 

esclarecer colonos de seus direitos e deveres (PAIVA, 1973). 

   A educação escolar no período colonial passou por três fases. A primeira 

fase foi de domínio dos jesuítas onde o ensino era gratuito, com exceção do espaço 

para a formação do clero. Os estabelecimentos eram mantidos pelos familiares e os 

professores eram bem remunerados. A segunda fase foi das reformas do Marquês 

de Pombal em 1759, e com a expulsão dos jesuítas do Brasil toda estrutura de 
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ensino foi modificada e a educação passa a ser responsabilidade do Estado. A 

terceira fase foi a de D. João VI, então rei de Portugal, que trouxe a corte para o 

Brasil (1808 – 1821) e implantou o seu processo de escolarização de adultos, com o 

objetivo de formar trabalhadores para servir a aristocracia portuguesa como 

serviçais.    

 Com o fim do domínio dos Portugueses em 1822 e a conquista da autonomia 

política, surge a primeira constituição Brasileira.  

 

Após a proclamação da Independência do Brasil foi outorgada a primeira 
constituição brasileira e no artigo 179 dela constava que a “instrução 
primária era gratuita para todos os cidadãos”; mesmo a instrução sendo 
gratuita não favorecia as classes pobres, pois estes não tinham acesso à 
escola, ou seja, a escola era para todos, porém, inacessível a quase todos, 
no decorrer dos séculos houve várias reformas (SOARES, 2002, p.8). 
 

 No dia 9 de Janeiro de 1881 em homenagem ao Ministro do Império José 

Antônio Saraiva, foi concebido o Decreto nº 3.029, conhecido como “Lei Saraiva”, 

que foi o responsável pela primeira reforma eleitoral do Brasil. Esta mesma Lei 

impedia o voto dos analfabetos por considerar a educação como ascensão social. 

 A Lei Saraiva, de 1981, que determinava eleições diretas, foi a primeira a 

colocar impedimentos, ao lado de outras restrições, como a de renda, aos votos dos 

analfabetos, reforçando a concepção do analfabeto como ignorante e incapaz 

(BRASIL, 1881). 

 As mobilizações da sociedade em torno da alfabetização de adultos foram 

abundantes nas primeiras décadas do século XX, em grande parte, geradas pela 

vergonha dos intelectuais, como censo de 1890, que constatou que 80% da 

população brasileira eram analfabetas. Surgiram as “ligas”, que se organizaram no 

interior, a exemplo da Liga Brasileira Contra o Analfabetismo, em 1915, no Rio de 

Janeiro (STEPHANOU, 2005). 

Em 1882, Rui Barbosa, baseado no diagnóstico da realidade brasileira da 

época, denunciava a vergonhosa precariedade do ensino para o povo brasileiro e 

apresentava propostas de multiplicação de escolas e de melhoria qualitativa de 

Ensino. 

Nos anos de transição do Império para República (1887-1897), a educação 
foi considerada como redentora dos problemas da nação. Houve a 
expansão da rede escolar. A partir de 1910 surgem as “ligas contra o 
analfabetismo” que visavam à imediata erradicação do analfabetismo para 
fins eleitoreiros (PAIVA, 1973, p.165). 
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 Em seguida vieram as seguintes reformas:  
 

As reformas da década de 1920 tratam da educação do adulto ao mesmo 
tempo em que cuidam da renovação dos sistemas de um modo geral. 
Somente na reforma de 1928 do Distrito Federal ela recebe mais ênfase, 
renovando-se o ensino dos adultos na primeira metade dos anos 1930 
(PAIVA, 1973, p. 168). 
 

 A descentralização do ensino nas províncias e municípios ocorreu após a 

constituição de 1891. A união acarretou-se da responsabilidade do ensino 

secundário e superior. Nesta constituição também era clara a exclusão dos adultos 

analfabetos ao direito de voto.  

Com o surgimento da indústria no Brasil, a partir da década de 1930, as 

mudanças políticas e econômicas da época foram promissoras para que a Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) ganhasse espaço na história. A constituição de 1934 não 

obteve êxito, pois Getúlio Vargas o então Presidente da República tornou-se um 

ditador através do golpe militar e criou um novo regime no qual chamou de: “Estado 

Novo”, criando assim uma nova constituição escrita por Francisco Campos. Para 

Ghiraldelli Jr:  

 

A constituição de 1937 fez o Estado abrir mão da responsabilidade para 
com educação pública, uma vez que ela afirmava o Estado como quem 
desempenharia um papel subsidiário, e não central, em relação ao ensino. 
O ordenamento democrático alcançado em 1934, quando a letra da lei 
determinou a educação como direito de todos e obrigação dos poderes 
públicos, foi substituído por um texto que desobrigou o Estado de manter e 
expandir o ensino público. A constituição de 1937 foi criada com o objetivo 
de favorecer o Estado, pois o mesmo tira a sua responsabilidade; uma 
população sem educação (educação para poucos) torna a sociedade mais 
suscetível a aceitar tudo que lhe é imposto; logo se entende que esta 
constituição não tinha interesse que o conhecimento crítico se propagasse, 
mas buscava favorecer o ensino profissionalizante, naquele momento era 
melhor capacitar os jovens e adultos para o trabalho nas indústrias (GHI-
RALDELLI JR, 2008, p.78). 
 

 Em 1945, com o fim da ditadura Vargas, o país vive a redemocratização e, 

isso contribuiu para que a EJA ganhasse destaque, pois era urgente a necessidade 

de aumentar as bases eleitorais para a sustentação do governo. A EJA passa a ter 

uma identidade, como forma de campanha. Campanha de Educação de 

Adolescentes e Adultos (CEAA). 

 A partir de 1947 a função supletiva foi inteiramente assumida pela CEAA, 

organizada pelo Ministério da Educação e Saúde (MES) os alunos analfabetos eram 

atendidos em classes de emergência, designadas como de ensino supletivo e 

organizadas com o apoio das secretarias de educação e entidades privadas. As 
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aulas eram no período noturno, com professores do antigo primário ou voluntários. 

Os materiais didáticos eram produzidos em grandes quantidades e distribuídos pelo 

MES. 

 Foi instalado em 1974 o Serviço de Educação de Adultos (SEA), no qual 

foram desenvolvidas diversas campanhas de motivações para a permanência dos 

jovens e adultos na escola. Uma dessas campanhas teve como inspiração o método 

de Laubach¹, o mesmo se baseava no conhecimento prévio dos adultos, assim como 

outras que seguiram a mesma proposta, a exemplo da Campanha Nacional de 

Educação Rural (1950) e da Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo 

(1958).  

 As campanhas não duraram muito tempo, pois enfatizavam a diminuição do 

analfabetismo e não a qualidade no ensino. De forma emblemática essa prática 

convergiu para um novo olhar da prática pedagógica. Entre 1959 e 1964 houve o 

chamado período das luzes para a educação de adultos. 

  

É dentro dessa perspectiva que devemos considerar os vários 
acontecimentos, campanhas e programas no campo da educação de 
adultos, no período que vai de 1959 até 1964. Foram eles, entre outros: o 
Movimento de Educação de Base, da Conferência Nacional do Bispos do 
Brasil, estabelecido em 1961, com o patrocínio do governo federal: o 
Movimento de Cultura Popular do Recife, a partir de 1961; os Centros 
Populares de Cultura, órgãos culturais da UNE; a Campanha De Pé no 
Chão também se Aprende a Ler, da Secretaria Municipal de Educação de 
Natal; o Movimento de Cultura Popular do Recife; e finalmente, em 1964, o 
Programa Nacional de Alfabetização do Ministério da Educação e Cultura, 
que contou com a presença do professor Paulo Freire [...] (HADDAD; DI 
PIERRO, 2000, p. 113). 
 

 Nos anos de 1960, Paulo Freire junto com outros intelectuais deu início ao 

programa, que inovou radicalmente o conceito de alfabetização e o próprio modo de 

trabalhar com os adultos.  

 Ao fazer uma pesquisa e o levantamento do vocabulário, o alfabetizador 

seleciona as palavras com maior densidade, os conjuntos que faziam parte dos 

padrões silábicos da língua eram organizados. Portanto, essas seriam as palavras 

“geradoras” a partir das quais se realizaria tanto o estudo da escrita e leitura como o 

da realidade. Com o objetivo de antes de iniciar o aprendizado da escrita, levar o 

educando a assumir-se com sujeito de sua aprendizagem. 

 

[...] O conceito de Educação de Adultos vai se movendo na direção da 
Educação Popular na medida em que a realidade começa a fazer algumas 
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exigências à sensibilidade e à competência cientifica dos educadores e das 
educadoras [...]. Os Próprios conteúdos a serem ensinados não podem ser 
totalmente estranhos àquela cotidianidade. O que acontece, no meio 
popular, nas periferias das cidades, nos campos, trabalhadores urbanos 
rurais reunindo-se para rezar ou para discutir seus direitos. Nada pode 
escapar à curiosidade arguta dos educadores envolvidos na prática da 
educação popular (FREIRE, 2000, p.15-16). 
  

 Paulo Freire lutou por uma educação no qual libertasse o oprimido em 

condição de pobreza e inferioridade. Lutou contra uma “Educação Bancária”, 

acreditou na construção do conhecimento. Em sua concepção o adulto já trazia 

consigo saberes da vida cotidiana, no entanto, juntos poderiam partir de um 

determinado ponto e dar continuidade à construção do conhecimento do educando.  

Paulo Freire preparou uma proposta de alfabetização conscientizadora, cujo 

princípio básico era “A leitura do mundo procede à leitura da palavra”.  Ele sempre 

lutou pelo fim da educação elitista, objetivava uma educação democrática e 

libertadora, que parte da realidade, da vivência dos educandos. (ARANHA, 1996, 

p.209) 

 Com o golpe militar em 1964 grupos que participavam na alfabetização de 

adultos foram reprimidos, o governo passou a controlar as iniciativas voltadas para a 

educação. Em 1967 surgiu o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) 

fundado pelo presidente ditador Artur da Costa e Silva, esse movimento tinha como 

foco o ato de ler e escrever, metodologia que se assemelha ao de Paulo Freire com 

codificações, cartazes com famílias silábicas, quadros, fichas, porém não utilizava o 

diálogo como o de Freire e não se atentava a formação crítica dos educandos.  

 O MOBRAL se estruturou nos municípios com o apoio dos militares, foi à 

campanha de alfabetização com maior abrangência e rica, contando com farto 

material didático e importantes investimentos na formação de pessoal. O MOBRAL 

foi substituído em 1985, pela Fundação Educar, extinta em 1990. Sobre a extinção 

da Fundação: 

 

Representa um marco no processo de descentralização da escolarização 
básica de jovens e adultos, que representou a transferência direta de 
responsabilidade pública dos programas de alfabetização e pós-
alfabetização de jovens e adultos da União para os municípios. Desde 
então, a União já não participa diretamente da prestação de serviços 
educativos, enquanto a participação relativa dos municípios na matrícula do 
ensino básico de jovens e adultos tendeu ao crescimento contínuo 
(HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 121). 
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Houve também o Movimento de Educação de Base (BEM) que tinha como 

objetivo formar cidadãos críticos e reflexivos, libertando-os da ignorância e 

alienação. Este movimento durou até meados de 1969, devido a sua ligação com a 

igreja. 

Em 1971 a Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB) nº. 5.692/71 

regulamentam o Ensino Supletivo e o MOBRAL, em termos de exames e cursos, 

ambas influenciadas pela ideologia da educação permanente. 

 

Durante o período militar, a educação de adultos adquiriu pela primeira vez 
na sua história um estatuto legal, sendo organizado em capítulo exclusivo 
da Lei nº 5.692/71, intitulado ensino supletivo. O artigo 24 desta legislação 
estabelecia com função do supletivo suprir a escolarização regular para 
adolescentes e adultos que não a tenham conseguido ou concluído na 
idade própria (VIEIRA, 2004, p. 40). 

  

 A LDB 5.692/71 que contemplava o caráter supletivo da EJA, excluindo as 

demais modalidades, não diferia dos objetivos do MOBRAL quanto à 

profissionalização para o mercado de trabalho e à visão da leitura e da escrita 

apenas como decodificação de signos (BRASIL, 1971). 

 

Somente com a nova LDB nº 9394/96, art. 37 e art. 38, é que se passou a 
contemplar as várias modalidades de educação de jovens e adultos e uma 
melhor adequação às novas exigências sociais. Dentre algumas alterações 
significativas é possível citar a redução da idade mínima (15 anos para o 
ensino fundamental e 18 anos para o ensino médio) com um atraso de pelo 
menos 80 anos em relação à divulgação das pesquisas do IBGE de 1910, o 
uso da didática apropriada às características do alunado, condições de vida 
e trabalho e incentivo à aplicação de projetos especiais que proporcionem o 
alcance dos objetivos desejados (BRASIL, 1996). 
 

Foram criados em todo o país Centros de Estudos Supletivos, com o objetivo 

de escolarizar um grande número de pessoas, mediante um baixo custo operacional, 

atendendo às necessidades de um mercado, com uma proposta de educação e 

futuro. 

 

O Ensino Supletivo que se propunha a recuperar o atraso, reciclar o 
presente, formando uma mão-de-obra que contribuísse no esforço para o 
desenvolvimento nacional, através de um novo modelo de escola, em uma 
nova linha de escolarização não formal, pela primeira vez assim entendida 
no Brasil e sistematizada em capítulo especial de uma lei de diretrizes 
nacionais (HADDAD e DI PIERRO, 2000, p. 116). 
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Após 1985 com a democratização da sociedade, houve um movimento 

histórico em que antigos e novos movimentos da sociedade civil ocuparam espaços 

crescentes na cena pública.  Esse processo resultou na promulgação da 

Constituição Federal de 1988 e o reconhecimento social dos direitos das pessoas 

jovens e adultas à educação fundamental, com a consequente responsabilização do 

Estado por sua oferta pública, gratuita e universal.  

Foi a partir da década 1990, por meio da participação do Brasil na 

Conferência Mundial de Educação para Todos em Jomtien, na Tailândia, no qual foi 

proposta maior equidade social nos países mais pobres e populosos do mundo, 

foram criados novos programas para o incentivo e acesso dos jovens e adultos ao 

processo de escolarização. Uma das grandes conquistas para ratificar esse direito a 

educação para todos, foram novas diretrizes para a educação. A LDBEN 9.394/96 

especifica no Título V, Capítulo ll, Seção V, em dois artigos relacionados à Educação 

de Jovens e Adultos: 

 

Art. 37º. 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.  
§ 1º. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos 
adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, 
oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do 
alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos 
e exames.  
§ 2º. O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 
trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre 
si. 
Art. 38º. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que 
compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao 
prosseguimento de estudos em caráter regular.  
§ 1º. Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:  
I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze 
anos;  
II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito 
anos.  
§ 2º. Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por 
meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. 

 

Por meio desta conquista, a EJA passa a ser considerada uma modalidade da 

educação básica, reafirmando os direitos dos alunos a um ensino gratuito e 

adequado as suas condições, enfatizando a singularidade e especificidade de cada 

aluno.  

No governo de Fernando Collor de Mello, nos primeiros anos da década de 

1990, foi implantado o Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania (PNAC), 
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que se articulou em torno da (LDB) reafirmando a institucionalização da modalidade 

EJA, substituindo a Denominação Ensino Supletivo por (EJA). Surge em favor da 

educação de jovens adultos entre o governo e os municípios com parcerias entre 

Organizações Não governamentais (ONG’s), Universidades, grupos informais e 

populares. Em relação à mudança do termo ensino para educação Soares afirma 

que:  

 

A mudança de ensino supletivo para educação de jovens e adultos não é 
uma mera atualização vocabular. Houve um alargamento do conceito ao 
mudar a expressão de ensino para educação. Enquanto o termo “ensino” se 
restringe à mera instrução, o termo “educação” é muito mais amplo 
compreendendo os diversos processos de formação (SOARES, 2002, p. 
12). 

 

 Passa a existir em São Paulo nesse mesmo período, no governo de Luiza 

Erundina, o Movimento de Alfabetização (MOVA) tendo como gestor Paulo Freire. 

Esse movimento teve como objetivo erradicar o analfabetismo de forma a atender as 

necessidades e condições dos alunos jovens e adultos.  

 Após o impeachment em 1994 de Fernando Collor de Mello (em 29 de 

setembro de 1992), no governo de Itamar Franco, foi elaborado o Plano Decenal de 

Educação (PDE) é criado a Comissão Nacional de Educação de Adultos (CNEJA). 

Fundamentados em ações educativas objetivava desenvolver ações culturais da 

juventude. Destacando-se a formação de educadores e agentes culturais, pesquisa 

e divulgação de políticas públicas que promovam os direitos humanos. 

 Em 1998 foi fundando o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(PRONERA) com o objetivo de atender às populações nas áreas de assentamento. 

No governo de Luiz Inácio Lula da Silva em 2003, foi lançado o Programa Brasil 

Alfabetizado, com ênfase no voluntariado, apostou na mobilização da sociedade 

para resolver o problema do analfabetismo.  

 Com a perspectiva de formação continuada, a EJA se propôs a resgatar o 

reconhecimento da dívida social para os que tiveram seus direitos a escolarização, 

negados ou interrompidos. Portanto, em 2004 foi criada a Secretária de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) que se propôs atenuar tal dívida. 

Teve sua nomenclatura alterada em 16 de maio de 2011 para Secretária de 

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), pois em 

virtude da reestruturação do MEC, conforme Decreto 7.480, os programas de 
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educação inclusiva foram incorporados a esta Secretaria, no qual passou por 

reestruturação, com vistas à [...] contribuir para o desenvolvimento inclusivo dos 

sistemas de ensino, conforme documento SECADI (2012).  

 Conclui-se que a EJA não é um acontecimento recente na educação brasileira 

e o analfabetismo é um problema recorrente. Embora houvesse inúmeras tentativas 

de erradicação, o resultado é a ineficiência do nosso sistema educacional e de 

políticas públicas inadequadas, materializadas em programas e campanhas 

descontinuadas.  

  

3.1 As Políticas Públicas de Educação de Jovens E Adultos 

 

A necessidade de eliminar o analfabetismo no Brasil é consenso em todo 

discurso que se refere à educação e desenvolvimento nacional. Está presente na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e no Projeto de Lei do novo Plano 

Nacional de Educação. Na realidade, o ensino não condiz com a proposta ofertada, 

principalmente sob o olhar da gestão pública da educação. 

As políticas educacionais levadas à prática nos últimos anos mostram que a 

Educação de Jovens e Adultos tem recebido importância secundaria frente a outras 

modalidades de ensino e grupos de idade. 

Para refletir sobre a ideologia contida nos programas oficiais que fizeram 

parte desse processo, se faz necessário entender os avanços e retrocessos na 

formulação de campanhas, projetos e programas de alfabetização brasileira. 

 As referências internacionais provenientes de acordos e metas para a 

temática da EJA, na entrada do terceiro milênio, estavam demarcadas por três 

agendas principais: os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs), acordo 

assinado em 2000; as metas de Educação Para Todos (EPT), criadas em 1990 em 

Jomtien (Tailândia) e renovadas em 2000 em Dakar (Senegal); e a Declaração de 

Hamburgo (Alemanha) e Agenda para o Futuro subscritas em 1997 na V 

Conferência Internacional de Educação de Adultos (Confintea). O ano de 2015 é 

referência para os dois primeiros acordos, prazo em que as metas estabelecidas 

venceram.  

 No caso da Declaração de Hamburgo, uma nova Confintea ocorreu em 2009 

em Belém do Pará, reafirmando compromissos para a EJA e estabelecendo novas 

estratégias para o seu desenvolvimento.  
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 A conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável 

(2012), conhecida como Rio+20, apesar do pequeno avanço no estabelecimento de 

compromissos práticos, serviu como ponto inicial para a elaboração dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODSs) que substituiu os ODM em 2015.  

 Os ODMs não fixaram uma meta específica para EJA. O tema da educação 

foi tratado no Objetivo 2 – Alcançar educação primária universal. No relatório para o 

Brasil, de 2014, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 

avaliou positivamente os avanços das políticas brasileiras de universalização da 

educação primária e ampliação de oportunidades educacionais para a juventude. No 

entanto, o Relatório Global sobre os ODMs de 2014 admitiu que o número de 

analfabetos entre jovens e adultos no mundo permaneceu alto, apesar do pequeno 

progresso ao longo dos anos: 

 

Ao longo das últimas duas décadas, o mundo observou um progresso 
significativo na taxa de alfabetização de jovens e adultos e, 
simultaneamente, uma diminuição na lacuna entre o índice de mulheres e 
homens alfabetizados. A taxa de alfabetismo da população jovem entre 15-
24 anos aumentou globalmente de 83%, em 1990, para 89% em 2012. A 
taxa de alfabetização de adultos, para a população com 15 anos ou mais, 
aumentou de 76% para 84%. Ainda assim, havia 781 milhões de adultos e 
126 milhões de jovens ao redor do mundo sem habilidades básicas de 
escrita e leitura em 2012, com as mulheres somando mais de 60% de 
ambas as populações jovem e adulta (ONU, 2014, p. 16) 
 

 Perante os pequenos progressos realizados na década de 1990, o 

compromisso com a Educação para Todos (EPT) foi reafirmado pelos 164 governos 

reunidos em Dakar em 2000, na Cúpula Mundial de Educação. A meta de oferecer a 

todas as crianças, jovens e adultos uma educação que satisfaça suas necessidades 

básicas de aprendizagem foi adiada para 2015. Esta meta foi desdobrada em seis 

objetivos relacionadas à ampliação do acesso à educação na primeira infância, ao 

ensino primário universal, à educação de qualidade com equidade de gênero, sendo 

dois deles diretamente relacionados à EJA:  

 

1. Assegurar que as necessidades de aprendizagem de todos os jovens e 

adultos sejam alcançadas através de acesso equitativo a programas 

apropriados de aprendizagem e competências para a vida. 
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2. Alcançar 50% de melhora nos níveis de educação de adultos até 2015, 

especialmente para as mulheres, e acesso equitativo à educação básica e 

continuada para adultos.  

Apesar dos avanços registrados na frequência ao ensino fundamental e na 

ampliação do acesso ao ensino superior, o Brasil está entre os 53 países que não 

atingiram os objetivos de EPT até 2015. 

As Confinteas firmaram-se como espaço internacional de orientação para as 

políticas de EJA. Foi classificada pela ONU como referências de nível 2, seu impacto 

e relevância para os governos é menor que os ODMs ou a iniciativa de EPT. 

 A Confintea V, realizada em 1997, teve força convocatória e produziu a 

Declaração de Hamburgo e Agenda para o Futuro (UNESCO, 1999), documentos 

que exercem influência intelectual e política sobre a EJA, renovando o conceito que 

delimita o campo e impulsionando a difusão da perspectiva da educação e 

aprendizagem ao longo da vida.  

 Após 12 anos, a Confintea VI, que o Brasil sediou, reafirmou esses conceitos, 

aprovou o Quadro de Ação de Belém e buscou convergências com outras agendas 

internacionais de alfabetização, educação e desenvolvimento. O evento oficial foi 

precedido por um vibrante Fórum Internacional da Sociedade Civil. (HADDAD, 2009) 

 No âmbito nacional, a EJA permaneceu na agenda de políticas educacionais 

no início do terceiro milênio por diversas razões. Entre estes estavam, a oferta 

pública de oportunidades de alfabetização, elevação de escolaridade e a formação 

para o trabalho, que se tornou uma imposição legal pela Constituição de 1988 e a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996, ao 

reconhecerem o direito público subjetivo dos jovens, adultos e idosos ao estudo.  

No segundo mandato do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva a EJA recebeu 

um novo impulso, quando foi incluída em relação às demais etapas e modalidades, 

nas políticas estruturantes do sistema de educação básica, que passaram a ser 

organizadas em torno ao Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). Dentre as 

28 diretrizes do Compromisso Todos pela Educação, pelo qual os Estados e 

Municípios aderem ao PDE, consta somente a manutenção de um programa de 

alfabetização de jovens e adultos, compromisso que não é monitorado.  

 

Em 2009, a Emenda Constitucional n.59 modificou a redação do Artigo 
n.208 da Constituição para tornar obrigatória a Educação Básica desde a 
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Pré-Escola até o Ensino Médio, “[...] assegurada inclusive sua oferta gratuita 
para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria [...]”, 
estendendo também aos educandos o acesso universal ao material didático 
escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Ampliou-se, assim, o 
direito dos jovens e adultos ao Ensino Médio e aos programas 
suplementares a ele associados, obrigando compatibilizar a legislação 
infraconstitucional a essas determinações, o que foi realizado pela Lei n. 
12.796/2013, que modificou a LDBEN ((HADDAD; DI PIERRO, 2015, p. 
209). 

 

 As matrículas presenciais da EJA passaram a ser consideradas nos 

programas federais de alimentação e transporte escolar, do livro didático e 

descentralização de recursos para escolas, no que resultou a melhoria de condições 

de oferta, de ensino-aprendizagem e de permanência dos estudantes na escola. 

Entretanto, não há preocupação com a qualidade. 

 

Os estudantes da EJA não foram incluídos nos sistemas de aferição de 
desempenho instituídos pelo Inep para a composição do Índice de De-
senvolvimento da Educação Básica (IDEB), fazendo com que os resultados 
de aprendizagem na modalidade estejam fora do campo de atenção dos 
gestores e da opinião pública. O Inep, porém, transpôs as resistências à 
centralização da certificação, via exames, e voltou a realizar o Encceja em 
2005 e, a partir de 2009, inseriu a certificação dos jovens e adultos entre as 
múltiplas funções desempenhadas pelo Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM). (CATELLI JR.; SERRAO, 2014, p. 38) 
 

A EJA continua fora do campo de atenção. Não há preocupação com o 

desempenho, apenas com a certificação, o que resulta em dificuldades para analisar 

sua qualidade.  

 

3.2 A importância do conteúdo significativo na EJA 

 

As metodologias atualmente usadas para o ensino da EJA pelos professores 

de diferentes disciplinas ainda desafiam educadores a aprimorar a qualificação do 

ensino por meio de aprendizagens significativas e da construção do conhecimento, o 

que me motiva a levar a investigar propostas que possam contribuir para o quadro 

de qualificação docente e da Educação em EJA. 

A partir desta modalidade de educação procura-se conceber o conhecimento 

não mais numa perspectiva tradicional, mas que ele nasça do movimento, da dúvida, 

da incerteza, da necessidade, da busca de novas alternativas, do debate, da troca, 

constituindo-se a concepção de conhecimento numa visão construtivista, como 

afirma Nevado; Carvalho e Menezes (2007). 
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É necessário que as escolas que ofertam Educação para Jovens e Adultos 

preocupem-se com um ensino de qualidade que venha ao encontro de ideias 

prescritas na legislação que ampara essa modalidade de ensino e que tenham como 

fim o preparo para a cidadania. Portanto, necessita-se de professores preparados e 

qualificados para trabalhar com essa modalidade de ensino. 

Luckesi (1994, p.68) enfatiza que a ação docente só terá sentido se o 

professor atentar para o seguinte princípio da prática docente: “Estar interessado 

que o aluno aprenda se desenvolva individual e coletivamente”. Segundo ele, o 

interesse do professor pelo aluno é o aspecto mais importante e significativo para 

que o aluno seja capaz de efetivamente aprender a aprender. 

Ao analisarmos sobre a prática pedagógica junto às turmas da EJA conclui-se 

que os adultos podem aprender em qualquer idade. Cada um no seu ritmo de 

aprendizagem, assim como as crianças aprendem. Portanto, o professor deve 

respeitar os níveis de conhecimento dos alunos, auxiliando-os a construir novos 

significados a partir das experiências e conhecimentos que o aluno já possui.  

Faz-se necessário pensar numa perspectiva diferente de se fazer educação. 

Pensar estratégias que garantam o direito e que não fuja das reais necessidades 

dos alunos da EJA. 

Portanto, os conteúdos significativos são uma necessidade ao analisar o que 

se propõe ao aluno da EJA, pois o que é de conhecimento do aluno é fundamental 

para desempenhar um bom trabalho.  

 

Negar os saberes da experiência, considerados como ponto de partida, 
como objeto de problematização, provoca o erro epistemológico. O grande 
equívoco que muitos educadores cometem é querer encher a cabeça dos 
educandos com conhecimentos prontos, apresentados como verdades 
inquestionáveis, não os chamando a pensar, a lerem as suas vivências 
(FREIRE, 1987, p. 87). 

 

A Declaração de Hamburgo (1997) defende que: 

 
Educação Básica para todos significa dar às pessoas, independente da 
idade, a oportunidade de desenvolver seu potencial, coletiva ou 
individualmente. Não é apenas um direito, mas também um dever e uma 
responsabilidade para com os outros e com toda a sociedade. É 
fundamental que o reconhecimento do direito à educação continuada 
durante a vida seja acompanhada de medidas que garantam as condições 
necessárias para o exercício desse direito (CONFITEA, 1997, p. 3). 
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Para Libâneo (1992, p.47), o trabalho docente constitui o exercício 

profissional do professor e este é o seu compromisso com a sociedade. 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. 

 Linderman, E. C, em 1926, pesquisou as melhores formas de educar adultos. 

A “American Association for Adult Education” identificou, pelo menos cinco 

pressupostos-chave para a educação de jovens e adultos. Estes pressupostos são: 

 

1. Adultos são motivados a aprender na medida em que experimentam que 
suas necessidades e interesses serão satisfeitos, [...] 2. A orientação de 
aprendizagem do adulto está centrada na vida, seu programa de 
aprendizagem são as situações de vida e não disciplinas. 3. A experiência é 
a mais rica fonte para o adulto aprender, por isto, o centro da metodologia 
da educaçação do adulto é a análise das experiências (TEIXEIRA, 2005., 
p.3). 

   

Faz-se necessário conhecer as peculiaridades da aprendizagem no adulto e 

adaptar ou criar métodos didáticos para serem usados nesta população específica. 

 

Na educação convencional é exigido do estudante ajustar-se ao currículo 
estabelecido; na educação de adulto o currículo é construído em função da 
necessidade do estudante. Todo adulto se vê envolvido com situações 
específicas de trabalho, de lazer, de família, da comunidade, etc. - situações 
essas que exigem ajustamentos. O adulto começa nesse ponto. (TEIXEIRA, 
2005, p. 2). 

 

Dessa forma, valorizar as experiências, a forma como percebem a realidade é 

um ponto de partida para que se construam novos saberes nesses espaços 

educacionais.  

Para Lima (2009), professores e alunos são produtores de cultura, todos 

aprendem e todos ensinam, são sujeitos da educação e estão permanentemente em 

processo de aprendizagem.  

Para Piconez (2006) o professor de EJA deve pensar que é o mediador 

provocador cognitivo de novos conhecimentos que serão repartidos e divididos entre 

ele e os alunos e vice-versa, respeitando, assim, o educando como ser humano. 

Existem várias possibilidades para o professor preparar o aluno da EJA para 

adquirir habilidades e competências necessárias para a sua vida em sociedade com 

mais autonomia. Portanto, devemos pensar que os alunos da EJA têm uma história 

de vida, de conhecimentos, mas não sabem como utilizá-los.  
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Segundo Lima (2009), o professor deve encorajar o processo crescente de 

independência. Deve solicitar a participação ativa dos educandos nas atividades de 

aprendizagem, na determinação do que, quando e como deve ser aprendido, 

respeitado, prioritariamente, as necessidades ligadas ao desenvolvimento e 

manutenção do autoconceito dos alunos. 

 

Ensinar já não é mais levar o conhecimento para a sala de aula e, sim 
enriquecer e valorizar os conhecimentos dos estudantes, o que significa 
adequar as metodologias tradicionais aos conceitos andragógicos que 
levarão à construção coletiva dos conhecimentos a partir dos referenciais de 
vida deles, tornando o aprendizado mais agradável e contextualizado 
(MARTINS, 2013, p. 145) 

 

Ensinar ao aluno conteúdos por estarem no currículo ou em seu livro didático, 

sem que estes conteúdos nada tenham a ver com a realidade do aluno, ou ainda 

que não venham acrescentar algo que lhe dará prazer ou fará alguma diferença em 

sua vida, torna-se desmotivador para o aluno.  

 

Cabe ao professor estimular o aluno e isso é um dos aspectos da 
Andragogia, que trabalha o conteúdo como algo que sirva para a vida do 
aluno, algo que lhe permitirá possibilidades de crescimento em seu meio. 
Cabe também a ele propor mudanças de atitude, estimulando-o a pensar o 
ambiente em que vive e suas formas de preservar ou melhorar a sua 
qualidade de vida (MARTINS, 2013, p. 149). 

 

O professor da EJA necessita de qualificação para saber o que, para que e 

por que trabalhar cada atividade proposta. Portanto, é fundamental tomar 

consciência da relevância de como levar conhecimento que não por intermédio de 

monólogos cansativos, mas por meio de aulas participativas e lúdicas, pois os 

adultos, ao contrário das crianças:  

 

a) necessitam de saber o motivo pelo qual devem realizar certas 
aprendizagens; b) aprendem melhor experimentalmente; c) concebem a 
aprendizagem como resolução de problemas; d) aprendem melhor quando o 
tópico possui valor imediato e os motivadores mais potentes para a 
aprendizagem são internos (NOGUEIRA, 2004. p. 5). 

 

Diferentemente de uma sala regular, a EJA requer outros olhares. Portanto, é 

necessário buscar conhecimento como um professor pesquisador. A andragogia 

apresenta princípios que atraem os educandos que buscam alternativas de ensino 

diferentes dos moldes de educação da EJA. 



33 

 

Para ser válida, toda educação, toda ação educativa deve necessariamente 

estar precedida de uma reflexão sobre o homem e de uma análise do meio de vida 

concreto do homem concreto a quem queremos educar (ou melhor dito: a quem 

queremos ajudar a educar-se) (FREIRE, 2008, p. 38). Para ser instrumento válido, a 

educação deve ajudar o homem, a partir de tudo oque constitui a sua vida, a chegar 

a ser sujeito. É isto o que expressam frases como: “A educação não é um 

instrumento válido se não estabelece uma relação dialética com o contexto da 

sociedade na qual o homem está radicado” (FREIRE, 2008, p. 39). 

O homem chega a ser sujeito por uma reflexão sobre sua situação, sobre seu 

ambiente concreto. Quanto mais refletir sobre a realidade, sobre sua situação 

concreta, mais emerge, plenamente consciente, comprometido, ponto a intervir na 

realidade para mudá-la. (FREIRE, 2008, p. 39) 

Mas quem são esses alunos da EJA? A quem é destinado esse direito à 

educação que tanto se discute? 

 

Desde que a EJA é EJA esses jovens e adultos são os mesmos: pobres, 
desempregados, na economia informal, negros, nos limites da 
sobrevivência. São jovens e adultos populares. Fazem parte dos mesmos 
coletivos sociais, raciais, étnicos, culturais [...] (ARROYO, 2007, p. 29) 

 

 [...] é importante preparar o homem para isso por meio de uma educação 

autêntica: uma educação que liberte, que não adapte, domestique ou subjugue. 

(FREIRE, 2008, p. 45) 

A realidade não pode ser modificada, senão quando o homem descobre que é 

modificável e que ele pode fazê-lo. É preciso, portanto, fazer desta conscientização 

o primeiro objetivo de toda educação: antes de tudo provocar uma atitude crítica, de 

reflexão, que comprometa a ação. (FREIRE, 2008, p. 46) 

A alfabetização e a conscientização são inseparáveis. Todo aprendizado deve 

estar intimamente associado à tomada de consciência de uma situação real e vivida 

pelo aluno. (FREIRE, 2008, p. 59) 

 O homem não pode participar ativamente na história, na sociedade, na 

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

de sua própria capacidade para transformá-la. (FREIRE, 2008, p. 46) 
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4  A PESQUISA NAS ESCOLAS: O ENSINO INFANTILIZADO E 

DESVINCULADO DA REALIDADE DOS ALUNOS 

 

Nosso primeiro contato com os alunos da EJA foi no ano de 2015, essa 

experiência se refere ao ingresso no programa do PIBID. No primeiro contato com os 

alunos realizamos uma atividade no qual investigava sobre a vida dos alunos, pois 

conhecê-los é fundamental para conhecer sua vida pessoal, suas dificuldades, seus 

sonhos e expectativas. Primeiramente o contato inicial com um aluno da EJA é de 

estabelecer uma relação de confiança, pois os alunos não são tão receptivos. O fato 

de sermos acadêmicas e geralmente mais jovens que os alunos não passam 

confiança no primeiro contato. Portanto, cautela, simpatia, segurança e 

conhecimento são fatores importantes nesse momento.   

Após conhecê-los e estabelecendo uma relação de confiança, ponderei que 

da mesma maneira que eu estava ensinando eu estava aprendendo com eles, pois 

cada um deles tem uma sabedoria a ser compartilhada.  

A maioria desses alunos tem desejos semelhantes. Dentre estes são: concluir 

os estudos, cursar o ensino superior, passar em um concurso público, realizar curso 

técnico, aprender a ler a bíblia, obter um emprego melhor e ser independente. 

Apesar dos objetivos serem diferentes todos tem o mesmo caminho, o aprendizado. 

 O estágio supervisionado na EJA, não foi diferente. O estabelecimento de 

confiança se deu a partir do diálogo e para que houvesse um conhecimento melhor 

da turma usei a mesma estratégia utilizada no PIBID. A partir do diálogo, a 

investigação sobre as dificuldades, histórico de vida, sonhos e desejos, é perceptível 

que os alunos desta modalidade almejam objetivos semelhantes.  

Durante as observações das aulas ministradas pelas professoras de cada 

escola, percebemos que os conteúdos aplicados não despertavam o interesse do 

aluno. Na maioria das vezes, devido às atividades serem copiadas do quadro, se 

tornavam cansativas e improdutivas. A maior parte do tempo era destinada apenas à 

cópia. Nesse caso, não resta tempo suficiente para a explicação e resolução da 

atividade proposta.  

Ao permear estudos teóricos a partir dos vários autores que tratam a EJA, 

convergiu-se para o contexto do estudo da prática, no qual foi confrontada a análise 

do estudo teórico com a pesquisa de campo. 
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Os dados para a realização desta análise foram coletados no segundo 

semestre de 2015 durante minha participação no Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID), que é vinculado ao programa de graduação da 

Universidade Federal de Rondônia. Essa experiência ocorreu em uma Escola 

Estadual, situada na zona leste do município de Porto Velho – RO, no período de 

Março a Junho de 2016. Esta pesquisa foi realizada em uma turma de 3ª série do 

ensino fundamental, com a participação de 04 alunos.  

A professora que participa do projeto é formada em Pedagogia e atua na EJA 

há 10 anos. Antes de iniciar com o projeto na turma, observei três aulas para ter 

conhecimento de qual recurso didático a professora utilizava e como eram 

ministradas as aulas, com o objetivo de investigar se os conteúdos são significativos 

ou não para os alunos. Durante o período de observação a professora utilizou 

somente o livro didático como recurso para ministrar as aulas.  

O período de estágio supervisionado proporcionou o contato direto com os 

alunos da EJA, portanto, utilizei dessa experiência para a coleta de dados. O estágio 

foi desenvolvido em uma Escola Municipal, situada na zona leste da cidade de Porto 

Velho – RO, no período de Setembro a Novembro de 2016. Esta pesquisa foi 

realizada em uma turma de 2ª série, com a participação 03 alunos.  

A professora desta turma é formada em geografia e leciona há mais de 15 

anos.  A mesma leciona no período vespertino em uma escola municipal e a noite 

leciona na EJA. Durante o período de estágio observamos que a professora utiliza o 

mesmo recurso didático que aplica na escola em que leciona no período vespertino. 

Portanto, o material é infantilizado e não desperta atenção dos alunos. A professora 

utiliza como material didático, livros e revistas. A sala de aula contém uma televisão 

como recurso didático, mas a professora não a utiliza durante suas aulas. 

Os alunos que participaram da pesquisa têm entre 15 e 65 anos, são alunos 

trabalhadores que estão em busca de aprender, aprimorar seus conhecimentos e 

almejam um futuro melhor a partir dos estudos. As duas turmas tem o mesmo perfil 

de alunos, são pessoas humildes, com expectativas, sonhos e dificuldades, que 

estão em busca de alcançar seus objetivos. Para alguns o estudo está apenas 

começando e para outros é um recomeço, para recuperar o tempo perdido. 

Observamos que os alunos mais dedicados e interessados são os mais idosos da 

turma, estes apresentam maior interesse em aprender, estão sempre atentos e 

mostrando resultados positivos.  
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Avaliando a importância desta pesquisa, considerou-se a interpretação e 

transcrição dos dados coletados, entendendo que esta prática contribuiu para a 

melhor desenvoltura do trabalho acadêmico.  

Com o objetivo de contribuir para a importância da aplicação do conteúdo 

significativo na EJA, mostra-se a análise dos dados a partir da tabulação e 

interpretação das respostas obtidas por meio das entrevistas.   

 

4.1 Discutindo as entrevistas dos alunos 

 

As entrevistas realizadas com os alunos do 3ª e 2ª série do Ensino 

Fundamental serviram para concretizar a pesquisa teórica. Deste modo, são 

apresentadas as perguntas e respostas, compondo a análise dos conteúdos, em 

conjunto com a fundamentação teórica.  

Para melhor compreensão do perfil dos alunos investigados, foram 

entrevistados 04 (quatro) alunos de uma escola e 03 (três) de outra, com idades 

variadas, assim representadas: 

 

NOME  IDADE 

Celina 30 

Deusuila 41 

Lourival 50 

Mateus 18 

Maria 48 

Maria Joana 65 

 

A questão da idade é fundamental para a pesquisa, pois cada um com sua 

particularidade demonstra interesse em áreas diferentes. O retorno à escola se 

baseia na expectativa em alcançar maiores realizações pessoais e profissionais, 

como: subir o grau de escolaridade, dominar o conhecimento escolar para a 

ascensão social e profissional, inserção no mercado de trabalho e pela busca de 

conhecimento e da autoestima. 

 Portanto, esta heterogeneidade existente na turma de EJA é um retrato da 

diversidade diante das necessidades de cada um. Cada adolescente, jovem, adulto 
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ou idoso é detentor de motivações conforme suas perspectivas. Como cidadãos de 

interesses distintos, precisamos compreender o contexto da EJA em sua 

singularidade e especificidade.  

 A busca pela superação das desigualdades sociais diante da exigência do 

mercado de trabalho faz com que a maioria dos jovens e adultos se sinta motivada a 

retornar ou iniciar os estudos em função da necessidade de construção de novos 

conhecimentos e melhoria na qualificação profissional. 

 De acordo com o Parecer CNE/CEB nº11/2000: 

 

A educação, como uma chave indispensável para o exercício da cidadania 
na sociedade contemporânea, vai se impondo cada vez mais nestes tempos 
de grandes mudanças e inovações nos processos produtivos. Ela possibilita 
ao individuo jovem e adulto retomar seu potencial, desenvolver suas 
habilidades, confirmar competências adquiridas na educação extra-escolar e 
na própria vida, possibilitar um nível técnico e profissional mais qualificado. 

 

 Portanto, estes se motivam a retornar em busca de superarem suas 

dificuldades e superarem suas expectativas, tanto na vida profissional como pessoal. 

Entende-se que o ser humano está em processo contínuo de formação, 

portanto o aprendizado é uma construção constante e permanente. No entanto, a 

educação ofertada precisa ser direcionada as necessidades de formação da 

sociedade em todos os segmentos escolares.  

 Conforme as respostas das perguntas no quadro a seguir, é notória e 

perceptível a importância do estudo na vida dos alunos por diversas razões, pois 

cada um traz na sua singularidade um foco, um objetivo a ser alcançado. Os motivos 

relatados se assemelham, cada um com sua particularidade e necessidade em 

busca de conhecimento.  

 

Quadro 1 

Motivos pessoais  

Questão 1 – O que motivou você a estudar, ou, voltar a estudar? 

Deusuila Eu sentia vergonha, não queria que as pessoas soubessem 
que eu não sabia ler [...] Eu tinha vergonha de ir no caixa 
eletrônico pra sacar meu salário, no mercado. [...] Meu 
chefe também percebeu uma vez [..] até pro meu namorado 
eu tinha vergonha de contar pra ele [...] agora ele me ajuda  
e me incentiva a estudar. 

Celina  Eu quero entrar na universidade, quero me formar, quero ter 
uma vida melhor e parar de ganhar pouco [...]  
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Maria Joana Quando eu era criança eu não tive oportunidade. Eu morava 
na zona rural, tinha que cuidar da casa, dos irmãos [...] 
naquela época não tinha escola pra pobres. Agora eu quero 
aprender a ler e escrever pra não depender de ninguém. 

Lourival Minha profissão exigiu que eu tivesse mais estudo, eu sei 
calcular na minha cabeça, mas não sei passar pro papel, eu 
quero aprender mais e poder concluir os estudos [...] 

Maria Quero aprender a ler a bíblia. Não saber ler é muito ruim. A 
gente tem que ficar perguntando das pessoas, quero saber 
mais das coisas [...] ler pros meus netos, escrever o nome 
dos meus filhos e netos, nem o nome deles eu sei escrever, 
só o meu.  

Margarida É bom estudar né?! Saber ler a palavras, contar, todo 
mundo precisa estudar. u não sabia escrever meu nome 
direito. Quando pedem pra eu escrever meu nome eu 
demoro, meu endereço, o nome dos meus filhos [...] quando 
tem que ler contrato, ir no banco, caixa eletrônico, é difícil 
mexer nessas coisas, sempre tem que ir alguém comigo.  

Mateus Minha mãe sempre me fala pra mim voltar a estudar, tá 
difícil de arranjar emprego bom, tenho que trabalhar né?!  

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015/2016. 

 

O aluno da EJA é motivado pela superação, através da educação estes são 

capazes de superar seus medos, fracassos e expectativas.  

 

Uma das qualidades mais importantes do homem novo e da mulher nova é 
a certeza que têm de que não podem parar de caminhar e a certeza de que 
cedo o novo fica velho se não se renovar. A educação das crianças, dos 
jovens e dos adultos tem uma importância muito grande na formação do 
homem novo e da mulher nova (FREIRE, 2006, p. 86) 
 

 Muitos alunos sentem-se motivados a permanecer estudando porque almejam 

não somente aprender a ler e escrever, mas se tornarem cidadãos críticos, ter 

melhores oportunidades de trabalho, garantir seus direitos, pois a condição em que 

se encontram, o de não ter escolaridade, os levam a se sentir inferiores aos demais. 

Portanto, a continuidade dos estudos é motivada pelas mudanças que surgem 

como possibilidades de atingir novos objetivos, maior participação social, o 

reconhecimento individual e o conhecimento de direitos sociais.  

 

O retorno à escolarização permite uma nova percepção da realidade, 
através de uma formação que viabiliza a constituição de um aluno mais 
crítico, além de uma formação que possibilite uma ascensão social e 
profissional. Assim, a busca por uma nova trajetória, irá refletir em novas 
expectativas para um projeto de vida com ascensão pessoal e profissional 
além da melhoria da auto-estima. (BARROS, 2012, p. 08) 
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Desta forma, faz-se necessário conhecer as peculiaridades de aprendizagem 

do adulto e adaptar ou criar métodos didáticos para serem usados nesta população 

específica. 

 

Quadro 2 

Dificuldades enfrentadas devido à falta de escolarização 

Questão 2 – Você já enfrentou alguma dificuldade por não ter 

concluído os estudos? 

Deusuila Sim, eu trabalhava de empregada doméstica e uma vez 
meu chefe pediu pra eu fazer uma lista de compras, ele foi 
falando o que era pra comprar e eu fingi que estava 
escrevendo e decorei tudo o que era pra comprar [...] eu já 
recusei emprego que ia receber um salário melhor, mas eu 
não sabia ler e escrever, essa situação me deixou frustrada.   

Celina  Já! Ter um emprego melhor, a única coisa que eu queria era 
fazer concurso público, entrar na faculdade, mas não posso 
ainda [...] 

Maria Joana Sim, eu não podia ir no mercado porque eu tinha medo do 
dinheiro não dá pra comprar as coisas [...] eu já voltei a pé 
pra casa porque eu não sabia ler, fiquei com vergonha de 
perguntar das pessoas o nome do ônibus. Outra vez eu não 
sabia se o dinheiro do ônibus ia dá pra pagar a passagem, 
ainda bem que eu não estava muito longe, ai fui a pé pra 
casa.  

Lourival Sim, no meu trabalho, eu sou mecânico, tem que anotar 
orçamento do conserto do carro e como eu não sabia 
escrever direito eu tinha que pedir pros funcionários [...] pra 
fazer as contas também eu já tive muita dificuldade. 

Maria Sim, na hora de preencher papel quando vai matricular os 
filhos na escola, ler bilhetes, ajudar meus filhos nas tarefas, 
eu não sabia nem ler o nome deles direito, minha filha mais 
velha que me ajuda nessas coisas.  

Margarida Sim, pra ir no banco, quando tem que ler e escrever pra 
resolver as coisas sempre tem que ir alguém comigo, agora 
eu mesma quero aprender pra não depender de ninguém.   

Mateus Sim, pra arranjar emprego tá difícil. A maioria pede o ensino 
médio e eu ainda não tenho nem o fundamental [...] 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015/2016. 

 

A história de vida dos alunos envolve, emociona e leva a reflexão. Envolve, 

porque nos colocamos no lugar do aluno. Emociona porque os alunos já passaram 

por algum tipo de dificuldade na vida por falta de estudo e, por fim, leva a refletir em 

como motivar esses alunos a alcançarem seus objetivos.  
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A educação como prática de liberdade, ao contrário daquela que é a prática 
da dominação implica a negação do homem abstrato, isolado, solto, 
desligado do mundo, assim também a negação do mundo como uma 
realidade ausente dos homens (FREIRE, 1999, p. 40) 

 
 A educação liberta o homem, pois alfabetizado se inclui na sociedade, 

podendo assim interagir com os outros, fazer coisas simples como ir ao mercado, 

pegar o ônibus, sem ter medo ou se sentir excluído ou discriminado.  

 

Quadro 3 

O conteúdo utilizado no dia a dia 

Questão 3 – O que você aprende nas disciplinas você usa no dia a 
dia? 

 

Deusuila Talvez, como agora que a gente tá aprendendo a fazer 
divisão eu ainda não sei como é que funciona quando você 
vai fazer uma compra e divide as parcelas, já me falaram 
que tem juros quando paga parcelado. Ainda não sei como 
fazer esses cálculos, ai tenho que pedir ajuda do meu 
namorado quando vou fazer essas compras.  

Celina  Às vezes eu acho que ainda não aprendi o que tinha que 
aprender. Uma vez fui ler uma receita e não entendi o que 
significava o número 2 (dois) e depois tinha o número 1(um)  
com uma barra e o número 2(dois), ai fui pedir ajuda e me 
falaram que era 2 xícaras e meia de trigo [...] eu acho que 
tem muita coisa que passa a gente não estudou e nem vai 
estudar porque me falaram que já era pra eu ter aprendido 
isso [...] 

Maria Joana Eu acho que sim, tô aprendendo a ler agora né?! Isso já é 
bom, mas tem coisas que a professora passa que eu não 
entendo [...] tem umas palavras difícil que confunde [...] 

Lourival Eu já aprendi a armar a conta e somar, isso eu uso no meu 
trabalho pra fazer orçamento [...] Agora que eu to 
aprendendo a multiplicação e eu preciso muito aprender pra 
usar no meu trabalho, porque eu trabalho muito com 
números, cálculos e isso é importante.  

Maria Não, porque a gente só copia e às vezes eu nem sei o que 
tá escrito [...], porque eu não sei ler direito ainda [...] a 
professora ensina as sílabas pra gente, pede pra gente ler 
pra ela, mas eu só sei ler devagar, eu vou juntando as 
“letra” igual ela ensinou, mas eu demoro ainda [...]  

Margarida Sim, já aprendi a somar, quando tenho que pagar as contas 
eu anoto o valor e vou somando, dai eu sei quanto vai dá as 
contas [...] 

Mateus Sim, eu já percebi que tem coisa que eu aprendi que eu uso 
fora da escola, no dia a dia [...] sei somar, e isso a gente 
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tem que saber pra contar o dinheiro, às vezes eu não 
confiro o troco porque eu não sei diminuir de cabeça, só sei 
no papel [...] 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015/2016. 

 

Ao preparar um plano de aula para o aluno da EJA, deve-se preparar 

pensando em conteúdos significativos, que não se resuma somente à cópia, pois os 

alunos gastam metade da aula copiando as atividades.  

Portanto, é importante que o professor como mediador do conhecimento 

destes alunos ajude-os a estabelecer relações entre o que já aprenderam e o que 

estão aprendendo, criando na sala de aula um ambiente favorável à troca de ideias 

e conhecimentos. Essa troca induz os alunos a refletirem constantemente sobre o 

que sabem e o que estão aprendendo. 

 

Sabemos que a escola atual precisa estar preparada para receber e formar 
estes jovens e adultos que são frutos dessa sociedade injusta, e para isso é 
preciso, professores dinâmicos, responsáveis, criativos, que sejam capazes 
de inovar e transformar sua sala de aula em um lugar atrativo e estimulador 
(CARNEIRO, 2014, p, 9) 

 

Para Freire, um professor dedicado para a educação popular tem que acreditar 

em mudanças, não pode ensinar apenas a ler e escrever.  É preciso haver uma 

mudança de paradigma e transmitir esperanças, fazer com que o aluno se 

transforme em sujeito pensante, crítico e consciente do que lhe envolve no dia a dia. 

O professor tem que ter prazer, alegria e transmitir aos alunos. (FREIRE, 2002, p. 

80) 

É muito importante que nós futuros educadores possamos ter esperança e 

acreditar na mudança desses alunos e não ensinar apenas a ler e escrever como 

disse Freire, mas ensinar a ser críticos e conscientes. 

 

Quadro 4 

A necessidade do aluno quanto ao conteúdo significativo 

Questão 4 – o que você gostaria de aprender que você sente mais 
necessidade? 

 

Deusuila Eu acho que eu preciso aprender de tudo um pouco, 
aprender mais matemática, eu tenho muita dúvida ainda [...] 
quando eu não consigo resolver o problema já me desanima 
[...] meu patrão pede pra mim ir pagar as contas e sempre 
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falo pra ele me dá o dinheiro contado, tenho vergonha de 
perguntar se vai sobrar troco, já aprendi a mexer na 
calculadora, mas mesmo assim é bom a gente saber fazer 
os cálculos [...]  

Celina  Eu quero aprender mais português, porque eu ainda tenho 
muita dificuldade, tem palavras que acho difícil a gente fala 
de um jeito, ai quando vê se escreve de outro jeito [...] eu 
quero fazer concurso e já me disseram pra eu estudar 
bastante português [...]    

Maria Joana Eu quero aprender a contar dinheiro, moeda, aos poucos to 
aprendendo.  

Lourival Eu quero aprender a fazer as contas, já estou aprendendo, 
eu sei responder de cabeça se você me perguntar, mas na 
hora de botar no papel eu já não sei como fazer direito [...] 
como eu já disse no meu trabalho não adianta eu saber 
fazer as contas de cabeça tenho que aprender a passar por 
papel [...]  

Maria Eu quero aprender a escrever sozinha sem a ajuda de 
ninguém o nome dos meus filhos, meu endereço, os dados 
pessoais que fala né?! [...] eu sinto vergonha de não saber 
escrever o nome dos meus filhos, o meu eu sei porque eu 
copio da identidade [...] e tem outras coisas também, igual 
meus colegas eu quero aprender a contar dinheiro, eu não 
sei ler o nome do ônibus, é bom a gente saber dessas 
coisas [...] 

Margarida [...] eu tenho dúvida num monte de coisas, eu to aqui na 
escola que é pra aprender tudo que eu não aprendi, eu sinto 
que eu preciso aprender a ler direito, não sei ler rápido eu 
leio devagar [...]  

Mateus [...] eu quero aprender a escrever direito, eu erro muito as 
palavras, eu gosto de mandar mensagem no “whatsapp”, 
usar o “facebook”, e já me falaram que eu escrevo errado 
[...]  

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015/2016. 

 

 É de extrema importância salientar que, os jovens e adultos quando 

regressam às salas de aula, possuem consciência de que os cálculos matemáticos 

realizados mentalmente em seu cotidiano são muitos importantes para o domínio 

dos conteúdos matemáticos. É preciso considerar que o conhecimento prévio de 

raciocínio lógico que os alunos trazem consigo é um pré-requisito para planejar as 

aulas a serem desenvolvidas, valorizando e tornando significativo o conhecimento 

desse aluno.   

 

4.2 Observação na Escola Municipal 
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No primeiro dia de observação o conteúdo aplicado foi números ordinais, 

percebemos que os alunos tinham dificuldades para realizar as atividades propostas, 

sendo que a maior parte do tempo era destinada apenas à cópia. A explicação dada 

pela professora foi vaga e imprecisa: “onde tiver número vocês colocam por extenso 

e onde tiver por extenso vocês escrevem o número”.  

 Após e explicação os alunos responderam as questões e em seguida a 

professora as corrigiu no quadro. Na hora da correção a professora perguntou as 

respostas e poucos sabiam responder. Muitos apresentavam dificuldades na leitura 

dos números por extenso, dificultando concluir a atividade proposta. 

 É notável que a atividade de cópia torna-se cansativa. A maioria dos alunos 

apresenta dificuldade na leitura e até mesmo para escrever. Consequentemente 

passam a maior parte da aula copiando a atividade do quadro, não restando tempo 

suficiente para a explicação e resolução da atividade proposta.   

No segundo dia a professora explicou sobre o encontro consonantal, em 

seguida passou atividades de separação de sílabas. Após o intervalo os alunos 

retomaram a atividade, porém agora com o auxílio de revistas, nas quais deveriam 

identificar palavras que possuíssem encontros consonantais, cortá-las e colar no 

caderno. A princípio considerei a atividade um tanto infantilizada, porém percebi que 

para os alunos era algo agradável e prazeroso. O ato de cortar e colar para as 

alunas mais idosas se tornou um momento diferente das aulas cansativas e 

monótonas. Em dado momento uma aluna, a mais idosa da turma exclamou para a 

outra: “poxa, quando a gente for pra 3ª série não vamos mais poder pintar 

desenhos”. Perguntamos se elas gostavam desse tipo de atividade e elas disseram 

que sim, pois quando eram crianças não tiveram esse momento. 

Após o intervalo, a professora solicitou que os alunos pegassem uma ficha, 

cada ficha havia uma família silábica e várias palavras correspondentes às sílabas. 

Os alunos tiveram um tempo para ler silenciosamente. A professora chamou um a 

um em sua mesa para que fizessem a leitura das fichas. Os alunos leram com o 

auxílio da professora e percebemos que a maioria dos alunos não são alfabetizados. 

 No terceiro dia de observação foi trabalhado adição de números naturais. A 

atividade iniciou como de costume com a cópia sobre os números naturais, em 

seguida a professora passou resolução de problemas. Percebi que a professora 

infantiliza os alunos ao utilizar a frase “mamãe comprou 12 frutas...” ao iniciar um 

problema. Os alunos não questionam, mas a infantilização e a falta de conteúdos 



44 

 

significativos são fatores que deveriam ser repensados na prática pedagógica da 

professora.  

Conforme Morin (2007), o sistema de ensino ao separar as disciplinas, em vez de 

reconhecer suas correlações, provocou uma incapacidade de contextualizar e 

englobar. Além desta divisão, os conteúdos contemplados para cada turma, nem 

sempre são significativos, ficam soltos, perdem o foco, não potencializam o processo 

de aprendizagem. 

  

4.3 Observação na Escola Estadual 

 

Os conteúdos da aula observada foram poemas e literatura de cordel. Os alunos 

copiaram do quadro e em seguida fizeram a leitura. O primeiro momento de cópia se 

torna cansativo, pois alguns já são alfabetizados e outros não, o que faz com que os 

alunos que terminam primeiro esperem os demais terminarem a cópia. Antes da 

leitura a professora explicou sobre a estrutura do poema, sua composição e em 

seguida solicitou que os alunos lessem. Cada um leu no seu ritmo, alguns com a 

ajuda da professora. Devido à sala ser composta por alunos que já tem um nível de 

leitura mais avançado que o outro, os que realizam a atividade primeiro esperam os 

demais terminarem para a professora poder dar continuidade a sua aula, portanto 

isso despende tempo.  

 A professora utiliza o livro didático como recurso pedagógico. Durante todas 

as observações ela escreveu as atividades no quadro e aguardou que os alunos 

copiassem. Os alunos gastam a primeira parte da aula apenas copiando e/ou 

aguardando os demais copiarem. A resolução das atividades é feita no quadro pela 

professora. Os alunos raramente são convidados a responder. Apenas corrigem e 

verificam se suas respostas estão corretas ou não.  

 Percebe-se que os alunos não são convidados a refletir, a debater acerca do 

assunto, apenas copiam e respondem de acordo com o que a professora escreve no 

quadro.  

  

4.4  Relatos da minha participação e regência na EJA: Escola Municipal  
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A experiência de regência na EJA proporcionou momentos significantes na 

minha vida acadêmica. Aprender a partir das experiências dos alunos me levou a 

refletir em como orientá-los no processo ensino-aprendizagem.  

Após observar as aulas e estabelecer um relacionamento de confiança dos 

alunos, fiz um levantamento de suas histórias de vida, suas dificuldades, o que 

gostavam de aprender, o que gostariam de aprender e como gostariam de aprender.  

Como meu objetivo era propor aos alunos atividades que envolvesse 

situações do cotidiano, solicitei que eles levassem para a próxima aula seus 

documentos pessoais. 

Ao elaborar o plano de aula, o foco estava no conteúdo significativo na vida 

do aluno.  Foram elaborados planos de aula voltados a cidadania, tratando sobre os 

direitos e deveres do cidadão. 

Primeiramente, expliquei a função de cada documento, e logo em seguida auxiliei 

os alunos individualmente a preencher um formulário com os dados pessoais. O que 

chamou a atenção foi o fato de alguns alunos não saber identificar os próprios dados 

pessoais. Uma atividade considerada simples que teve relevância para o aluno.  

Foram apresentados aos alunos instrumentos legais que asseguram os direitos 

dos cidadãos. Mostrei aos alunos exemplares da Constituição Federal, Lei Maria da 

Penha, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso e Legislação do 

Estado de Rondônia, e pude observar que a maioria dos alunos nunca havia lido ou 

visto estes materiais. Ao perguntar dos alunos se eles sabiam de seus direitos e 

deveres, poucos alunos se manifestaram o debate somente foi aberto após alguns 

exemplos citados por um aluno, e assim iniciou uma discussão no qual cada um deu 

sua opinião e relatou se já havia exercido seus direitos.  

Para concluir o tema cidadania os alunos ouviram a música “O meu guri” de 

Chico Buarque de Holanda. Fiz a leitura da música e em seguida perguntei aos 

alunos o que eles compreenderam da letra da música, foi surpreendente ver como 

eles compreenderam a mensagem, que gerou uma discussão em torno do tema.  

Busquei desta forma, a superação de uma percepção ingênua e mágica da 

realidade, a partir de um processo de leitura crítica de mundo, que exige cada vez 

mais do aluno uma compreensão de seu papel como sujeito. 

Ao preparar o plano didático de matemática, foquei na resolução de problemas 

como forma de aprendizagem, como forma eficiente de ensinar e aprender. No 

entanto, busquei apresentar aos alunos situações problemas presentes em seu 
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cotidiano. Preparei uma sequência de duas aulas que envolvesse orçamento 

familiar, lista de compras entre outros.  Segundo o PCN’s (1998): 

 

Para que ocorra a inserção dos cidadãos no mundo do trabalho, no mundo 
das relações sociais e no mundo da cultura e para que desenvolvam a 
critica diante das questões sociais, é importante que a Matemática 
desempenhe, no currículo, equilibrada e indissociavelmente, seu papel na 
formação de capacidades intelectuais, na estruturação do pensamento, na 
agilização do raciocínio do aluno, na sua aplicação e problemas, situações 
de vida cotidiana e atividade do mundo do trabalho e no apoio a construção 
de conhecimentos em outras áreas curriculares (PCN’S, 1998, p.28). 

 

 Desta forma, iniciei a aula conversando sobre a importância da matemática e 

sua utilização em situações cotidianas. Durante a primeira aula os alunos relataram 

que não gostam da disciplina e que sentem dificuldades para efetuar operações 

matemáticas simples. As atividades aplicadas tratava de problemas relacionados a 

prática cotidiana.  

 Uma lista de compras foi entregue aos alunos e eles deveriam somar ou 

subtrair dependendo do problema. A falta de compreensão do texto foi o primeiro 

desafio enfrentado por eles, pois, eles não compreenderam se era pra subtrair ou 

somar. Li a questão em voz alta e questionei sobre os resultados. Aos poucos eles 

entenderam a proposta da atividade. 

 Desta forma, compreende-se que a resolução de problemas pode ser um 

componente no qual os alunos tem a possibilidade de aprender matemática e 

interpretar as situações problemas que se apresentam em situações provocadas em 

contextos diferentes no cotidiano. Portanto, o objetivo é que a prática com a 

resolução de problemas possa colaborar com a consciência do papel da matemática 

na escola e na explicação das questões sociais para o exercício da cidadania. 

 Dante (1998) faz uma diferenciação entre exercícios que servem para prática 

e o problema que é a descrição de uma situação onde se procura algo desconhecido 

e não temos como prever nada que garanta a solução. O autor ainda ressalta que 

um problema requer algumas doses de iniciativa e criatividade, aliadas a 

conhecimentos de algumas estratégias. 

    

4.5 Relatos da minha participação e regência na EJA: Escola Estadual 
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Cada texto trabalhado com os alunos teve como objetivo leva-los a refletir e 

motivá-los. Uma das atividades proposta teve como objetivo produzir uma 

autobiografia. Após apresentada a biografia de Cora Coralina, foi proposto para os 

alunos que criassem sua própria biografia. Não foi uma atividade fácil para eles, pois 

muitos não sabiam falar sobre si, se expressar, escrever o que gostava de fazer, 

particularidade que só foi motivada a ser escrita a partir desta proposta, pois eles 

nunca haviam escrito ou falado sobre suas vidas.  

A dificuldade maior desses alunos foi escrever o nome de seus filhos, cidade 

natal, escrever sobre o seu percurso de vida. Foi a partir desta atividade que os 

alunos puderam perceber o quanto já haviam percorrido, construído e conquistado 

até hoje. O resultado desta atividade os fez refletir que precisavam ler e escrever 

mais, começando por si, os mesmos. Relataram que nunca haviam escrito algo 

parecido. Portanto, a produção da autobiografia foi fazendo, sentindo e ganhando 

palavras. Foram produzidos textos pequenos, mas para eles foi um avanço 

significativo.  

Ao estimular uma aluna a falar sobre sua vida, pedi para escrever o nome de sua 

cidade natal, nome de seus filhos, o que ela gostava de fazer. Mas ela estava com 

vergonha por não saber escrever o nome dos filhos. Então pensei: será que ela 

nunca precisou escrever o nome dos filhos e nem ao menos tentou aprender? Fiz 

questão de perguntar o nome de cada um dos seus filhos e fui ensinando-a, pois eu 

gostaria de fazer parte desse momento, de forma significativa na vida dela. Vi o 

quanto ela ficou feliz em aprender o nome deles.  

Neste caso é preciso que o aluno desperte dentro de si, o desejo de aprender e 

de se expressar. O resultado mesmo com erros é pequeno detalhe. O que importa 

naquele momento é que o aluno se sinta capaz de expressar, produzir e expor sem 

receio de ser criticado, pois a crítica é o que leva esses alunos a desistir.  

A perspectiva histórico-cultural propõe trocas e relações que potencializam o 

sujeito, num processo de significação da sua presença no mundo a partir dessa 

relação estabelecida com o outro. Tomando como base o pressuposto de que a 

relação com o outro constitui o sujeito e potencializa o seu desenvolvimento, num 

processo de significação da sua presença no mundo (VYGOTSKI, 1998). A prática 

pedagógica nos ajuda a criar alternativas de estímulos para que o aluno venha a se 

desenvolver e se expressar através das trocas significativas. 



48 

 

Após essa atividade os alunos foram convidados a ler suas produções, mas 

estavam tímidos e inseguros. Alguns por ter dificuldade na leitura e outros por 

timidez. Então, essa era a hora de explicar o quanto era importante para eles 

praticarem a leitura naquele exato momento, pois estavam ali para aprender com os 

erros, superar a timidez e o mais importante, explicar que cada um tem seu tempo e 

ritmo de aprendizagem. Eles leram cada um no seu tempo, com dificuldades, mas 

conseguiram.  

Para os alunos mais velhos da turma como é o caso do Sr. Lorival e D. Maria 

Joana, valorizar os seus conhecimentos anteriores e usá-los para alcançar novos 

conhecimentos faz com que eles se sintam valorizados.  Essa valorização aumenta 

a autoestima daqueles que já não tinham mais esperanças e nem expectativa para 

voltar aos estudos.  

 

Respeitando os sonhos, as frustrações, as dúvidas, os medos, os desejos 
dos educandos, crianças, jovens e adultos, os educadores e educadoras 
populares têm neles um ponto de partida para a sua ação. Insiste-se, um 
ponto de partida e não de chegada (FREIRE, 1993, p. 16). 

 

No decorrer das aulas observei que os alunos de mais idade pareciam bem 

mais atentos e interessados do que os alunos mais novos. São os de mais idade 

que participam mais e sentam na primeira cadeira. Talvez, todas as dificuldades já 

vividas por eles e a falta de estudo fizeram com que cada conteúdo não passasse 

em branco. Para Hoffmann (2001, p. 47) todos os aprendizes estão sempre 

evoluindo, mas em diferentes ritmos e por caminhos singulares e únicos. 

Esses alunos precisam somente de apoio e estímulo para concluir os estudos, 

apesar de serem desejos diferentes todos tem o mesmo caminho, o aprendizado. 
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5  CONSIDERAÇÕES  FINAIS 
 

 

 Durante meu percurso na EJA alguns fatores despertaram-me para algumas 

problemáticas encontradas nesta modalidade de ensino, dentre as quais a falta de 

material específico para a EJA, a ausência de conteúdos significativos para o aluno, 

utilização do material infantilizado e a metodologia utilizada pelo professor não 

corresponde a expectativa do aluno. Para Rubem Alves (2004), quanto mais 

separado da experiência um determinado conteúdo, maiores e mais complicadas as 

mediações verbais. Na educação de jovens e adultos, evidencia-se a necessidade 

de a ação pedagógica apontar com clareza os papéis que os sujeitos envolvidos no 

processo educativo devem desempenhar. 

Após a longa trajetória que a Educação de Jovens e Adultos percorreu até 

hoje, nota-se que há uma lacuna a ser preenchida em meio a tantas conquistas. A 

falta de qualificação do profissional da EJA mostra que há uma necessidade na 

reformulação do professor. Há professores bons, mas há também aqueles que não 

têm preparo específico para atender esse público.  

 Ao retomar à escola ou iniciar, o aluno além de ser alfabetizado busca acesso 

a vários conhecimentos que serão importantes para que conheça o mundo em que 

vive e que saiba reconhecer e lutar por seus direitos. 

 Existem várias possibilidades para o professor preparar o aluno da EJA para 

adquirir habilidades e competências necessárias para a sua vida em sociedade com 

mais autonomia. Portanto, devemos pensar que os alunos da EJA têm uma história 

de vida, de conhecimentos, mas não sabem como utilizá-los e cabe aos futuros 

educadores orientar o caminho para a apropriação do conhecimento.   

Carlini (2004) afirma que, é sempre desejável que o aluno vivencie um 

processo de apropriação significativa dos novos conhecimentos, relacionando-os a 

conhecimentos anteriores, apoiados em suas necessidades humanas. Portanto, 

utilizar critérios para selecionar e organizar conteúdos significativos para os alunos 

da EJA, talvez seja uma forma de promover mudanças concretas nessa modalidade 

de ensino. 

Apesar de toda trajetória que a EJA percorreu, reconhecemos que o caminho 

ainda é longo. É preciso buscar novos caminhos para a erradicação do 

analfabetismo em nosso país, visando sempre proporcionar aos alunos uma 
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educação de qualidade, que ultrapasse a leitura e escrita, que torne um ser 

completo, pensante, crítico e que seja capaz de contribuir para o próprio 

aprendizado. 
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