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reais sujeitos da construção e da 
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educador igualmente sujeito do processo 
(FREIRE, 2000, p.26).  



 
 

RESUMO 
 
 

Este estudo é resultado de uma pesquisa desenvolvida para conclusão do curso de 
pedagogia. O objetivo geral desta pesquisa foi de investigar as práticas pedagógicas 
mais apropriadas ao primeiro segmento da Educação de Jovens e Adultos (EJA), 
assim como identificar propostas de inovações pedagógicas. Dado o direcionamento 
da pesquisa, optou-se por uma metodologia de abordagem qualitativa, na qual a 
construção do quadro teórico se deu a partir de um levantamento bibliográfico. 
Também foi realizada observação em duas salas de aula e entrevistas com três 
professoras do 1º segmento da EJA de uma escola da rede pública de Porto Velho. 
Os dados coletados foram registrados para análise de conteúdo com base no 
referencial teórico, a exemplo de Freire (1979 – 2000); Candau (2001). Os 
professores precisam investir em práticas pedagógicas inovadoras que busquem 
valorizar o conhecimento de mundo que os jovens e adultos trazem consigo, pois 
são aprendizagens realizadas ao longo da vida. Conclui-se que as práticas didáticas 
realizadas para a EJA possuem uma perspectiva tradicional, embora 
contextualizada. Também foi percebida a necessidade de privilegiar uma prática 
pedagógica de maior qualidade: inovadora, significativa e dinâmica, uma vez que - 
pessoas melhor formadas poderão atuar como cidadãos conscientes de sua 
importância e responsabilidade, e muito provavelmente, contribuir no contexto 
educacional e social do qual fazem parte.  
 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Professores. Práticas pedagógicas 
inovadoras.     
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INTRODUÇÃO 

 

 Nesta monografia apresentam-se os resultados da pesquisa intitulada 

Práticas Pedagógicas no contexto da Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

realizada em uma escola da rede pública de Porto Velho-RO1. O estudo foi motivado 

pelo interesse em levantar o porquê de algumas práticas pedagógicas realizadas por 

professores da EJA não serem adequadas a este público alvo; fato observado 

durante o período de estágio supervisionado na EJA, realizado no segundo 

semestre de 2013 no curso de pedagogia. 

É preciso possibilitar, na prática pedagógica, relações entre os conteúdos do 

mundo da vida e os conteúdos estudados, dando possibilidades para o 

desenvolvimento de um cidadão crítico, numa sociedade em que possa fazer 

diferença. Partindo dessa concepção, surgiu o problema de pesquisa a ser 

investigado: Quais as práticas pedagógicas mais apropriadas para o ensino no 

primeiro segmento da Educação de Jovens e Adultos? 

Essa pesquisa buscou identificar as práticas pedagógicas mais presentes no 

primeiro segmento da EJA; investigar práticas pedagógicas inovadoras que possam 

ser realizadas no âmbito da EJA; comparar as práticas pedagógicas realizadas em 

duas salas de aula de uma escola da rede pública de Porto Velho. 

Com a intenção de aprofundar esses estudos foram realizadas observações 

com apoio de um roteiro estabelecido a partir dos objetivos da pesquisa em duas 

salas de aula (1º e 3º ano da EJA). Também foram feitas entrevistas com três 

professoras do primeiro segmento da EJA, sendo duas destas, atuantes nas salas 

observadas. A gravação das entrevistas foi realizada no segundo semestre do ano 

de 2014. 

Quanto à justificativa para o tema, se deu pelo interesse em perceber as 

práticas pedagógicas mais presentes na vida desses sujeitos, haja vista a 

importância de percebê-las na prática escolar, já que estas podem valorizar o 

conhecimento de mundo que trazem, por ter o entendimento de uma educação 

continuada; isto é, ao longo da vida. Ademais, esta pesquisa considerou a 

possibilidade de reflexão sobre o tema e suas possíveis soluções, para então poder 

contribuir com estudos posteriores, a partir da divulgação desta no meio acadêmico. 

                                            
1
 A escola não foi identificada para manter em sigilo a identidade da instituição e dos pesquisados, 

portanto em virtude de uma opção metodológica. 
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Embora historicamente a EJA tenha em Paulo Freire (1979) seu maior 

referencial, na prática pedagógica não se nota a busca pela valorização dos saberes 

dos alunos - como ponto de partida - para construção de um currículo a ser 

desenvolvido, o que é uma pena, pois eles têm muitas informações para fornecer, o 

que contribuiria com o trabalho dos professores, entretanto alguns ainda não se dão 

conta disso e não valorizam tais saberes em suas aulas. 

Cabe ao professor, em seu papel de formador, contextualizar os 

conhecimentos dos educandos demonstrando que eles sabem muito além do 

currículo formal que é dado a desenvolver em sala de aula. 

É necessário mostrar que uma boa educação e formação não se fazem 

apenas com o uso de livros didáticos, caderno, lápis, borracha e quadro branco. Ela 

se faz em construção, com troca de ideias e experiências, o que não está 

programado, mas que pode surgir no decorrer da aula e pode muito bem ser 

trabalhado e desenvolvido por todos. Para a sala de aula, o professor precisa 

investir em planejar estratégias para que os alunos experimentem e ampliem suas 

formas de expressão, promovendo momentos em que os educandos se expressem 

em grupo, em conversas com o professor, assim sendo possível perceber a 

heterogeneidade presente no grupo de jovens e adultos.  

 

Não é possível respeitar ao educando, à sua dignidade, a seu ser formando-
se, à sua identidade, fazendo-se, se não se levam em consideração às 
condições em que eles vêm existindo, se não se reconhece a importância 
dos “conhecimentos de experiência feitos”, com que chegam à escola 
(FREIRE, 1996, p. 37). 

 

O currículo para os alunos da EJA não deve ser igual ao do ensino regular. É 

preciso levar em conta as aprendizagens e vivencias que esses alunos trazem, 

assim como as suas características individuais e coletivas. Sim não podemos pensar 

nos alunos somente em sua individualidade, mas também no coletivo, visto que em 

alguns momentos se fazem presentes as diferenças de faixa etária, mesmo sendo 

maior o grupo de jovens. 

Nessa modalidade de ensino, que correspondente aos quatro primeiros anos 

do ensino fundamental, as aprendizagens essenciais referem-se principalmente aos 

procedimentos, ao saber fazer. Dentre eles, destacam-se os que são instrumentos 

para a realização de novas aprendizagens, aqueles que promovem a autonomia dos 

jovens e adultos na busca do conhecimento: as habilidades de compreensão e 
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expressão oral e escrita, as operações numéricas básicas e a interpretação de 

sistemas de referência espaço-temporal usuais. Desta forma, o principal objetivo 

desse nível de ensino é que o educando aprenda a aprender. 

Entretanto, a complexidade do mundo contemporâneo impõe exigências 

educativas cada vez maiores para os trabalhadores e para os cidadãos. É 

fundamental, portanto, que o ensino de jovens e adultos considere a importância de 

os educandos continuarem aprendendo, seja dentro do sistema de ensino formal, 

seja aproveitando ou lutando por mais oportunidades de se desenvolverem como 

trabalhadores, como cidadãos e como seres humanos. 

Por meio da experiência vivida nos estágios curriculares ao longo do curso de 

Pedagogia, foi possível perceber que, em geral, no ambiente escolar, os alunos tem 

sido meros receptores do conhecimento e não construtores escolares e de suas 

aprendizagens, visto que as atividades propostas não são discutidas com os alunos. 

Considerando tal inquietação, em busca de perceber as práticas pedagógicas mais 

presentes no primeiro segmento da EJA, surgiu a motivação da pesquisa.   

Para realização da pesquisa com abordagem qualitativa, foram levantados 

dados bibliográficos e de campo, a partir de livros, artigos, documentos legais, 

observação in loco e entrevistas, envolvendo três professoras e duas salas de aula 

do primeiro segmento da EJA. 

Esta monografia divide-se em capítulos:  

Capítulo 1: São apresentados os aspectos metodológicos da pesquisa.  

Capítulo 2: Trata da fundamentação teórica da pesquisa, apresentando o 

contexto das práticas pedagógicas presentes no primeiro segmentos da EJA, assim 

como uma variedade de situações didáticas inovadoras para este público. 

Capítulo 3: Apresenta e discute os dados levantados a partir das 

observações e entrevistas realizadas, sempre considerando o referencial teórico 

definido para a pesquisa. 

Por fim, este texto monográfico traz as considerações finais sobre a pesquisa, 

a partir da qual, tornou-se evidente a necessidade de fazer uso das inovações 

pedagógicas, sem, contudo, dar menor atenção aos conhecimentos prévios já 

construídos pelos jovens e adultos.  
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1 TRAJETÓRIA DA PESQUISA 

 

Com o objetivo de investigar como ocorrem as práticas pedagógicas dos 

professores do primeiro segmento da EJA de uma escola da rede pública estadual, 

foi desenvolvido este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), sob a forma de texto 

monográfico, a partir de uma pesquisa de abordagem qualitativa, que segundo 

Moreira (2002), assim configura-se: 

a) A interpretação como foco. Nesse sentido há interesse em interpretar a situação 

em estudo sob o olhar dos próprios participantes;  

b) A subjetividade é enfatizada. Assim, o foco de interesse é a perspectiva dos 

informantes;  

c) A flexibilidade na conduta do estudo. Não há uma definição a priori das situações;  

d) O interesse é no processo e não no resultado. Segue-se uma orientação que 

objetiva entender a situação em análise;  

e) O contexto como intimamente ligado ao comportamento das pessoas na formação 

da experiência;  

f) O reconhecimento de que há uma influência da pesquisa sobre a situação, 

admitindo-se que o pesquisador também sofre influência da situação de pesquisa. 

 A abordagem de pesquisa qualitativa tem o ambiente da pesquisa como 

principal fonte de dados, possibilitando um contato maior com o que está sendo 

investigado. Este contato proporciona ao investigador uma maior compreensão do 

fenômeno estudado, causando assim uma melhor compreensão sobre as situações 

vivenciadas. 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, 

abrangendo bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde 

publicações em geral, revistas, livros e artigos científicos, uma vez que a pesquisa 

bibliográfica, conforme Gil (2002, p.44), “é desenvolvida com base em material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. Sua finalidade 

foi colocar o pesquisador em contato direto com materiais que já foram escritos 

sobre o tema pesquisado. 

Em campo, neste caso, uma escola pública da rede estadual, foi levada a 

efeito uma pesquisa exploratória, considerando a necessidade de aproximação com 

as práticas pedagógicas desenvolvidas para a EJA. Segundo Gil (2002, p.41), a 

pesquisa exploratória: 
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[...] tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, 
com vista torná-los mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer 
que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de idéias 
ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é bastante flexível, de 
modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos 
ao fato estudado. 

 

Assim sendo, a opção pelo estudo exploratório se deu em virtude de se 

buscar uma maior proximidade com o objeto de estudo, em busca de melhor 

compreensão sobre os fatores e características que o compõem. Atualmente, a 

escola pública onde se realizou a pesquisa atende a alunos do próprio bairro e 

bairros adjacentes, estando localizada na zona leste da cidade de Porto Velho. 

Funciona em três turnos, sendo as duas turmas de EJA (1º e 3º ano) ofertadas no 

período noturno. 

Conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 

9394/96, dentre as incumbências das escolas, está a de elaborar e executar sua 

proposta pedagógica em parceria com os agentes educativos que as compõem para 

que a partir desta, os professores possam organizar o fazer pedagógico, foco desta 

investigação. Buscando perceber as práticas pedagógicas desenvolvidas no 1º 

segmento da EJA, foi solicitada a colaboração de três professoras. 

Como técnicas para a coleta de dados foram utilizadas entrevistas, as quais 

forneceram suporte para a realização desta pesquisa. As observações foram 

realizadas em duas salas de aula e as entrevistas semiestruturadas com três 

professoras de uma escola da rede pública de ensino de Porto Velho.  

Segundo Oliveira (2008, p.12), a entrevista semiestruturada pode possibilitar: 

 

[...] maior entendimento das questões estudadas nesse ambiente, uma vez 
que permite não somente a realização de perguntas que são necessárias á 
pesquisa e não podem ser deixadas de lado, mas também a relativização 
dessas perguntas, dando liberdade ao entrevistado e a possibilidade de 
surgir novos questionamentos não previstos pelo pesquisador. 

 

Na tentativa de aproximar-se o máximo possível dos objetivos do estudo, as 

observações em sala de aula ocorreram no período de 21 a 24 de outubro de 2014, 

durante o período noturno, durante dois dias letivos em cada turma - 1º e 3º ano - do 

Ensino Fundamental. Conforme defendido por Bardin (2009), a partir das respostas 

das entrevistas realizadas e dos registros de observação, foram destacados os 

enunciados mais significativos para a “análise de conteúdo”, sempre a luz da 

fundamentação teórica proposta para esta pesquisa.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

A pesquisa bibliográfica teve como enfoque principal as práticas pedagógicas 

realizadas na EJA, buscando subsídios em vários autores, dentre eles: Freire (1979-

2000); Fuck (1994); Candau (2001), dentre outros. Também foram utilizados os 

documentos legais: a LDBEN nº 9394/96, o Parecer do Conselho Nacional de 

Educação (CNE) e Câmara da Educação Básica (CEB) nº 11/2000 e a Constituição 

Federal de 1988, possibilitando, assim, um conhecimento teórico que serviu como 

alicerce para a fundamentação de conceitos sobre a prática educativa para jovens e 

adultos. 

 

2.1 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
 

No primeiro segmento da EJA muitas são as necessidades de aprendizagem 

dos alunos, a começar pelo domínio da leitura e escrita, além de muitas 

aprendizagens que podem melhorar as condições de vida, a autoestima e 

principalmente a confiança na própria capacidade de aprender. 

As políticas educacionais mais expressivas relacionadas à EJA tiveram seu 

início com a Constituição Federal de 1988, no Título dos Direitos Individuais e 

Coletivos, ao garantir o direito à Educação para todos os cidadãos brasileiros, visto o 

que está disposto no artigo 208: 

 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de: 
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua 
oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria 
(BRASIL, 1988). 

 

As ações voltadas para a educação de jovens ou adultos fazem parte da 

perspectiva da educação permanente; seja ela formal ou não, incluindo qualquer 

oportunidade de formação existente em uma sociedade.  

A EJA é uma modalidade da Educação Básica que passou por várias 

reformulações a partir do final da década de 1980, com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, e na década de 1990, com a promulgação da LDBEN 

nº 9.394/96, e a partir desta, a sustentação legal para a elaboração do Parecer nº 

11/CNE/CEB/2000, que definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA, 
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trazendo novas perspectivas às iniciativas educacionais voltadas para jovens e 

adultos:  

 

Função reparadora: significa não a entrada no circuito dos direitos civis 
pela restauração de um direito negado: o direito a uma escola de qualidade, 
mas também o reconhecimento daquela igualdade ontológica de todo e 
qualquer ser humano. 
 
Função equalizadora: vai dar cobertura a trabalhadores e tantos outros 
segmentos sociais como donas de casa, migrantes, aposentados e 
encarcerados. A reentrada no sistema educacional dos que tiveram uma 
interrupção forçada seja pela repetência ou pela evasão. 
 
Função qualificadora: mais do que uma função, ela é o próprio sentido da 
EJA. Ela tem como base o caráter incompleto do ser humano cujo potencial 
de desenvolvimento e de adequação pode se atualizar em quadros 
escolares e não escolares (BRASIL, 2000). 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA nasceram para fazer cumprir 

a LDBEN n° 9.394/96, que contempla a ‘‘Educação de Jovens e Adultos’’, 

considerando-a como direito social à cidadania, quando determina: 

 

Art. 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem 
na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade 
civil e nas manifestações culturais. 
 
Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado 
mediante a garantia de: 
VII. Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com 
características e modalidades adequadas às suas necessidades e 
disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições 
de acesso e permanência na escola (BRASIL, 1996). 

 

A EJA é também mencionada no Capítulo II da citada lei, sendo 

compreendida como parte do ensino fundamental e médio, quando na seção V 

desse Capítulo, no artigo 37 afirma:  

 

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.  
§ 1°: Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e 
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 (BRASIL, 1996). 
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 O final do século XX foi muito produtivo em termos de conquista de direitos 

legais, para a EJA, principalmente a partir da década de 1980 com a Constituição 

Federal de 1988, no Artigo 205, o qual garante a todos direito à educação: “A 

educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho” (BRASIL, 1988). 

 No que se refere especialmente à EJA, em seu artigo 208, títulos I e VII é 

assegurada a educação como o direito de todos independente da idade: 

 

I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 
anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a 
ela não tiveram acesso na idade própria;  
VII – atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, 
por meio de programas suplementares de material didático escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde (BRASIL, 1988).  

  

Seria muito bom viver numa sociedade mais justa, em que todos tivessem 

igualdade de oportunidades aos bens culturais e materiais, incluindo a educação, 

pois assim poderíamos ter uma sociedade feita em colaboração, em comunidade, 

em que cada um pudesse ser autêntico. Daí decorre a necessidade de refletir sobre 

a prática pedagógica do professor atuante na EJA, na perspectiva de rever 

estratégias de ação, trocar experiências, propor políticas e até mesmo assumir o 

papel de uma pedagogia capaz de transformar educando em cidadão.  

A EJA teve e tem em Paulo Freire seu maior referencial, pois este sempre 

buscou a valorização dos saberes dos alunos, portanto caberia ao professor, em seu 

papel formador, buscar esses conhecimentos e mostrar para eles que possuem 

muitos saberes, que vão além do currículo formal desenvolvido em sala de aula. No 

livro Educação como prática da Liberdade, Freire (1983, p.111), lembrava com a 

relação à alfabetização de adultos: 

 

Implica não uma memorização visual e mecânica de sentenças, de 
palavras, de sílabas desgarradas de um universo existencial [...] mas numa 
atitude de criação e recreação. Implica numa auto formação de que posso 
conquistar uma postura interferente do homem sobre o seu contexto. Daí 
que o papel de educador seja fundamentalmente dialogar com o alfabeto, 
sobre situações concretas, oferecendo-lhe simplesmente os instrumentos 
com que ele se alfabetize. 
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Em sala de aula, o professor precisa planejar estratégias para que os alunos 

experimentem e ampliem suas formas de expressão, promover momentos em que 

se expressem em pequenos grupos ou em conversas com o professor. No que diz 

respeito à linguagem oral, o papel do professor precisa estar voltado a perguntar, 

comentar e sugerir, muito mais do que corrigir. 

 Os alunos do primeiro segmento da EJA chegam à sala de aula com muitas 

expectativas, assim, partindo destas é possível desenvolver aprendizagens que 

podem melhorar significativamente as condições de inserção social e profissional 

dos jovens e adultos, além de, principalmente, promover sua confiança na própria 

capacidade de aprender. 

A complexidade e a diversidade do mundo contemporâneo impõem 

exigências educativas cada vez maiores, portanto é fundamental que o ensino 

fundamental - para jovens e adultos - considere a importância de que os alunos 

continuem aprendendo, seja dentro do sistema de ensino formal, seja lutando por 

mais oportunidades de se desenvolverem como trabalhadores, cidadãos e seres 

humanos. 

 

2.2 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO CONTEXTO DA EJA 

 

Os professores das escolas públicas de Educação Básica que desenvolvem 

seu fazer pedagógico com jovens e adultos, em pouco tempo se deparam com uma 

nova turma, com alunos diversificados, provenientes de diferentes comunidades e 

com diferentes contextos sociais. Eles querem que os alunos aprendam e que se 

interessem, mas em muitos momentos sentem-se inseguros, principalmente por não 

terem uma formação específica para atuar na EJA.  

Felizmente existe a formação na prática, sendo que para Gadotti; Romão 

(2005, p.86), “[...] pensar a prática é uma das formas de modificar a teoria e 

aprimorar a prática. Daí resulta que todo trabalho de formação não pode deixar de 

realizar um trabalho de reflexão da prática”. Diante de tal constatação, os programas 

de formação continuada de professores deveriam oportunizar a possibilidade de 

refletir sobre suas práticas, pois assim poderão perceber suas dificuldades e 

potencialidades, além de melhor conhecer seus alunos e suas expectativas em 

relação às aprendizagens que buscam.  
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Também é importante que o professor da EJA tenha clareza de que seus 

alunos são sujeitos históricos e que chegam à escola sabendo muitas coisas e, na 

maioria das vezes, sabem de coisas que os professores desconhecem. Esses 

conhecimentos se realizaram a partir de experiências cotidianas, conhecimentos 

adquiridos por passagens anteriores pela escola, ou ainda, informações que sabem 

por ter ouvido e repetem.  

Quando tiver o primeiro contato com o jovem ou adulto, é indispensável que o 

professor oportunize um momento para ouvi-lo, pois a partir desse envolvimento, na 

concepção de Nadal; Ribas (2005, p.23), “enquanto interlocutor, o aluno deixa de ser 

visto como aquele que somente escuta para ser o sujeito que troca com o professor, 

que participa, ouve e também é ouvido”. Tendo como pressuposto essa concepção 

dialógica - com a ênfase no ouvir - a heterogeneidade na sala de aula deve ser 

encarada como um fator positivo, pois ao expor suas ideias, o aluno conta diferentes 

experiências vividas, e assim o professor pode conhecer sua cultura.  

Dando voz ao aluno, a escola é lugar de socialização de conhecimentos, a 

serem aprendidos e ensinados dialogicamente. Nessa perspectiva, Nóvoa (1999) 

delineou três pressupostos sobre a complexidade do ensinar:  

 Primeiro - o trabalho docente depende da colaboração do aluno, ele precisa 

participar ativamente do processo para se efetivar a aprendizagem;  

 Segundo - o campo das emoções, pois na sala de aula estabelecem-se as 

mais diferentes relações do professor com os alunos, dos alunos com os 

alunos, e de ambos com outras instâncias administrativas, com outros 

professores e com a comunidade; 

  Terceiro - o cumprimento de objetivos que a educação formal precisa seguir.  

Iniciando a aproximação pelas falas se estabelece um sentimento afetivo, 

uma preocupação com o bem estar do outro, o que causa maior proximidade entre 

professor e aluno. Um ambiente afetivo traz mais segurança ao educando, 

promovendo maior interesse pelas atividades.  

 Assim, ensinar envolve a sensibilidade do professor, principalmente o da EJA, 

em acolher os educandos em suas diversidades, fazendo com que se tornem 

membros participantes do processo de ensino aprendizagem. 

Freire (2000, p.160) sempre defendeu o importante papel do afeto durante os 

momentos de ensinar, aprender ou avaliar, lembrando que essas ações sempre 

precisam caminhar juntas e em equilíbrio:  
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A afetividade não se acha excluída da cognoscibilidade. O que não posso 
obviamente permitir é que minha afetividade interfira no cumprimento ético 
de meu dever de professor no exercício de minha autoridade. Não posso 
condicionar a avaliação do trabalho escolar de um aluno ao maior ou menor 
bem querer que lhe tenha.  

 

É importante reafirmar a concepção do processo de ensinar, pois não basta 

haver professor, aluno e conhecimento, é importante que haja uma relação de 

envolvimento do aluno com o professor, para construírem - em parceria - uma 

trajetória de conhecimento, pois não basta o saber do professor de forma 

transmissível para ativar o processo de aprendizagem no aluno, mas, segundo 

Freire (2000, p. 52), “saber que ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”. 

Os professores podem se tornar mediadores de novas aprendizagens ao 

propor situações que proporcionem ao educando agir sobre o conhecimento escolar, 

relacionando-o com situações cotidianas e se percebendo como sujeitos históricos e 

sociais, capazes de interagir e transformar o mundo em que vivem. Entretanto essa 

mediação só acontece quando há interação entre professor e aluno, abrindo espaço 

para construção de conhecimentos significativos e contextualizados, como na 

perspectiva pensada por Fuck (1994, p.14), vislumbrando “que a educação seja o 

processo através do qual o indivíduo toma a história em suas mãos, a fim de mudar 

o rumo da mesma”. 

O avanço da tecnologia e das exigências do mercado de trabalho também 

tem feito com que as pessoas sintam necessidade de retornar à sala de aula para 

aprimorar conhecimentos ou conseguir uma escolarização mais elevada. Assim 

sendo, não basta formar os alunos para o mercado de trabalho, mas também é 

necessário desenvolver suas habilidades - em função de novos saberes - que logo 

podem ser exigências para atuação profissional e social. 

Nessa direção também se encaminha Menegolla (1989), ao lembrar que a 

seleção de conteúdos tem alto valor pedagógico, desde que direcionados aos 

interesses sociais, culturais e históricos dos alunos, o que pode tornar as aulas mais 

significativas e motivadoras – para despertar jovens e adultos – conduzindo-os ao 

meio social como cidadãos críticos e questionadores. Portanto, a postura do 

professor possui um papel primordial na educação dos alunos da EJA, pois a sua 

conduta política e pedagógica influenciam significativamente na formação desses 

indivíduos, o que torna imprescindível a formação continuada para os professores 
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que atuam nessa modalidade de educação, na perspectiva de que provoquem 

nesses alunos a motivação para prosseguir com os estudos.  

Apesar dos direitos instituídos por lei, o seu cumprimento não ocorre 

efetivamente, pois, para que o direito se faça prática é preciso mais que uma 

declaração legal, é imprescindível que as políticas públicas disponibilizem recursos 

suficientes para a estruturação dos espaços físicos destinados à EJA, para a 

aquisição de materiais específicos para a prática pedagógica e também ofereça a 

formação continuada para os professores que precisam se preparar para as 

mudanças, pois a escola, como a sociedade é dialética e sempre se renova, de 

acordo com os alunos.  

Candau (2001, p.26) nos lembra disso, ao afirmar que “o educador nunca 

estará definitivo e pronto, pois sua preparação, sua prática continua meditando 

através das teorias e se confrontando entre si”, movimento necessário e que deveria 

ser natural, pois as necessidades de aprendizagem e as novas formas de aprender, 

também de jovens e adultos, tem sido constantemente modificadas, impondo que 

sejam inovadas as práticas pedagógicas. 

 

2.3 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS NA EJA 

 

Para receber, conquistar e contribuir para a formação dos alunos jovens e 

adultos, é preciso que os professores sejam dinâmicos e criativos, capazes de 

inovar pedagogicamente, de transformar a sala de aula em um lugar atrativo e 

estimulador. É importante buscar uma educação de qualidade, e não somente de 

aceitação dos alunos jovens e adultos, lembrando que se constituem a partir de 

diferentes culturas, situações econômicas, saberes, valores e expectativas. 

Há décadas que se buscam práticas adequadas ao aprendizado de jovens e 

adultos e, essa necessidade ainda permeia os tempos atuais, mesmo que tantos 

professores e pesquisadores apontem para a valorização dos alunos e seus saberes 

como ponto de partida para o ensino. Como lembra Fuck (1994, p.15), isso se faz 

“acreditando no educando, na sua capacidade de aprender, descobrir, criar 

soluções, desafiar, enfrentar, propor, escolher [...]”. 

A posição de Freire (1996, p.59), com respeito à busca de práticas educativas, 

também conduzem as práticas didáticas contextualizadas, portando se ocorrem 
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mudanças cotidianas, elas precisam se fazer presentes também em sala de aula 

para que aconteça:  

 

[...] o processo de construção do conhecimento, que se dá num contexto 
discursivo de interlocução e interação, através do desvelamento crítico da 
realidade, como uma das condições necessárias ao exercício da plena 
cidadania: exercer seus direitos e deveres frente à sociedade global.   

  

Considerando as ideias de Freire, o papel do professor é mediar o processo 

de aprendizagem, a partir dos conhecimentos trazidos por seus alunos, ajudando-os 

a avançar para além desse conhecimento, construindo novos saberes que 

contribuam para alicerçar sua vida, trabalho e atuação política, histórica e cultural. 

Nessa direção Carvalho; Netto (1994, p.59) apontam que a prática pedagógica é, 

antes de qualquer coisa, 

 

[...] uma prática social e como tal é determinada por um jogo de forças 
(interesses, motivações, intencionalidades); pelo grau de consciência de 
seus atores; pela visão de mundo que os orienta; pelo contexto onde esta 
prática se dá; pelas necessidades e possibilidades próprias a seus atores e 
própria à realidade em que se situam. 

 

Sendo assim, a EJA precisa contemplar ações pedagógicas que venham dar 

subsídios teóricos e práticos aos professores, lembrando que, segundo Candau 

(2001), qualquer proposta, assim como em qualquer área, implica uma concepção 

de homem, de sociedade e de educação, sempre pensando que os jovens e adultos 

possuem características distintas e que merecem respeito nas suas diversidades 

sócio-histórico-culturais. 

Na EJA estão alunos com históricos de dificuldades de aprendizagem; 

trabalhadores; inseguros quanto à capacidade de aprender, com necessidades 

educacionais especiais; alunos de assentamentos e tantos outros que buscam uma 

escolarização formal. Diante desse universo educacional heterogêneo, é comum os 

professores sentirem insegurança e angústia frente ao processo de ensino 

aprendizagem, então muitos optam por realizar situações de aprendizagem que não 

contemplam a diversidade, mas, ao contrário, tentam homogeneizar os alunos. 

A ideia de homogeneidade contraria os princípios educacionais, que segundo 

Souza (2007, p.33), faziam parte da ação pedagógica proposta por Paulo Freire: 
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[...] havia a preocupação de que o método envolvesse estratégias de ensino 
“com” o homem, e não “para” o homem. Portanto, anuncia-se o princípio da 
pedagogia dialógica freireana [...], a valorização do ser humano que 
aprende como alguém que já traz uma bagagem de experiências, e não 
como alguém ignorante.  

 

A inovação pedagógica adotada por Freire, ainda na década de 1950, 

utilizava-se dos Centros de Cultura, sendo os temas debatidos, sugeridos pelos 

alunos, quando assim podiam demonstrar a sabedoria popular que possuíam e com 

a qual conviviam e sobreviviam, portanto se percebiam capazes de transformar a 

realidade e desenvolver outros conhecimentos. Isso era possível, pois o fazer 

pedagógico fazia-se a partir da leitura do mundo, para depois investir na leitura da 

escrita. De acordo com Souza (2007, p.7): 

 

Cada um de nós, professores tem uma contribuição a oferecer na trajetória 
do mundo escolar de tantos seres humanos com experiências diversas e 
cada um de nós, educadores, tem muito aprender com a trajetória de vida 
do outro; mas é sempre importante lembrar que ao professor cabe o desafio 
de oferecer subsídios para que instaure relações entre tudo o que é 
estudado na escola e o que é experienciado no mundo da vida. 

 

Através das estratégias pedagógicas, os professores, ao se interessar pelas 

experiências da prática social dos alunos, podem contribuir para o aprofundamento 

dos conhecimentos destes, pois já terá despertado o interesse pelo conteúdo a ser 

estudado. Assim, a EJA se torna uma modalidade de ensino, capaz de construir 

conhecimentos e influenciar positivamente nas ações cotidianas de seus alunos; ou 

seja, uma nova prática pedagógica na EJA significa valorizar os interesses, 

conhecimentos e expectativas dos alunos, assim favorecendo a participação na 

sociedade como cidadãos, a caminho da autonomia, da razão e de melhores 

relações humanas. 

Masetto (apud NADAL; RIBAS, 2005, p.44) lembra a importância de observar:  

 

[...] outra estratégia apresentada é o ensino socializado também chamado 
de trabalho em grupo, a qual recupera uma forma constante na vida dos 
alunos quer no trabalho, no ambiente doméstico, no seu cotidiano, e 
constitui-se em um importante processo de interação entre os indivíduos 
com idades, objetivos e interesses diferentes, proporcionando a troca e a 
cooperação entre eles, para que haja o processo ensino/aprendizagem. 
Nesse ensino, o aluno encoraja-se a expor suas idéias, a respeitar a dos 
colegas, aprende a ver as coisas sob diferentes ângulos. O uso de 
diferentes técnicas de grupos favorece a aprendizagem de todos, inclusive 
daqueles mais acanhados.  
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Os trabalhos em grupo valorizam as diversas opiniões, socializam e 

constroem conhecimentos, sendo inúmeras as técnicas que podem ser utilizadas: 

desenvolvidos em curtos espaços de tempo; pequenos grupos que realizam a 

mesma tarefa; pequenos grupos com atividades diversificadas; grupos de cochicho 

em que trocam ideias, em pouco tempo; grupos de observação e grupos de 

verbalização (GO-GV); debates; painéis e outros. 

  O ensino com pesquisa ou ensino através de projetos, permite ao professor 

conhecer melhor seus alunos: suas características pessoais, habilidades já 

desenvolvidas e por isso desenvolver e, por consequência, propor que invente 

outros modos de trabalhar em sala de aula. Na visão de Scarpato et al (2004, p.82): 

 

O professor precisa reconhecer-se também como autor, criador de 
procedimentos de ensino. Deve tomar como referência esta ou aquela 
forma de trabalho mais ou menos conhecida e, tendo clareza do lugar a que 
se pretende chegar, construir um novo caminho a ser percorrido com seus 
alunos. 

 

Assim, professores que refletem sobre a própria prática, acabam por 

encontrar meios para mediar a aprendizagem e o desenvolvimento de seus alunos, 

seja a partir de inovações pedagógicas criadas por eles, ou de adaptações a partir 

de didáticas já conhecidas, principalmente considerando o ensino para jovens e 

adultos, já possuidores de variados conhecimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
   

3 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DA PESQUISA 

 

A observação da sala de aula, em si, ocorreu no período de 21 a 24 de 

outubro de 2014, no âmbito de uma escola pública de Porto Velho, obedecendo a 

um roteiro previamente elaborado (Apêndice A – Ficha de Observação para a sala 

de aula e Apêndice B – Roteiro de Entrevista para as professoras), constituindo-se 

instrumentais que facilitaram a coleta de dados na escola. A definição das duas 

turmas a serem observadas se em virtude das professoras responsáveis por estas, 

se voluntariarem.  

 

3.1 SOBRE A OBSERVAÇÃO EM SALA DE AULA 

 

A observação, com o objetivo de perceber as práticas pedagógicas das 

professoras, ocorreu na sala de aula da 1º ano A, para a qual foram matriculados 50 

alunos, mas no dia 21 de outubro de 2014, primeiro dia de observação, se 

encontravam presentes apenas 10 alunos. Nesse dia a disciplina ministrada pela 

professora foi Língua Portuguesa, com o tema Leitura, com uma abordagem 

tradicional de ensino, quando as estratégias didáticas mais utilizadas foram: 

escrever no quadro; fazer leituras repetitivas, utilizando o quadro e o pincel. Depois 

usou como recurso uma pesquisa - da internet - que a mesma trouxe fotocopiada 

para cada aluno, seguida de ditado e atividade de ortografia.  

A observação continuou na mesma sala de aula, no dia 22 de outubro de 

2014, quando se encontravam presentes 12 alunos. Novamente a disciplina 

ministrada foi Língua Portuguesa, com foco em ortografia (S com o som de Z), 

sendo que, a pedido da professora, os alunos trouxeram revistas para a sala de 

aula, as quais foram utilizadas para recorte de sílabas e formação de palavras para 

colagem no caderno.  

A professora utilizou uma prática pedagógica inovadora, com o uso de 

revistas pelos alunos, pesquisando e recortando sílabas para as formações de 

palavras, na tentativa de resolver a dificuldade de aprendizagem dos alunos, 

formando grupos para que pudessem interagir e atingir um melhor desenvolvimento 

da aprendizagem. Assim, em conformidade com a necessidade dos alunos, a 

metodologia utilizada neste dia esteve mais adequada ao processo de ensino 

aprendizagem de jovens e adultos. 
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 Continuando a observação, no dia 23 de outubro de 2014, na sala de aula do 

3º ano C, com 50 alunos matriculados, quando se encontravam presentes 10 

alunos em sala de aula e a disciplina ministrada foi Estudos da Sociedade e da 

Natureza, com o tema Coletivo. Inicialmente, a professora foi falando de 

quantidades, coleção, a partir de objetos de uso cotidiano dos alunos, como por 

exemplo: chaves, pratos e outros. Os materiais didáticos utilizados nas aulas foram 

atividades fotocopiadas, livros, lápis e borrachas, sendo que a inovação pedagógica 

ficou por conta da atividade pesquisada na internet para leitura textual. 

A professora tenta estratégias para resolver as dificuldades de aprendizagem 

dos alunos, a exemplo do trabalho pedagógico com textos, juntamente com 

gramática. Como a mesma diz: tudo junto e misturado. Pelo observado a professora 

tenta de modo usar a metodologia que utilizando está mais adequada a Educação 

de Jovens e Adultos por achar que o conteúdo do livro é um tanto forte para esse 

ensino. 

Continuando a observação no dia 24 de outubro de 2014, ainda no 3º ano, 

dessa vez 13 alunos presentes, quando as disciplinas ministradas foram Língua 

Portuguesa e Matemática, sendo que no primeiro momento as estratégias didáticas 

utilizadas foram exercícios escritos no quadro, leitura do texto e, logo depois, 

quando todos escreveram o texto, a professora fez a correção dos exercícios e os 

alunos conferiram nos cadernos.  Em matemática a professora ensinou quantidades 

e coleções, usando exemplos de objetos de uso cotidiano.  

 Partir do contexto dos alunos para a prática pedagógica é o início de uma 

forma mais crítica de ensinar, lembrando que Freire (2000, p.55) afirma que “como 

professor crítico, sou um ‘aventureiro’ responsável, predisposto à mudança, à 

aceitação do diferente”, incluindo estratégias didáticas diferentes. Entretanto, 

conforme observado, mesmo que as professoras tentem novas estratégias para 

resolver a dificuldade de aprendizagem dos alunos, continua ainda sendo 

predominante o ensino de forma tradicional, embora algumas práticas pedagógicas 

tenham favorecido manifestações sobre o contexto dos alunos. 

Ainda, conforme Freire (2000, p.98), “o homem concreto deve se 

instrumentalizar com o recurso da ciência e da tecnologia para melhor lutar pela 

causa de sua humanização [...]”, mas as professoras, a exceção da internet, não 

utilizam recursos ou estratégias que envolvam as recentes inovações tecnológicas, o 

que muito contribuiria para a construção de conhecimentos na EJA. 
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3.2 SOBRE AS ENTREVISTAS COM AS PROFESSORAS 

 

 A interpretação dos resultados da pesquisa foi realizada através da análise de 

conteúdo, considerando as respostas das três professoras para cada questão da 

entrevista, o que permitiu uma discussão sobre as práticas pedagógicas realizadas. 

Antes de iniciar qualquer discussão, faz-se necessário fazer um levantamento a 

respeito das formações de todas as professoras, até mesmo para que se possa ter 

um melhor entendimento de suas respostas. 

 

Quadro 1 
Formação e tempo de serviço na EJA 

 

PROFESSORAS FORMAÇÃO ACADÊMICA TEMPO DE SERVIÇO  
NA EJA 

A Pedagogia. 06 anos 

 
B 

Magistério e Geografia, Pós-
Graduada em Geografia. 

 
05 anos 

 
C 

Pedagogia, Pós-graduada em Gestão 
Educacional. 

 
02 anos 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2014. 

 

Como se pode observar acima, todas as professoras possuem formação de 

nível superior, embora uma delas não possua licenciatura adequada para atuar no 

primeiro segmento da EJA; ou seja, licenciatura em pedagogia. Interessante que 

duas delas já tenham feito pós-graduação, pois os professores sempre precisam 

buscar novos conhecimentos para aprimorar o trabalho pedagógico. 

Segundo Nóvoa (1999), a saída possível para melhoria da qualidade de 

ensino, no contexto educacional contemporâneo, é a formação continuada, sendo 

que na visão de Freire (2000, p.20),  

 

[...] a educação é permanente na razão, de um lado, da finitude do ser humano, de outro, 
da consciência que ele tem de finitude. Mas ainda, pelo fato de, ao longo da história, ter 
incorporado a sua natureza não apenas saber que vivia, mas saber que sabia e, assim, 
saber que podia saber mais. A educação e a formação permanente se fundam aí. 

 

 Notamos que a compreensão de Freire sobre formação continuada cabe a 

todos os seres humanos, sejam professores ou alunos, principalmente da EJA, pois 

nesta perspectiva, a ideia indevida de que exista uma idade “adequada” para 

aprender não pode ser considerada, ou melhor, dizendo sequer ser imaginada. 
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Quadro 2 
Opinião sobre a EJA 

 

Professoras Questão 2 - O que pensa sobre a EJA? 

A É muito grande a expectativa dando oportunidades daqueles 
indivíduos na continuidade dos estudos. 

 
B 

Que a EJA deveria ser mais prolongado, que o tempo de ensino e 
aprendizagem do curso é de seis meses é muito curto, deveria ser 
pelo menos de oito meses. 

 
C 

Que a EJA é um estudo muito interessante e bonito porque ajuda 
esses alunos que não tiveram oportunidades de estudar dando 
novas chances. 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2014. 
 

De acordo com as respostas das professoras, a EJA é uma oportunidade para 

continuar estudando; antecipação da conclusão dos estudos, recuperação do tempo 

perdido, por variados motivos; mas também é uma forma de retornarem à sala de 

aula, sendo que os alunos veem nos estudos uma forma de mudança, em busca de 

melhores condições de vida. 

 

Quadro 3 
Estratégias didáticas na EJA 

 

Professoras Questão 3 - Quais as estratégias didáticas mais utilizadas 
no seu trabalho como professora na EJA? 

A 
 

O uso do livro, sala de vídeo, projetos para incentivá-los, teatros 
e músicas. 

B O material da EJA é muito forte e os alunos não conseguem 
acompanhar. 

 
C 

Procuro não usar o conteúdo do livro, faço uma sondagem no 
início do ano e trabalho de acordo com a necessidade dos 
alunos. 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2014. 

 

Quanto as estratégias didáticas mais utilizadas no trabalho pedagógico, as 

professoras divergem, pois a professora A informou que usa o livro e diversificados 

recursos didáticos, já as professoras B e C procuram não usar os livros didáticos, e 

embora afirmem que se preocupem com as necessidades dos alunos, não informam 

quais recursos didáticos utilizam. Entretanto esse “preocupar-se” com as 

necessidades dos alunos, é fundamental ao fazer pedagógico, principalmente, ao 

considerar, conforme Freire (1987, p.68), que “ninguém educa ninguém, ninguém 

educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo”. 
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Quadro 4 
Materiais Didáticos 

 

Professoras Questão 4 - Que materiais didáticos são utilizados nas 
aulas? 

A Revistas, cola, recortes de revistas, folhas xerocadas. 

B Pesquisa da internet, quadro. 

C Quadro, Folha A4 xerocada. 
Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2014. 

 

Segundo a professora A, os materiais didáticos mais utilizados nas aulas são 

os recortes de revistas que os alunos trazem para recortar as sílabas e formar 

palavras. Já as professoras B e C utilizam as pesquisas dos materiais didáticos 

através de fotocópias de pesquisas da internet. A opinião de Freire (2000, p.97) é 

bastante esclarecedora: “nunca fui ingênuo apreciador da tecnologia: não a divinizo, 

de um lado, nem a diabolizo, de outro. Por isso, sempre estive em paz para lidar 

com ela”. Assim, sendo a internet uma ferramenta tecnológica que faz parte do 

mundo atual, sua utilização pedagógica torna-se bastante coerente.  

 

Quadro 5 
Visão sobre práticas pedagógicas inovadoras 

 

Professoras Questão 5- Qual a sua opinião sobre as práticas pedagógicas 
inovadoras? 

A O uso de revistas, sala de vídeo, projetos muito interessantes, na 
escola tem biblioteca com muitos livros. 

B Para mim o uso da internet é de maior inovação. 

C Todas as práticas são inovadoras, vem para auxiliar, ajudar e 
ensinar os alunos. 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2014. 

 

Na opinião das professoras, as práticas pedagógicas e recursos inovadores 

podem contribuir para a aprendizagem dos jovens e adultos; entretanto, de acordo 

com Candau (1991), essencial é o sentido transformador da prática pedagógica. 

Assim quando a tecnologia não é utilizada considerando seu alcance educacional, 

também não consegue favorecer o processo de ensino aprendizagem, muito menos 

alterar o cotidiano dos professores e alunos.  

Para promover mudanças, os professores precisam ser críticos e despertar 

esse sentido reflexivo nos alunos - durante a construção de seus conhecimentos - 

inclusive ao realizar estratégias didáticas inovadoras. 
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Quadro 6  
Utilização de práticas pedagógicas inovadoras 

 

Professoras Questão 6 - Você utiliza práticas pedagógicas inovadoras? 
Justifique sua resposta. 

 
A 

Sim! Interessante, na biblioteca tem televisão, gravador que 
podemos trazer para a sala de aula para trabalhar com escrita e 
leitura. 

 
B 

A gente tenta ajudar mais não dá, o mundo é um mundo letrado, se 
o aluno não quer ele passa por cima da letra, lá fora nas 
embalagens que usam tudo é letra, quando despertarem que no 
produto tudo tem letra aí é que vão aprender. 

C Sim! Podendo trazer possibilidades para se oferecer ao aluno para a 
construção de seu conhecimento. 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2014. 

 

A respeito da utilização das práticas inovadoras, apenas a professora A relata 

algumas possibilidades de recursos disponíveis na escola. As demais se limitam a 

comentar dificuldades e potencialidades para a construção de conhecimentos. Será 

que compreendem o que são inovações pedagógicas? 

  

Quadro 7 
Estratégias para resolver dificuldades de aprendizagem 

 

Professoras Questão 7 - Você já tentou alguma estratégia nova para 
resolver as dificuldades de aprendizagem dos alunos? 

A Com certeza, todos os dias, sempre com algo diferente, pra 
gente tentar despertar o interesse e o incentivo deles também. 

B Já! Sempre. 

C Sim! Nós professores temos de ter visão das necessidades da 
turma. 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2014. 

 

As professoras percebem a importância de investir em propostas didáticas 

diferenciadas - para auxiliar os alunos - quanto as diferentes dificuldades de 

aprendizagem que possuem, assim como são diferentes suas histórias de vida e 

aprendizagens.  

O convívio em uma sala de aula entre pessoas de diferentes faixas etárias e 

especificidades que caracterizam cada um dos alunos, requer - dos professores - 

que organizem situações didáticas que permitam a manifestação das dificuldades 

que possuem para que, a mediação docente, possam se ajudar mutuamente em 

busca da superação das dificuldades. 
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Quadro 8 
Metodologia para Educação de Jovens e Adultos 

 

Professoras Questão 8 - Acredita que a metodologia que utiliza está 
adequada a Educação de Jovens e Adultos? 

 
A 

Sim, mas em questão de educação ainda podemos avançar muito. 
Mas isso não é só trabalho dos professores, mas da escola como 
um todo.  

B A maioria dos conteúdos não é adequado para a EJA. Deve ser 
conteúdo mais direcionado a situação vivencial (empregos, etc.). 

C Sim. Apesar de verificarmos a falta de base daqueles que optam 
por esta modalidade de ensino. 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2014. 

 

De acordo com as respostas das professoras, apenas uma delas percebe a 

necessidade de investir em metodologias mais adequadas, já as outras duas se 

restringem a responsabilizar o insucesso escolar aos conteúdos que não estão 

direcionados ao contexto, ou ainda, a falta de conhecimentos prévios dos jovens e 

adultos que estão inseridos no processo de aprender. Esta compreensão das 

professoras leva, inevitavelmente, a um questionamento: A prática docente, assim 

como os conteúdos, não precisaria passar por uma ressignificação? 

Ressalta-se o fazer pedagógico que tem como ponto de partida as vivências 

dos alunos, pois, segundo Freire (1992, p.112), “uns ensinam e, ao fazê-lo, 

aprendem. Outros aprendem e, ao fazê-lo, ensinam”. Portanto, é preciso lembrar 

aqui, que não existem seres humanos que não possuam conhecimentos prévios e 

os conteúdos, ora, professores tem autonomia para decidir por onde começar e 

continuar ensinando e, assim, permanece aprendendo novas formas de ensinar.  

 

Quadro 9 
Sugestões para melhorar o aprendizado na EJA 

 

Professoras Questão 9 – Que sugestões você aponta para melhorar o 
aprendizado dos alunos da EJA? 

A Não depende da escola, depende muito mais dos alunos, por 
causa da desistência deles. 

 
B 

Eu acredito que se a EJA tivesse horas reduzidas das 19 às 21 
horas. Eu costumo dizer para eles, pelo menos vocês vem para 
conversar, brincar, a gente é um pouco psicológica. 

 
C 

A EJA para uns é complicada, para outros só precisam se 
alfabetizar e estudar para que possam tirar sua carteira de 
motorista.  

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2014. 
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Quando perguntadas sobre sugestões para melhorar a aprendizagem dos 

alunos, novamente notamos que a responsabilidade é direcionada aos jovens e 

adultos. Entretanto, é clara a necessidade das escolas e seus agentes educativos 

assumirem seu verdadeiro papel na formação dos alunos, trabalhando uma proposta 

curricular voltada para as necessidades dos jovens e adultos, numa perspectiva 

mais dinâmica - com inovações pedagógicas - que proporcionem a construção e 

ampliação de conhecimentos. 

Para Freire (1992, p.81), ensinar é “a forma que torna o ato do conhecimento 

que o (a) professor (a) necessariamente faz na busca de saber o que ensina para 

provocar nos alunos o seu ato de conhecimento também. Por isso ensinar é um ato 

criador, um ato crítico e não mecânico” e, assim sendo, quando se fazem inovações 

pedagógicas, a escola não permanece atrasada em relação ao mundo social para 

além da escola.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entre as práticas pedagógicas percebidas no primeiro segmento da EJA, as 

que mais foram desenvolvidas com os alunos se relacionam com a leitura, produção 

textual e matemática, entretanto poucas são as inovações pedagógicas realizadas, 

sendo uma tendência frequente as estratégias didáticas tradicionais. Entretanto, as 

professoras tem privilegiado iniciar as atividades a partir de situações do contexto 

dos jovens e adultos, o que é sempre significante, por valorizar assuntos que fazem 

parte do dia-a-dia.  

 As ações pedagógicas dos professores frente ao processo de ensino 

aprendizagem precisam ser dinâmicas e atrativas, numa tentativa de ampliar os 

conhecimentos e a visão de mundo dos jovens e adultos, que já trazem consigo 

conhecimentos práticos adquiridos em suas vivências que, conhecimentos que em 

geral, garantem sua sobrevivência. 

No âmbito das práticas pedagógicas inovadoras podem ser incluídas novas 

ideias, projetos, adequações didáticas e curriculares para, dessa forma, contribuir 

com a aprendizagem e desenvolvimento crítico dos jovens e adultos atendidos pela 

escola pública. Assim sendo, as práticas pedagógicas poderão ser utilizadas para 

desenvolver as habilidades dos alunos e levá-los a refletir sobre seu contexto social, 

político e cultural. 

Se a sociedade vem passando por várias mudanças e transformações, não 

pode ser diferente para o ensino de jovens e adultos, que, portanto, requer 

professores dinâmicos, criativos e comprometidos com o fazer docente; que sejam 

capazes de inovar e transformar a sala de aula em um lugar atrativo e estimulador. 

 De acordo com a pesquisa, há diversos problemas a serem enfrentados: as 

poucas inovações pedagógicas; a descontinuidade de formação para os 

professores; o uso de ferramentas tecnológicas de forma tradicional, a exemplo da 

internet, além dos problemas externos a escola, como cansaço do trabalho; violência 

no entorno da escola; problemas familiares e outros.  

  As informações obtidas nas entrevistas e observações revelam diferentes 

concepções das professoras, demonstrando que mesclam diversas práticas 

pedagógicas, que acabam por influenciar na aprendizagem dos alunos, portanto é 

fundamental que percebam e consideram o contexto dos alunos e a fase de 

aprendizagem em que o aluno se encontra. Portanto, é importante que o professor 
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compreenda e adapte práticas pedagógicas inovadoras, especialmente no que se 

refere a possibilidades de construção ou ampliação de conhecimentos. 

 A formação continuada, assim como a prática pedagógica e a reflexão sobre 

a prática são oportunidades de os professores adquirirem maior conhecimento na 

área que atuam e, assim, melhorar o processo de ensino aprendizagem. Portanto, 

são necessários maiores investimentos em formação continuada para os 

professores, desde que sejam realizadas a partir das necessidades de cada escola, 

com seu grupo de professores, para garantir os direitos de aprendizagem dos 

professores e também dos alunos, que participam ativamente na sociedade, 

especialmente já sendo jovens ou adultos. 

Um grande desafio das instituições escolares é preparar os jovens e adultos 

pertencentes às classes populares para as mudanças, principalmente nesse 

momento de grandes transformações na sociedade e no mundo do trabalho. 
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APÊNDICE A 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DED 

CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO EM SALA DE AULA 

(2 dias em cada sala) 

 

 

Identificação 

- Série da turma observada: 

- Número de alunos matriculados na turma: 

- Número de alunos presentes: 

- Disciplina ministrada: 

- Tema da aula: 

- Horário de início da aula: 

- Horário de término da aula: 

- Critérios para a escolha das turmas: 

- Horas de observação: 

 

Observar: 

1) As estratégias didáticas mais utilizadas pela professora. 

2) Que materiais didáticos são utilizados nas aulas. 

3) Se utiliza práticas pedagógicas inovadoras e quais. 

4) Se tenta novas estratégias para resolver a dificuldade de aprendizagem dos 

alunos. 

5) Se a metodologia que utiliza está adequada a Educação de Jovens e Adultos. 

6) Outras práticas que se relacionam com o tema. 
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APÊNDICE B 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DED 

CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA AS PROFESSORAS  

 
 

Nome completo: __________________________________________________ 

Formação acadêmica: _____________________________________________ 

Nome da escola: _________________________________________________ 

Cidade/Estado: ________________________ Data: ____/____/________ 

 

1) Há quanto tempo leciona para a EJA? 

2) O que pensa sobre a EJA? 

3) Quais as estratégias didáticas mais utilizadas no seu trabalho como professora 

na EJA? 

4) Que materiais didáticos são utilizados nas aulas? 

5) Qual a sua opinião sobre as práticas pedagógicas inovadoras? 

6) Você utiliza práticas pedagógicas inovadoras? Justifique sua resposta. 

7) Você já tentou alguma estratégia nova para resolver a dificuldade de 

aprendizagem dos alunos? Justifique a resposta. 

8) Acredita que a metodologia que utiliza está adequada a Educação de Jovens e 

Adultos? 

9) Que sugestões você aponta para melhorar o aprendizado dos alunos da EJA? 
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APÊNDICE C 

TABULAÇÃO DAS ENTREVISTAS COM AS PROFESSORAS  

 

1) Formação acadêmica? 
 
A - Sou pedagoga;  
B -Tenho magistério, sou pós-graduada dentro de geografia;  
C - Sou formada em pedagogia e pós-graduada em gestão em educação. 
 
 
2) Há quanto tempo leciona para a EJA? 
 
A - Seis (06) anos; 
B - Cinco (5) anos; 
C - Dois (2) anos.  
 
 
3) O que pensa sobre a EJA? 
 
A - Eu a assim, eu vejo que uma oportunidade muito grande para os alunos que 
nunca estudaram, que né! Estão dando continuidade que assim..., dando 
oportunidades a eles, veem a receber e tem necessidade de ter um cartão e ter mais 
um objetivo tirar uma habilitação né! Outro, mas, vai chegar uma hora oportunidades 
para todos. 
 
B - Eu acho que a EJA, que a EJA deveria ser assim, 6 meses é pouco não  é! Não 
dá nem 6 meses não é, é pouco eles não conseguem, apesar que são adultos, 
papagaio velho não aprende falar não é, mais o aprende sim, aprende e é assim 
eles tem muitas dificuldades  o novo não! Acho meia idade, mas, você não teve a 
oportunidade de conhecer, eu tenho duas senhoras como... com elas tem 
dificuldades! Bem se fosse oito meses né seria bem melhor. 
 
C - Ai! Eu acho um projeto muito interessante, um projeto muito interessante bonito, 
assim que pode, que onde vem ajudar esses alunos né!  que não tiveram 
oportunidades de estudar é por enquanto assim dando novas chances para eles. 
 
 
4) Quais as estratégias didáticas mais utilizadas no seu trabalho como 
professora na EJA? 
 
A - A questão didática, trabalhamos com livro, utilizamos sala de vídeo, através de 
projetos, nós trabalhamos para incentivá-los, teatros poesias e músicas. 
 
B - O material da EJA é muito forte e os alunos não conseguem acompanhar eu 
procuro sempre na internet. 
 
C - Eu procura sempre é, eu nunca é, não uso os conteúdo do livro, faço uma 
sondagem com eles no início do ano letivo, vejo a necessidades deles e de acordo 
com as necessidades deles e, é trabalho de acordo com as necessidades deles. 
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5) Que materiais didáticos são utilizados nas aulas? 
 
A - Folhas xerocadas, nós trabalhamos bastante com revistas e recorte de revistas. 
 
B - Quanto ao material didático é um material fora... é forte pra eles, eles não  
conseguem acompanhar  então assim a gente vai na internet colher o que a gente 
pode e junta  com que agente tem, já tem e vai formando né! É muito conteúdo pra 
você dá em pouco tempo porque eles não conseguem memorizar, é diferente do 
regular por que tem um ano todinho pra você trabalhar com ele né! Esse conteúdo, 
essa programação com ele, e da EJA não! Da EJA tem que correr porque não dá 
pra aprender nada... tenho consciência disso, viu.  
 
C - Como a minha turma é de 4º série é, bem já é alfabetizada eu trabalho com 
material xerocado e uso também o quadro. 
 
 
6) Qual a sua opinião sobre as práticas pedagógicas inovadoras? 
 
A - Eu acho que é muito interessante, o ensino renovador né! O aprendizado é muito 
interessante e ajuda bastante, a escola aqui é ótima está sempre mudando na 
biblioteca tem bastante material para trabalhar com eles. 
 
B - Para mim o uso da internet é de maior inovação. Vou na internet! A na internet, 
entendeu! Uso muito material mimeografado, desculpe imprimido. 
 
C - Eu também acho bem interessante por que todas as práticas vem para auxiliar, 
para inovar a nossa maneira de ajudar os alunos. 
 
 
7) Você utiliza práticas pedagógicas inovadoras? Justifique sua resposta. 
 
A - Sim! Na biblioteca tem televisão, gravador que podemos trazer para a sala de 
aula para trabalhar com a escrita e leitura. 
 
B - Imagino que sempre busco, a gente fica sempre tentando ajudar, aqui tem um 
senhor que vem do1º pra o 2º por mais que a gente tente ajudar não vai, ele diz que 
é empresário não é, então eu digo pra ele que o mundo é um mundo letrado, mas, 
vai, depender dele não adianta eu ficar aqui insistindo pra ele aprender a ler e ele 
não quer, ele passa pelas letras e finge que não vê que as letras eu já disse pra ele 
não adianta o senhor vim para a escola e só aqui lembrar que tem letras e lá fora 
nas embalagens que o senhor usa tudo é letra então quanto o senhor vê isso em 
sua embalagem, no seu produto tudo tem letras o senhor vai aprende, ele olhou pra 
mim e riu pensou, pensou que a professora é doida. 
 
C - Sim! Podendo trazer possibilidades para se oferecer ao aluno para a construção 
de seu conhecimento. 
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8) Você já tentou alguma estratégia nova para resolver a dificuldade de 
aprendizagem dos alunos? Justifique a resposta. 
 
A - Com certeza, todos os dias, sempre com algo diferente, pra gente tentar 
despertar o interesse e o incentivo deles também. 
 
B - Já! Sempre. 
 
C - Sim! Há já Como eu falei né, a gente tem de seguir, a gente for as vezes seguir a 
orientação, novamente agora, da supervisora sobre os conteúdos, plano do curso, 
não! A gente tem de parar, depois vê à necessidades desses alunos da turma. 
 
 
9) Acredita que a metodologia que utiliza está adequada a Educação de Jovens 
e Adultos? 
 
A - Sim... sim! 
 
B - A maioria dos conteúdos não está adequada para a EJA. Deve-se ser conteúdo 
mais direcionado a situação vivencial para eles. 
 
C - Acredito que sim. Acho que como é ideia né, ela é bem feita quando é pra 
incentivar os alunos a melhorarem esse ensino de aprendizado é válido. 
 
 
10) Que sugestões você aponta para melhorar o aprendizado dos alunos da 

EJA? 
 

A - Eu acho assim... o que poderia melhorar é! Eu acho que não depende só da 
escola, também depende deles, tem questão da ausência, da presença, da 
desistência de não faltarem em sala de aula para não prejudicar a aprendizagem 
deles. 
 
B - Eu acredito que a EJA tivesse horas reduzidas das 7 às 21 horas. Eu costumo 
dizer para eles, pelo menos vocês vem para conversar, bater papo, brincar, a gente 
é um pouco psicológica. 
 
C - Acho Sim! Mas é a questão do material didático mais apropriado pra gente, eu 
acho também muito interessante a busca da prática e a maneira didática de cada 
professor tem de rever a sua maneira de trabalhar com ela, porque as vezes passa 
conteúdos e o aluno não aprende, chega um ponto em que cada aluno aprende sua 
maneira: um mais rápido e outro mais lento e as vezes o professor joga o conteúdo 
aqui, para o aluno e quer que o aluno se vire, não é assim! Sempre nós o professor 
tem de da uma freada, um pouco né! Ver a necessidade de cada um. 
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