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RESUMO 
 

A presente monografia, com o objetivo de analisar os sentimentos e as percepções 
dos alunos da EJA sobre o estudo, o professor, o ambiente escolar e as dificuldades 
encontradas no seu retorno à escola, observando como a professora lida com as 
dificuldades apresentadas pelos alunos em seu processo de escolarização em 
função da pluralidade cultural (história de vida de cada um), apresenta o resultado 
da pesquisa de campo desenvolvida, através de entrevistas, com uma professora 
em docência na 4ª série do primeiro segmento da Educação de Jovens e Adultos de 
uma Escola Pública Municipal de Porto Velho e seis alunos na idade de 18 a 65 
anos matriculados em sua sala de aula, se configurando em uma pesquisa 
bibliográfica e descritiva com vistas a responder o seguinte problema: quais 
sentimentos e percepções possuem os alunos da EJA sobre o estudo, o professor, a 
escola e as dificuldades encontradas no seu retorno à escola? Para coleta de dados 
foram aplicadas entrevistas com a amostra participantes e para análise dos 
resultados da pesquisa, foi aplicada a técnica de análise de conteúdo, realizada com 
o apoio da literatura pertinente. Dos resultados obtidos foi possível concluir que os 
alunos que freqüentam a EJA são pessoas adultas e idosas que descobrirem na 
escola a via de libertação do estigma de analfabeto e no professor o condutor desse 
processo, referenciados nos documentos oficiais como Direito à Liberdade, ao 
Respeito e à Dignidade. 
 
Palavras-Chave: Educação de Jovens e Adultos. Historia de vida-escolares. 
Sentimentos. Posicionamentos. Pluralidade Cultural. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Do direito à liberdade, ao respeito, e à dignidade, compreendemos o processo 

de desenvolvimento dos sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos nas 

leis para todas as crianças, adolescentes e jovens (BRASIL, 1990). No que se refere 

aos adultos que ingressam na Educação de Jovens e Adultos (EJA) são pessoas 

que não concluíram sua escolarização básica na idade certa, mesmo com a 

Constituição brasileira, resguardando-lhes a educação como direito público privado, 

de acesso obrigatório e gratuito, cabendo ao Estado e a família, o dever, cada com o 

seu papel e responsabilidade a ser cumprido, de garantir a toda criança o acesso e 

permanência na escola, cujo ingresso obrigatório dar-se, segundo a Lei nº 9394/96, 

§§ 1 e 2 do artigo 87, aos 7 anos de idade, facultativo a matrícula aos de 6 anos de 

idade. 

Contudo, apesar da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 

9394/96, da Constituição brasileira elencar as principais diretrizes de efetivação do 

processo de escolarização do povo brasileiro e da focalização das políticas públicas 

no ensino fundamental visando a redução do déficit idade própria/ano, a EJA 

representa uma dívida social não reparada para com os jovens, adultos e idosos não 

alfabetizados ou com a escolarização não concluídas, nos níveis fundamental e 

médio, presentes em nossa sociedade. 

Muitos são os fatores endógenos e exógenos promotores de um quadro que 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 2010, aponta que a 

taxa de analfabetismo na população brasileira de 15 anos ou mais de idade é 9,6% e 

corresponde a aproximadamente 13,9 milhões de pessoas. 

Neste contexto a presente monografia, resultado da pesquisa de campo 

desenvolvida com alunos e professores do primeiro segmento da EJA de uma 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Vicente Rondon da cidade de 

Porto Velho, destaca como tema a ser abordado os sentimentos e posicionamentos 

dos jovens, adultos e idosos que estão na quarta série, sobre os fatores impeditivos 

de sua escolarização e motivadores de seu retorno à sala de aula.  

Como problemática o estudo elencou a seguinte questão: quais sentimentos e 

percepções possuem os alunos da EJA sobre o estudo, o professor, a escola e as 

dificuldades encontradas no seu retorno à escola? 
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A resposta a problemática acima implica compreender o significado das 

palavras de Freire (1998) sobre o ponto de partida da ação educativa, pois conforme 

este autor, “respeitando os sonhos, as frustrações, as dúvidas e medos, os desejos 

dos educandos, crianças, jovens e adultos, os educadores e educadoras populares 

têm neles um ponto de partida para a sua ação.” (p.16). 

Este estudo teve como objetivo geral: Analisar os sentimentos e percepções 

dos alunos da EJA sobre o professor, o ambiente escolar e as dificuldades 

encontradas na escola, observando como a professora lida com as dificuldades 

apresentada pelos alunos em seu processo de escolarização em função da 

pluralidade cultural, considerando a história de vida de cada um.  

Assim, os objetivos específicos foram: Identificar como a pluralidade cultural 

(história de vida) pode interferir no processo de escolarização das pessoas adultas 

que abandonaram os estudos na idade considerada adequada; descrever os 

sentimentos e posicionamentos dos alunos em relação à escola, o estudo, o 

professor e as dificuldades encontradas no seu retorno à escola; investigar como a 

professora lida com as dificuldades apresentadas pelos alunos em seu processo de 

escolarização em função da pluralidade cultural (história de vida de cada um). 

Para tanto, foi realizada a pesquisa bibliográfica e descritiva, na qual foram 

coletados dados diretamente com a professora responsável pela turma e alunos, 

numa abordagem qualitativa. 

O tema sugerido é de grande relevância, pois para obter êxito junto ao aluno 

da EJA é válido conhecer quem é o indivíduo que procura a Educação de Jovens e 

Adultos, a partir dos motivos que não o permitiram a escolarização na idade regular, 

seus objetivos ao retomarem os estudos, seus sonhos e sua experiência de vida. 

Desta forma se estará reconhecendo a Educação de Jovens e Adultos como um 

processo discursivo-dialógico, por pautar-se nas relações interpessoais dialógicas, 

na interatividade da relação educador-educandos e dos educandos entre si. 

A presente monografia organiza-se sob a seguinte estrutura textual: 

introdução com breve contextualização do tema, problema e relevância do estudo; 

metodologia com resumo dos procedimentos metodológicos utilizados na condução 

do estudo; marco teórico, resultado da pesquisa bibliográfica; apresentação e 

discussão dos resultados, fruto da coleta obtida por meio de entrevistas com os 

sujeitos participantes da pesquisa, e, por fim, as considerações finais contendo as 

principais conclusões obtidas no estudo. 
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2 METODOLOGIA DA PESQUISA  

 

Este estudo teve a finalidade de analisar os sentimentos e percepções dos 

alunos da EJA, e para tanto, foi realizada a pesquisa bibliográfica e descritiva, na 

qual foram coletados dados diretamente com a professora responsável pela turma e 

alunos, numa abordagem qualitativa.  

Para Bogdan; Biklen (1994, p.49), “a abordagem da investigação qualitativa 

exige que o mundo seja examinado com a idéia de que nada é trivial, que tudo tem 

potencial para constituir uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão 

mais esclarecedora do nosso objeto de estudo”. Neste sentido consideramos 

necessário trabalhar com a abordagem qualitativa. 

O tema desse trabalho monográfico surgiu da inquietação a partir das 

experiências vividas no Estágio Supervisionado na EJA, no segundo semestre de 

2013, quando foram observados os sentimentos e motivações desses alunos que 

por algum tempo estiveram alheios ao ambiente escolar. 

Quanto aos seus objetivos, caracterizou-se como pesquisa descritiva que, 

conforme Bogdan; Biklen (1994, p. 48-9), é uma das características da abordagem 

qualitativa. Para os autores “ao recolher dados descritivos, os investigadores 

qualitativos abordam o mundo de forma minuciosa”. 

E ainda seguindo a busca minuciosa pela compreensão do problema e 

comunicação deste, segundo Fachin (2003, p.125), a pesquisa bibliográfica “tem 

como finalidade fundamental conduzir o leitor a determinado assunto e proporcionar 

a produção, coleção, armazenamento, reprodução, utilização e comunicação das 

informações coletadas para o desempenho da pesquisa.” Assim, a pesquisa também 

foi desenvolvida por meio de pesquisa bibliográfica constituída por levantamento e 

estudo de obras que versam sobre o tema e a problemática investigada.  

A pesquisa teve como população e amostra uma professora em docência na 

4ª série do primeiro segmento da EJA de uma Escola Municipal de Ensino 

Fundamental, situada na zona sul do munícipio de Porto Velho, com 50% dos 

entrevistados numa turma de doze (12) alunos na faixa etária de 18 a 65 anos 

matriculados, sendo considerados os matriculados com a maioridade.  

Os critérios de inclusão e exclusão de professores e alunos foram 

estabelecidos da seguinte forma: incluiu-se na pesquisa adultos na faixa etária de 18 

a 65 anos e os professores que aceitassem participar da pesquisa. A não 
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observância do critério de inclusão estabelecido implicou na exclusão de quaisquer 

dados referente às suas informações, não sendo agregada na população em estudo. 

Ao final, a pesquisa coletou como populaçao e amostra participante da 

pesquisa, 01 professora da 4ª série do primeiro segmento da EJA e 06 alunos com 

idade média de 30 anos a 62 anos de idade. 

Os dados foram coletados através da pesquisa de campo, sendo que para 

Bogdan; Biklen (1994, p.134), na investigação qualitativa “a entrevista é utilizada 

para recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao 

investigador desenvolver intuitivamente uma idéia sobre a maneira como os sujeitos 

interpretam aspectos do mundo”. Assim, os dados foram levantados a partir de 

entrevistas com a professora e os alunos participantes da pesquisa. 

Para a análise dos dados foi realizada a tabulação e interpretação das 

respostas dadas nas entrevistas. Cada um dos 06 entrevistados foi identificado por 

uma letra do alfabeto em ordem crescente, o mesmo ocorrendo com a professora, 

para que lhes fosse preservado o desejo de não ter a identidade reconhecida. Os 

textos da entrevista foram transcritos respeitando-se a linguagem de cada um e a 

originalidade da coleta de dados da pesquisa.  

Para análise dos resultados da pesquisa, foi aplicada a técnica de análise de 

conteúdo, concordando com os estudos de Bardin (2009, p.120), para quem “a 

análise de conteúdo de uma pesquisa enfatiza o conteúdo da mensagem, permitindo 

a utilização de mensagem oral e escrita para identificação de indicadores que 

permitam a geração de novos conhecimentos”. Desta forma, o trabalho de 

interpretação e análise dos dados foi realizado, considerando ainda, o apoio da 

literatura pertinente. 
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3 BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

Sobre o inicio do processo de alfabetização no Brasil citam Lopes; Sousa 

(2005, p.1) que “O desenvolvimento da alfabetização de adultos no Brasil 

acompanha a história da educação como um todo e teve início com o trabalho de 

catequização e ensino das primeiras letras, realizado pelos jesuítas, durante o Brasil 

colônia.” Este processo deu-se com objetivos a catequese, o cumprimento das 

ordens e instruções vindas da coroa portuguesa, a catequese dos índios e a 

posteriori que conseguisse cumprir as tarefas exigidas pelo Estado. 

Ainda conforme as autoras (2005, p.3), “a expulsão dos Jesuítas, ocorrida no 

século XVIII, desorganizou o ensino até então estabelecido. Novas iniciativas sobre 

ações dirigidas à educação de adultos somente ocorreram durante a época do 

Império”. 

Em meados do final do século XIX e início do século XX, vários projetos de 

leis que objetivavam a obrigatoriedade da educação de adultos foram aprovados, 

tendo em vista o contexto de desenvolvimento industrial e aumento do contingente 

eleitoral. Nos anos de 1925 a 1930, surge o ensino noturno para jovens e adultos e 

movimentos contra o analfabetismo (BRASIL, 2006). 

Durante a década de 1940, a Educação de Jovens e Adultos surge no Brasil 

como política educacional, antes também presente na Constituição de 1934. 

Contudo, somente nos anos 40 que as políticas educacionais voltadas para jovens e 

adultos começam a se tornarem iniciativas concretas. 

Durante a instalação do Estado Nacional Desenvolvimentista, no ano de 

1946, a educação de adultos demonstrou-se ainda mais importante, pois as 

indústrias necessitavam de mão-de-obra alfabetizada, deixando de lado o modelo 

agrícola e rural. Assim, no ano seguinte surge a Campanha de Educação de 

Adolescentes e Adultos (CEAA), a qual tinha como objetivo a alfabetização e 

capacitação profissional da população (LOPES; SOUSA, 2005).  

No tocante a CEAA, conforme observado por Rocco (1989), a Campanha 

tinha como objetivo a utilização de 25% do Fundo Nacional de Ensino Primário para 

a educação de adultos, estabelecido pelo Decreto-Lei nº 19.513/45. No mesmo 

período foi assinado o Decreto-Lei nº 8529/46 que em seu capitulo III versava sobre 

o Curso Primário Supletivo para adolescentes e adultos. Contudo a Campanha 

iniciada em 1947 não tinha caráter permanente, mas em sua primeira década foi 
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considerada um sucesso pois não somente instalou inúmeras classes, mas também 

elevou a taxa de alfabetização, reduziu a evasão e elevação a 50% a taxa de 

aprovação (ROCCO, 1989).  

Já na década de 1950, as políticas educacionais voltadas para a 

alfabetização de jovens e adultos sofreram críticas relacionadas as deficiências 

financeiras e administrativas, bem como as orientações pedagógicas utilizadas. Em 

1959, segundo estudos de Rocco (1989), o Decreto-Lei nº 47251/59, enumerou as 

campanhas existentes para a erradicação do analfabetismo. Dentre as principais 

políticas criadas neste período, podemos citar as Campanhas Nacionais de 

Educação de Adultos, de Educação Rural e de Erradicação do Analfabetismo. Estas 

iniciativas instauraram no Brasil uma reflexão pedagógica em torno da necessidade 

de alfabetização de adultos, bem como sobre as consequências psicossociais do 

analfabetismo. 

Contudo, durante a década de 60, estudos surgem com propostas para a 

alfabetização de adultos, impulsionando, assim, novos programas de alfabetização, 

sendo que, a exemplo disso cita-se a Campanha de Radiodifusão Educativa, 

advinda do Decreto-Lei nº 48.259/60 e Decreto-Lei nº 50370/61 que dispunha sobre 

as Escolas radiofônicas no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através da Conferencia 

Nacional dos Bispos do Brasil, o Decreto-Lei nº 51470/62 que instituiu a Mobilização 

Nacional Contra o Analfabetismo incorporando os seguintes movimentos: Campanha 

da Educação de Adultos e Adolescentes, Campanha Nacional de Educação Rural, 

Construções de Prédios Escolares, Campanha de Erradicação do Analfabetismo e 

Campanha da Merenda Escolar (ROCCO, 1989). 

Nesse período ainda foram criados o Movimento Brasileiro de Alfabetização 

(MOBRAL) que frente aos resultados insatisfatórios desta política educacional, a 

campanha foi extinta em 1985, dando inicio a Fundação Educar, a qual também foi 

extinta 5 anos depois (SAMPAIO, 2009) e o Plano Nacional de Alfabetização, o qual 

tinha como objetivo o estabelecimento de programas de alfabetização, de acordo 

com as propostas de Paulo Freire, contudo, este plano foi interrompido pelo Golpe 

Militar (BRASIL, 2007). 

A década de 1970 registra a organização de mais uma campanha de 

alfabetização de adultos e da criação de leis que não somente reformularam o antigo 

sistema de ensino primário e secundário, que deixou de ser restrito somente as 

crianças de 7 a 14 anos de idade, mas também a adolescentes e adultos de mais de 
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14 anos que não tiveram oportunidade de realizar ou concluir a educação 

fundamental ou elementar, como ainda a fixação das diretrizes e bases da educação 

de 1º e 2º graus advindas da Lei nº 5692/71, bem como das providencias para o 

ensino supletivo por ela adotada em seus artigos, dentre elas a finalidade de suprir a 

escolarização dos adolescentes e adultos que não tiveram cursado a educação 

elementar em cursos regulares na idade própria, dentre outras providencias, 

expressas nas referida Lei. 

Lopes; Sousa (2012, p.6) destacam o ano de 1971 como “o marco importante 

na história na educação de jovens e adultos no Brasil,” porque neste período foram 

criados Centros de Ensino Supletivo em todo o país, apesar de que conforme 

observado por Haddad (1991 apud LOPES; SOUSA, 2005) não alcançaram os 

objetivos a que se destinavam por falta de suporte financeiro e político e por estarem 

com seus objetivos votados para os interesses das instituições particulares de 

educação. 

Já nos anos 80 e 90, vimos as transformações sociais e políticas e o contexto 

de redemocratização do país; extinção do MOBRAL e da Fundação Educar, 

promulgação da Constituição Federal tornando gratuito e obrigatório o ensino 

fundamental também para os que não tiveram acesso a ele na idade própria e Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

O acesso a educação, previsto na Constituição de 1988 e na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996, instituí a Educação de Jovens e 

Adultos como modalidade de ensino. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação de Jovens e Adultos foi, desta forma, instituída pela Resolução da 

Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, Resolução 

CNE/CEB n. 1, de 5 de julho de 2000. 

Com isto registra-se a tentativa do Estado em sanar sua dívida para com a 

população que não teve acesso a escola na idade própria, confirmando o que cita o 

Parecer CNE/CEB nº 11/2000 do Conselho Nacional de Educação de que a 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, e tenham sido 

a força de trabalho empregada na constituição de riquezas e na elevação de obras 

públicas. 
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Nos anos 2000, surgem então outros programas voltados para a erradicação 

do analfabetismo, tal como o Programa Brasil Alfabetizado, no ano de 2003 

(STRELHOW, 2010), em 2005 o Governo institui o Programa Nacional de Integração 

da Educação Profissional à Educação Básica na Modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos – Proeja por meio do Decreto nº 5.478, de 24 de junho de 2005, 

mesmo assim dados divulgados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 

(PNAD) 2008 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) registram um 

número de 14.247 milhões de analfabetos adultos. 

Henrique; Ireland (2006), em análise as políticas de educação de jovens e 

adultos implementadas pelo governo Lula indicam os investimentos feitos 

progressivamente pelo Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade em programas, projetos e ações com o fito 

na inclusão educacional e alfabetização dos jovens e adultos brasileiros. Como 

principais estratégias para conferir a essa população a oportunidade de ingressar e 

concluir a educação básica, os autores citam a articulação entre alfabetização e os 

programas de inclusão social e os cursos de profissionalização. 

Contudo, de acordo com levantamento divulgado pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), o Brasil possui a 

oitava maior população de adultos analfabetos. São cerca de 14 milhões de 

pessoas. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), com dados 

coletados em 2012, mostra que a taxa de analfabetismo da população com 15 anos 

ou mais teve alta entre 2011 e 2012, passando de 8,6% para 8,7%,1 o que 

demonstra que o Brasil não cumprirá a meta subscrita na Organização das Nações 

Unidas (ONU) de redução em 6,7% da taxa de analfabetismo até 2015, estando 

longe inclusive de cumprir o estabelecido em 2000, pela Declaração de Dacar 

“Educação para Todos” de redução da taxa de analfabetismo em pelo menos 50% 

até 2015. 

 Com isso, os resultados apresentados para a EJA, trazem resultados que 

transitam entre as legalidades já existente que possibilitam a integração da 

população, com metas que embora não formada para uma demanda consistente e 

existente de reparação, possam caracterizar a  

                                                           
1
 Texto extraído do site: veja.abril.com.br/blog/impavido-colosso/brasil-e-o-8-pais-com-mais-adultos-

analfabetos-do-mundo/. Acesso em: 26 nov. 2015. 
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na EJA as formas aligeirada enfrentam as falhas das politicas publicas para com 

essa modalidade, e de maneira incoerente ao atendimento do currículo para com a 

demanda existente e todos os caminhos que os levarão para uma educação de 

qualidade para formação cidadã. 

 

3.1 DIFICULDADES NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

Segundo Oliveira (2007), uma das dificuldades encontradas no processo de 

alfabetização na Educação de Jovens e Adultos é a infantilização dos alunos, pois 

os conteúdos e a abordagem pedagógica proposta seguem o mesmo padrão 

desenvolvido para as crianças do ensino regular. 

Esta metodologia de ensino desenvolvida pelos professores na EJA pode 

estar relacionada a formação acadêmicas destes docentes, na qual os cursos de 

graduação não ofertam uma disciplina voltada para a docência na EJA (CARVALHO; 

SANTOS, 2014). 

Em pesquisa realizada por Carvalho; Santos (2014) sobre as dificuldades na 

Educação de Jovens e Adultos em uma escola pública de Fortaleza, dentre as 

dificuldades relatadas pelos docentes encontram-se a baixa frequência dos alunos 

nas aulas, devido ao horário das aulas coincidirem com o horário de trabalho 

durante o dia. Já quanto as aulas noturnas, muitos alunos se queixam de cansaço, 

pois exercem outras atividades durante o dia, e não se sentem dispostos a 

frequentar a escola. 

Santos; Arruda (2013) constatou em seu estudo que um dos principais fatores 

dificultadores da aprendizagem bem como da presença dos alunos nas aulas da 

EJA é o cansaço dos alunos. Muitos relatam que devido a carga horária de trabalho 

e ao tipo de trabalho que exercem, chegam muito cansados em casa e não se 

sentem motivados a frequentarem a escola.  

Outros fatores que impõem dificuldades na EJA, conforme relatado em estudo 

de Soglia; Santos (2012), referem-se as aulas ministradas de forma mecânica e 

repetitiva, bem como a estrutura física da escola e a falta de materiais didáticos. 

Segundo os autores, este sucateamento da modalidade EJA pode estar relacionada 

a mentalidade de educação burguesa, a qual reproduz as desigualdades sociais, 

repercutindo, assim, na motivação dos alunos e dos professores. 
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De acordo com Santos (2013), os educadores devem respeitar as dificuldades 

destes alunos, e estabelecer um canal de comunicação entre a realidade vivenciada 

por estes jovens e adultos que buscam a alfabetização e o saber técnico. Assim, se 

faz necessário que o docente faça um diagnostico histórico e econômico do grupo, 

na busca pelas motivações e contextos culturais, estabelecendo, desta forma, um 

elo de confiança com o aluno. 

Outra dificuldade encontrada na sala de aula nessa modalidade de educação 

é que o aluno pode se sentir inseguro devido ao comportamento de indiferença, o 

qual reflete em atitudes de timidez, vergonha em perguntar e responder as questões 

propostas pelo professor e nervosismo. Desta forma, cabe ao professor estabelecer 

meios para que estes sentimentos diminuam através da valorização da experiência e 

dos conhecimentos que este aluno adquiriu ao longo da vida (ALVES; ARRUDA, 

2014). 

Soma-se a isto a necessidade de educar estes indivíduos para o 

desenvolvimento de um pensamento critico e atuantes na sociedade, contudo, 

devido a adoção de um currículo similar ao elaborado para crianças e adolescentes, 

observa-se que, contrario ao que recomendam as leis que versam sobre a Educação 

de Jovens e Adultos, a educação voltada para este seguimento da sociedade ocorre 

de forma inadequada, gerando meros repetidores (SOGLIA; SANTOS, 2012). 

Nota-se, na historia da Educação de Jovens e Adultos, um despreparo para 

lidar com uma metodologia adequada para a alfabetização desta parcela da 

população. Tanto que, somente após os estudos de Paulo Freire, foi possível 

estabelecer os meios adequados para o ensino de jovens e adultos. Frente aos 

contextos históricos nos quais o Brasil esteve imerso, este despreparo justifica-se 

devido ao fato de que esta modalidade de ensino sempre esteve voltada para outras 

questões políticas e econômicas, sem que o foco social da alfabetização de jovens e 

adultos tivesse o merecido destaque. 

 

3.2 PERFIL DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  

 

Os perfis dos alunos da Educação de Jovens e Adultos são bastante 

heterogêneos. Muitos possuem origens, idades, históricos escolares, pensamentos e 

experiências profissionais e sociais diferentes. Estas diferentes pessoas com 

diferentes perfis podem enriquecer o processo educativo por meio do 
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estabelecimento de diálogos, deixando de lado a metodologia de ensino voltada 

somente para a fala do docente (SOUSA et al, 2010). 

Em estudo realizado por Lima; Silva (2013), no período de 2011 a 2013, em 

uma cidade de pequeno porte do Estado de São Paulo, foi constatado que a procura 

pela EJA tem ocorrido predominantemente por mulheres, pessoas com deficiência e 

indivíduos acima de 61 anos. Frente a esta mudança no perfil dos alunos da EJA, os 

autores sugerem que seja repensada e planejada para atender ao perfil daqueles 

que a procuram. 

Já em dados coletados em estudo de Soares (2007), 78% do quantitativo de 

alunos da EJA entrevistados estão na faixa etária de 18 a 25 anos; 81% são 

solteiros; 53% apresentam uma boa aprendizagem e; 55% pretendem entrar em 

uma universidade após a conclusão dos estudos na EJA. Este último dado revela no 

estudo que estes estudantes são conscientes de que atualmente somente a 

conclusão do ensino médio não é suficiente para o sucesso no mercado de trabalho. 

Corroborando com os estudos supracitados, Bastiani (2011), em coleta de 

dados com 35 alunos da EJA em uma escola localizada no município de Santa 

Helena, no Estado do Paraná, 75% dos participantes da pesquisa são do sexo 

feminino. Quanto à faixa etária, a maioria encontra-se entre os 18 e 45 anos. Em 

relação às dificuldades apresentadas na aprendizagem, a maioria respondeu que 

não possui maiores dificuldades, e classificam a sua aprendizagem como ótima, 

contudo, os que citaram ter dificuldades, relataram que estas se encontram na 

leitura, escrita e em cálculos. 

Em pesquisa realizada por Prado; Reis (2012), todos os alunos pesquisados 

exercem alguma atividade remunerada, e frequentam as aulas da EJA na 

expectativa de melhorar as condições de vida. Quanto aos fatores que levaram os 

estudantes a interromperem os estudos estão o medo de conviver com pessoas 

mais jovens e consequentemente sofrerem discriminação, dificuldades em conciliar 

o trabalho com os estudos, problemas relacionados à saúde e a família, dificuldades 

de aprendizado, dentre outros. 

 

3.3 SENTIMENTOS DOS ALUNOS DA EJA 

 

A literatura presente no site da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade e Inclusão SECADI (BRASIL, 2006) apresenta-se 
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restrita quanto aos sentimentos e percepções dos alunos da modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos frente ao ambiente escolar. Contudo, alguns estudos, 

ao analisarem o perfil dos alunos da EJA, também aprofundam-se, mesmo que de 

forma breve, nos fatores emocionais envolvidos nas relações desenvolvidas no 

contexto escolar. 

Conforme a SECADI, Brasil (2015, p. 8):  

 

A escola representa para eles um espaço ao mesmo tempo de recolocação 
social, de sociabilidade, de formalização do saber e de desenvolvimento 
pessoal. Nesse sentido, os alunos jovens e adultos diferem, em muitos 
aspectos, das crianças, e isto deve ser sempre considerado. 

 

As causas das diversidades e complexidades de (A baixa autoestima é um 

dos) aspectos emocionais mais frequentes nos alunos da EJA, principalmente 

naqueles que passaram por situações de fracasso escolar. Este sentimento, por 

vezes, esta relacionado as suas experiências passadas relacionadas com o 

insucesso escolar ou a exclusão. Desta forma, quando este aluno retorna a sala de 

aula, as suas emoções estão mais fragilizadas em decorrência da sua experiência 

escolar negativa em momentos anteriores (BRASIL, 2015). 

Corroborando com esta afirmativa, Cardoso; Coelho (2013) afirmam que a 

autoestima parece ser um dos fatores que mais motivam os alunos da modalidade 

de Educação de Jovens e Adultos a continuarem estudando. Este sentimento faz 

com que o aluno busque uma melhor interação no meio social, bem como 

desenvolve uma maior confiança em si mesmo, contribuindo, assim, para o melhor 

aprendizado em sala de aula. 

Outro sentimento sentido pelos alunos da EJA é a vergonha. Este sentimento 

decorre da sua condição de iletrado, pois esta condição prejudica a sua qualidade 

de vida bem como as oportunidades de ascensão social. Contudo, este sentimento é 

mais presente nas turmas de alfabetização e nas series iniciais da EJA, conforme 

estudo realizado por Medeiros; Jovino (s/d). 

Fatores externos também podem influenciar nas percepções e desempenho 

do aluno dentro do contexto escolar. Conforme estudo de Camargo; Martinelli 

(2006), os alunos acreditam que o apoio familiar, a motivação e dedicação 

demonstrada pelos professores, e até mesmo fatores religiosos, como a providência 

divina contribuem para o bom desempenho. 
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De acordo com Costa et al (2006), o individuo ao longo da vida constrói 

fatores cognitivos e afetivos por meio da interação com o meio e com a sociedade. 

Este sentimento, embora pouco perceptíveis, também se desenvolvem em sala de 

aula, unindo os indivíduos e favorecendo o seu modo de pensar e perceber o 

próximo. Desta forma, no ambiente escolar, a afetividade se desenvolve, 

principalmente, a partir do contato entre os alunos e na relação com o professor. 

Segundo Cardoso; Coelho (2013, p. 6), a afetividade na relação 

professor/aluno, nesta modalidade, mostra-se fundamental. Através desta os alunos 

se sentirão mais confiantes e respeitarão os seus professores, proporcionando aos 

docentes, maior liberdade para trabalhar de forma mais precisa e clara, “contribuindo 

para a formação dos alunos com o intuito de mostrar lhes seus deveres e direitos 

dentro da sociedade [...]”. 

Para Gasoli; Leite (2012), devido as dificuldades enfrentadas pelos alunos 

desta modalidade de ensino, os quais devem conciliar o trabalho, a família e os 

estudos, deve-se priorizar o estabelecimento de vínculos positivos no ambiente 

escolar, principalmente na relação professor e aluno, para que a motivação seja 

trabalhada e para que estes alunos retornem e melhorem o seu aprendizado. 

Quando o aluno não se sente a vontade no ambiente escolar, por vezes, este 

aluno assume comportamentos inadequados ou desfavoráveis ao seu aprendizado, 

tais como timidez ou nervosismo exacerbado durante situações de avaliação. Assim, 

mais uma vez, é reforçado o papel do professor como uma figura determinante no 

sucesso escolar do aluno. Contudo, antes disso, o professor precisa saber quais os 

medos e limitações daquele aluno, para que assim possa ajudá-lo da melhor forma 

possível (BRASIL, 2006). 

Entender os medos, reclamações, sugestões e pontos de vista destes jovens 

e adultos é uma preocupação constante e precisa estar ancorada em um diálogo 

democrático, focado nas peculiaridades deste segmento educacional (MEDEIROS; 

JOVINO, s/d). Contudo, devido ao nosso modelo educacional pautado na fala 

autoritária do professor e na desvalorização e discriminação desta modalidade de 

ensino, é dado pouco ou nenhum espaço para que estes alunos manifestem os seus 

sentimentos em relação à EJA. 
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3.4 EJA: PORQUE RETORNAR AOS ESTUDOS? 

 

Depois de ficarem fora da escola por algum tempo, jovens ou adultos acabam 

por retornar, para simplesmente terminar os estudos referentes à Educação Básica, 

sem grandes pretensões, outros retomam para melhorar sua qualificação e 

conseguir um emprego melhor, uma vez que  a atual sociedade é exigente quanto à 

formação de seus empregados.  

Em estudo realizado por Ajala (2011), o fator decisivo constatado pela maioria 

dos alunos entrevistados para o retorno aos estudos foi o reconhecimento da 

necessidade de estudo. Desta necessidade de estudo, entende-se a libertação do 

estigma de analfabeto, acompanhado do sentimento de inferioridade, bem como o 

reconhecimento de que para a melhora nas condições sociais, o conclusão dos 

estudos bem com a sua continuidade no âmbito acadêmico é de grande importância. 

Corroborando com Ajala (2011), Fadanni; Kaiber (2005) cita em seu estudo, 

realizado em uma escola no Município de Canoas, no Estado do Rio Grande do Sul, 

que os principais motivos que levaram os alunos a retornarem aos estudos foram: 

melhoria dos conhecimentos (47%) e inclusão no mercado de trabalho (32%). 

Já Hames (2014) cita em seu estudo que os fatores associados ao retorno 

são predominantemente a vontade de entrar em uma universidade ou em um curso 

técnico, a mudança de emprego e a ascensão de cargo no trabalho. De todos estes 

fatores motivacionais que levaram os alunos a retornar aos estudos, destaca-se a 

intenção de entrar em uma graduação, após a conclusão do ensino regular. 

Contudo, Cardoso; Ferreira (2012) lembram que a empregabilidade e 

melhoria nas condições sociais não são os únicos motivadores do retorno aos 

estudos. A possibilidade de convívio e o distanciamento e proteção das violências 

também podem estar relacionados ao retorno destes jovens e adultos a sala de aula. 

Desta forma, a escola também oferece ao aluno da EJA, meios de socialização e 

proteção frente aos problemas sociais. 

Em estudo realizado pelos autores supracitados, foram constatados os 

seguintes fatores de motivação para retorno aos estudos: a socialização, o emprego 

e o exercício da cidadania. Quanto à socialização, indivíduos que não possuem 

escolarização podem sofrer exclusão social até mesmo dentro da própria família, e 

quando revertida de maneira positiva, o resultado é o retorno deste individuo a sala 

de aula. Já quanto a empregabilidade, muitos reconhecem que o estudo é essencial 
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para a garantia de uma vida digna, frente a necessidade de adquirir maiores 

conhecimento para o desenvolvimento de atividades com melhores remunerações. 

Em relação à cidadania, estes alunos reconhecem que por meia da educação 

podem ter participação mais ativa na sociedade. 
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4 RESULTADOS  DA PESQUISA 

 

4.1 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS DOS ALUNOS 

      

Conforme demonstrado no quadro 1, o estudo identificou que em relação a 

idade os alunos do primeiro segmento da EJA estão na faixa etária entre 30 anos a 

62 anos. 

 
Quadro  1 

Idade dos alunos entrevistados 
 

 
Questão 1 - Qual a sua idade? 

 

Aluna A 62 anos 

Aluno B 62 anos 

Aluna C 49 anos 

Aluno D 58 anos 

Aluno E 30 anos 

Aluna F 58 anos 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 

 

O resultado acima ao apontar a forte presença de pessoas adultas e idosas 

compondo as classes da EJA, comprova que essas pessoas são aquelas crianças e 

jovens que não tiveram acesso a escola na idade própria, e que hoje engrossam os 

resultados de 2012 da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios (PNAD), do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) que demonstram ser esta 

geração que impulsiona o analfabetismo no Brasil e que por região, concentra-se em 

maior proporção no nordeste brasileiro. 

Contudo, neste retorno as classes de educação de suplência básica, essas 

pessoas que não tiveram acesso a escola na infância e que tiveram o direito a 

educação, que é um direito social e humano negado, retornam como uma nova 

oportunidade de recomeçar ou de retomar o seu processo de escolarização e este 

retorno é por Ajala (2011) motivado pelo reconhecimento da necessidade de estudo, 

melhoria nas condições sociais, ou mesmo para conclusão e continuidade dos 

estudos na esfera acadêmica. 
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A seguir apresentamos os registros dos entrevistados nos quais em 

linguagem simples relatam os diferentes motivos que os impediram de terem sua 

escolarização durante a infância. 

 

Quadro 2 
Obstáculos ao acesso educacional 

 

 
O que aconteceu para você não conseguir terminar seus estudos 

regularmente quando mais jovem? 
 

 
Aluna A 

Há, nós morava no alto, meu pai era piauiense, então, quando no 
tempo do saldado da borracha, aí nos fiquemos no Manicoré. 

 
Aluno B 

O que aconteceu? Eu perdi meu pai e minha mãe muito  novinho, sabe 
como é que é, eu fui criado pelos meus irmãos né, eu nunca botava o 
pé na escola eu fazia que ia  e não ia, sabe como é que. 

 
 
Aluna C 

Quando eu nasci, nós morava no sítio. Aí, quando chegou a idade de 
12 anos eu vi pá cidade né, só que eu tinha problema de visão aí eu 
não tinha condição de ir pra escola, porque eu chegava na escola, eu 
não enxergava  a letra pra escrever. 

 
 
Aluno D 

Na verdade, a gente tinha fazenda, trabalhava na roça. Começamos a 
estudar uns quinze dias só, que aí a gente saia para colher arroz que 
tava maduro, e não dava oportunidade de voltar a estudar não. Meu 
pai separou e ficou mais difícil ainda, aí tive de tomar de conta da 
fazenda com 11 anos.  

 
Aluno E 

Eu saí de casa cedo. Minha mãe casou, e eu não me dava bem com o 
meu padrasto, aí comecei trabalhar cedo. 

 
 

Aluna F 

Meu pai morava no seringal. Nessa época não tinha escola dentro das 
matas, só que é assim: minha mãe me deixou na casa da minha tia pra 
estudar que era professora, minha tia, me botava pra trabalhar na casa 
dela, aí eu desisti de estudar e voltei pro sítio e não estudei. 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 

 

Observe que os relatos acima demonstram como principais fatores 

impeditivos de frequencia a escola na idade própria a questão geográfica não 

abrangida pelo Estado no seu dever de garantir escola a população do campo; a 

falta de políticas públicas inclusivas com programa de saúde escolar, para 

atendimento, a casos como o relatado pela Aluna A;  a falta do acompanhamento 

familiar e as relações interpessoais que se processam na família, como fatores 

influentes sobre a trajetória escolar; demonstra um fato histórico arraigado na 

sociedade brasileira concernente ao trabalho infantil aponta para a influência que a 

falta de políticas públicas de assentamento do homem no campo e saúde colaborem 
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com a formação do quadro atual, onde segundo dados do PNAD 2012 o Brasil é o 8º 

país do mundo em analfabetismo. 

No cômputo geral esses dados colaboram com os resultados dos estudos 

feitos por Ajala (2011), Fadanni; Kaiber (2005) e Prado; Reis (2012) sobre o perfil do 

aluno da Educação de Jovens e Adultos e com os resultados apresentados pelo 

PNAD 2012 demonstra como preponderante o índice de analfabetismo na população 

de idosos. O relato ainda apresenta dados que colaboram com os estudos de Lima; 

Silva (2013) sobre o perfil dos alunos das classes de suplência básica quanto a 

idade, gênero e trajetória escolar. 

 

Quadro 3 
Motivações para retornar aos Estudos 

 

 
Por que você resolveu estudar? O que motivou a retomada dos estudos? 

 

 
Aluna A 

Meu filho morreu, mas antes dele falecer, ele dizia pra mim: é para 
continuar a estudar, não ficar sem estudar, estudar sempre. 

 
Aluno B 

Eu tenho a idade avançada, agora tenho tempo pra estudar, já me 
aposentei. 

 
Aluna C 

Porque eu ficava muito em parada de ônibus pá ir ao trabalho, aí às 
vezes eu dependia dos outros. Aí, quando foi um dia né, eu vim me 
matricular. 

 
Aluno D 

É muito difícil depender dos outros. É ruim chegar num canto e ficar 
esperando pelos outros. 

 
Aluno E 

Foi aprender fazer conta, aprender ler mais né, que tem coisa que já 
esqueci. 

 
Aluno F 

Porque sinto falta de não saber. Fica difícil pegar um ônibus, a gente 
fica perguntando. 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 

 

Em uma análise geral, observa-se nas entrevistas dos alunos, que o principal 

motivo de retornarem ao estudo, foi a descoberta da necessidade de estudar, para 

resolver os problemas que enfrentam, por não ter o conhecimento, por não saberem 

ler e escrever, pois em suas falas às vezes são enganados, precisam  do 

conhecimento para suas profissões, colaborando desta forma com os estudos de 

Oliveira (2007 p.37), ao indicar que o retorno à escola “significa um marco decisivo 

no restabelecimento dos seus vínculos com o conhecimento escolar, liberando-os do 

estigma do analfabetismo e dos sentimentos de inferioridade.” 
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Quadro 4 
Sentimentos com a volta aos estudos 

 

 
Como você se sente nessa volta aos estudos? 

 

Aluna A  É como se eu não tivesse estudado antes por tá estudando agora. 

Aluno B Hoje me sinto feliz. Venho aprendo um pouquinho. Tô achando bom. 

Aluna C Eu me sinto bem, me sinto mais alegre. 

Aluno D Eu me sinto bem. 

Aluno E Me sinto  bem demais, cada dia vou aprendendo  cada coisa mais 
melhor, vai desenvolvendo mais. 

Aluna F Tá sendo bom, a gente aprende, o dia a dia não é fácil a gente tem 
que se esforçar. 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 

 

Assim podemos perceber que conforme relatam os alunos A, B, C, D e F a 

sensação de estar de volta aos estudos é de alegria, felicidade e de perplexidade 

frente ao novo mundo que se abre e que permite conquistar a autonomia e a 

liberdade colaborando assim com estudos de Cardoso; Coelho (2013) ao abordarem 

em seus estudos as percepções e sentimentos dos adultos sobre retorno a sala de 

aula e Freire (2007) quando fala da educação como processo de criação e de 

recriação, aqui implícita nos registros dos Alunos B, E e F. 

 

Quadro 5 
Sentimentos em relação aos professores 

 

 
Como você se sente em relação ao professor? 

 

Aluna A 
 

Num ano nós tem dois, três até quatro professores. Um começa, outro 
termina.  

Aluno B Legal, ué, é tudo legal, muito bom, tem os livro, só falta boa vontade do 
aluno né, chegar, estudar e escutar o que o professor tá botando no 
quadro pra aprender. 

Aluna C Todos me tratam bem: professora, funcionários. 

Aluno D Ela é uma pessoa que trata bem as pessoas. 

Aluno E Ela é uma ótima pessoa é gente boa, me sinto bem quando ela tá 
explicando. 

Aluno F Me sinto bem porque ela ensina bem, ela explica, graças a Deus não 
tive problema. 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 
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Os relatos anteriores demonstram, em grau menor a rotatividade docente, na 

sala de aula da Aluna A. Contudo, não sendo realidade dos demais alunos, estes 

registram afinidade com o professor pela característica de sua prática de ensino e 

pelas relações interpessoais que se processam em sala de aula, colaborando, 

portanto com os estudos de Cardoso; Coelho (2013) e Gasoli; Leite (2012) para 

quem a afetividade na relação professor/aluno, mostra-se fundamental nesta 

modalidade de educação, assim como o estabelecimento de vínculos positivos no 

ambiente escolar motivam os alunos a retornarem e melhorarem o seu aprendizado. 

Quanto a metodologia, significando ensinar bem, segundo registrado pelos 

pesquisados, os resultados colaboram com os estudos de Freire (2009) no qual 

destaca que ensinar é uma especificidade humana, e portanto traz em si um 

conjunto de exigências dentre elas a generosidade, o querer bem aos educandos, o 

comprometimento, segurança e competência profissional. 

 

Quadro 6 
Disciplinas que mais gostam 

 

 
De qual disciplina você mais gosta? Por quê? 

 

Aluna A Eu gosto de todas é porque vale ter o conhecimento. 

Aluno B Matemática, porque eu preciso dela pra calcular. 

Aluna C Português porque é mais fácil pra ler e escrever. 

Aluno D  Matemática, porque mexer com gente precisa saber matemática. 

Aluno E Português porque ensina ler a palavra, ler bastante. 

Aluno F Português, a gente aprende um pouco melhor. 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 

 

Os relatos acima demonstram que os alunos gostam de Língua Portuguesa e 

Matemática, por que buscam nelas o conhecimento necessário a que sejam 

supridas suas necessidades por meio do aprendizado da leitura, da escrita e do 

cálculo.  

Desta forma deixam claro o que necessitam saber, confirmando assim os 

estudos de Pinto (1994), no qual evidencia como necessário que se apreenda os 

elementos básicos do saber letrado, as primeiras letras, a escrita, os rudimentos da 

matemática. 
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Quadro 7 
Percepção sobre a Escola 

 

A escola está oferecendo o que você desejava quando voltou a estudar? 

Aluna A No começo só entrava pra fazer escritura e peguei a reclamar. Eu 
quero aprender a ler, escrever. 

Aluno B Tá bom, muito bom. 

Aluna C Tá me ofereceno muito que é eu tá aprendeno a ler. 

Aluno D Tá tudo bem, merenda tudo direitinho.  

Aluno E Tá. Tem livro, a merenda é boa, todos me respeitam bem. tô 
conseguino aprender. 

Aluno F Tá, bom agora prá me ler eu já consigo ler sozinha, ler já leu; mas 
escrever é que fica mais difícil. 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 

 

Os relatos demonstram que os alunos percebem a escola como espaço de 

aprendizagem e de acolhida. Pontual na oferta dos programas assistenciais como a 

exemplo a merenda escolar e o livro didático. Revela ainda urgência na apreensão 

do conhecimento que vieram buscar, satisfação por estarem se apropriando do 

conhecimento e preocupação com aquele que lhe parece de difícil apreensão. 

Em análise percebemos, em especial no relato da Aluna A, o sonho e o 

desejo do acesso à educação que não sendo educação bancária (FREIRE, 1982), 

por ser mecânica, seja educação libertadora por seu caráter problematizador e 

dialógico, crítico e revolucionário.  

 

4.2 ANÁLISE DA ENTREVISTA DA PROFESSORA 

 

Pedagoga há sete anos exercendo docência na EJA, sem cursos de 

especialização nessa modalidade, participou da pesquisa concedendo entrevista 

com registro de relatos sobre o seu trabalho, percepção sobre o aluno da EJA.  

 
Quadro 8 

Por que jovens, adultos e idosos procuram a EJA 
 

Na sua opinião por que jovens, adultos e idosos procuram a EJA? 

 
 

Professora 

  
Para os jovens é porque estão fora da faixa-etária para estarem no 
ensino regular e para os adultos e idosos é por conta do trabalho e 
porque querem ler e escrever para não dependerem de outras 
pessoas. 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 
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O relato da professora aponta que, conforme estudos de Prado; Reis (2012), 

os jovens possuem certa dificuldade para conviver com estudantes mais jovens, 

logo, o fato de estarem fora da faixa etária em comparação com o ensino regular, 

torna-se um fator motivador para o ingresso destes jovens na EJA.  

Já quanto aos adultos e idosos que procuram a EJA, a fala da docente 

caminha de encontro com as idéias de Ajala (2011) e Fadanni; Kaiber (2005), os 

quais citam em seus estudos que um dos fatores motivadores da procura dos alunos 

pela EJA, nesta fase da vida, relaciona-se com a melhoria nas condições de vida, 

por meio da ascensão no mercado de trabalho e na maior probabilidade de ser 

empregado, para aqueles que estão desempregados, e no sentimento de libertação 

do estigma de analfabeto, e consequentemente na sua independência em relação 

aqueles alfabetizados. 

 

Quadro 9 
Influência da história de vida sobre a aprendizagem 

 

 
A história de vida dos alunos da EJA influencia o processo de aprendizagem? 

 

 
 

Professora 

  
Em muitos casos sim. Percebemos que muitas das dificuldades para 
aprender acompanham esses alunos desde a infância. Situações que 
são difíceis de serem superadas. No entanto os alunos da EJA, na sua 
grande maioria apresentam uma força de vontade para aprender. 
 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 

 

Segundo a colocação da professora entrevistada, o fato destes alunos 

apresentarem algum problema no processo de aprendizagem relacionado a infância, 

pode estar relacionado a alguma dificuldade cognitiva, contudo, ressalta-se a 

necessidade de observar se, conforme estudos de Santos (2013) e Soglia; Santos 

(2012), estas dificuldades estão sendo respeitadas pelos educadores, e se a 

metodologia utilizada está sendo adequada para os alunos desta faixa etária. Isto 

porque discutir atualmente a alfabetização de jovens e adultos significa responder se 

ela vem atendendo as suas necessidades de leitura escrita, frente à exigências do 

mundo moderno: e sem deixar, ainda, de ignorar o avanço do conhecimento 

produzido na área da leitura e da produção escrita. 
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Segundo o artigo 3o da Lei de Diretrizes e Bases n. 9.394 de dezembro de 

1996, o ensino deve ocorrer com base no ”pluralismo de ideias e concepções 

pedagógicas, na valorização do profissional da educação escolar, na garantia do 

padrão de qualidade, na valorização da experiencia extra-escolar, na vinculação 

entre a educação escolar, bem como no trabalho e nas praticas sociais”. 

Contudo, em meio a prevalência da prática do ensino tradicional mecanicista, 

surgem novas metodologias baseadas na leitura, desenvolvendo, desta forma, um 

ensino da língua materna com maior qualidade. Logo, o professor exerce um papel 

fundamental neste processo, o qual deve libertar-se da educação opressora e 

mecanicista, e adotar estratégias que priorizem uma maior participação dos alunos 

no processo de ensino/aprendizagem (CARVALHO, 2008). 

 

Quadro 10 
Disciplina que gostam e dificuldades para aprender 

 

 
Quais as disciplinas que eles mais gostam e quais as principais dificuldades 

dos alunos para aprender? 
 

 
 

Professora 

  
Gostam de Língua Portuguesa e Matemática. Sentem dificuldade em 
leitura e interpretação de textos independentemente da disciplina. 
 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 

 

Conforme relato da professora participante da pesquisa, os alunos 

apresentam dificuldades relacionadas a interpretação e leitura de textos, desta 

forma, ressalta-se que a metodologia empregada na sala de aula bem como o 

material didático possam estar em desacordo com o processo de aprendizagem que 

requer esta modalidade de ensino.  

De acordo com Soglia; Santos (2012), a infantilização do aluno da EJA e o 

uso de metodologias do ensino regular na EJA, sem que se leve em conta os 

aprendizados prévios destes alunos bem como as suas peculiaridades, pode 

dificultar o processo de aprendizado dos alunos. 

Para Carvalho (2008), a maior dificuldade dos alunos está na proficiência na 

leitura, de tal modo que, a falta desta proficiência causa deficiência no entendimento 

dos textos e enunciados de exercícios, dentre outros contextos linguísticos. Desta 
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forma, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (1997) 

ressaltam que o processo de leitura não deve ser centrado na decodificação, mas 

sim no uso de inferências a partir do contexto ou do conhecimento prévio que estes 

alunos possuem, verificando as suas suposições em relação a escrita e ao seu 

significado. 

Este paradigma pode ser quebrado por meio da reorientação das práticas 

docentes, o qual deve passar da posição de “ensinante” para a de investigador e 

colaborar (ALVES e RODRIGUES, 2013) devendo acima de tudo compreender a 

forma como está estruturada a Educação de Jovens e Adultos para que possa 

ensinar, ou seja, saber que a educação de jovens e adultos encontra-se atualmente 

estruturada em segmentos, onde o primeiro destina-se a escolarização nas séries 

iniciais e o segundo nas séries finais do ensino fundamental. O primeiro segmento, 

apresenta-se em três fases: a primeira refere-se ao período de alfabetização; a 

segunda, ao aprofundamento e sedimentação dos processos de leitura e escrita, das 

operações fundamentais, ciências e estudos sociais, e, a terceira dá ênfase ao 

aprofundamento da Língua portuguesa, matemática, Ciência e Estudos Sociais.  

 

Quadro 11 
Trabalho para mediar a aprendizagem dos alunos 

 

 
Como você trabalha para mediar a aprendizagem dos alunos? 

 

 
 

Professora 

 
 Tento envolvê-los da melhor forma possível, pois os alunos de idade 
mais avançada se incomodam com o comportamento dos jovens em 
sala de aula e como aprendem de forma diferenciada dos mais jovens 
precisam de um ambiente mais tranquilo.  
 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 

 

De acordo com a afirmação da professora, os alunos mais velhos precisam de 

um ambiente mais tranqüilo para aprender, isso se deve ao fato de que, conforme 

estudo de Costa et al (2006), estes alunos não estão desenvolvendo uma relação de 

interação com o ambiente escolar, e em especial com os demais colegas de classe. 

Sem esta relação de interação, a afetividade fica comprometida, podendo 

resultar em comportamentos inadequados ou desfavoráveis ao aprendizado dos 

alunos, conforme citado por Brasil (2006). 
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Quadro 12 
Percepção dos alunos sobre o professor  

 

 
Na sua percepção como os alunos da EJA vêem os professores? 

 

 
Professora 

 
 Vêem como alguém que está aqui para auxiliá-los. 
 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 2015. 

 

Conforme relato da professora, os alunos a vêem como alguém que deva 

auxiliá-los em seu processo de apropriação do conhecimento. Neste contexto cabe a 

professora, entender a prática educativa como prática política (FREIRE, 2007) e 

exercendo o seu papel de professora progressista não somente ensinar os 

componentes curriculares aos alunos, mas ajudá-los a reconhecerem-se como 

“arquitetos de sua própria prática cognoscitiva” (FREIRE, 2009, p.124) e assim, 

ensinar-lhe como aprender. 

 

Quadro 13 
Percepção sobre a atuação da escola em relação aos alunos 

  

 
Como você vê à atuação da Escola em relação aos alunos da EJA? 

 

 
 

Professora 

 
 Uma atuação muito participativa e preocupada com as 
particularidades desta modalidade de ensino, tentando dar um suporte 
para o sucesso da aprendizagem dos alunos. 
 

Fonte: Pesquisa de campo, Porto Velho, 
 

Desta forma a escola cumpre seu papel conforme reza a LDBEN 9394/96 em 

seu art. 12 ao estabelecer quais sejam suas incumbências, dentre as quais 

destaque-se:  

II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 

III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas;  

IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;  

V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. 
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O relato da professora indica que a escola é participativa e preocupada com a 

modalidade de suplência básica que oferece e assim esforça-se em gerir o processo 

com vista ao sucesso da aprendizagem dos alunos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo, após tabulação dos dados, apresentação e análise dos resultados 

da pesquisa, considera que respondeu a problemática levantada, identificar quem 

são os alunos que estão na classe de suplência básica; descrever seus sentimentos 

e percepções sobre o estudo, o professor, a escola e as dificuldades encontradas no 

seu retorno à escola e identificar, nos relatos da professora as dificuldades 

enfrentadas no exercício da docência nesta modalidade de ensino e a prática 

educativa ali exercida. 

Identificou o presente estudo que os alunos da Educação de Jovens e Adultos 

são pessoas adultas e idosas que carregam a exclusão social como marca de suas 

histórias de vida, e que hoje retornando a sala de aula esperam que sejam a escola 

a via de libertação do estigma de analfabeto e o professor os condutores desse 

processo. 

Em relação aos objetivos, o estudo considera que alcançou o objetivo geral 

pois identificou e analisou os sentimentos e as percepções dos alunos da EJA sobre 

o estudo, o professor, o ambiente escolar e as dificuldades encontradas no seu 

retorno à escola, pontuando como agente excludente o Estado por não atender as 

populações do campo com escola, políticas públicas inclusivas e de combate ao 

trabalho infantil, o que não se observou como presente ao longo da história da 

educação pública anterior ao processo de democratização do país, que pela 

cronologia estas pessoas deveriam, por serem crianças a época terem sido 

assistidas pelo Estado. Hoje, não mais querendo fazer parte das atuais estatísticas 

de analfabetismos no país, voltam a escola em busca da autonomia que o 

conhecimento escolar lhe caberá oferecer. 

Considerou que a professora lida com as dificuldades apresentadas pelos 

alunos em seu processo de escolarização como colaboradora que com eles se 

envolve a ele envolve pela afetividade, mas que a prática educativa exercida carrega 

resquícios da educação bancária, cabendo refletir sobre sua ação docente e na 

perspectiva de superação e de apropriação da práxis educativa dialógica e 

problematizadora, que reconhece o adulto e o idoso como sujeitos do conhecimento. 

Considera ao final o estudo que à escola cumpri o papel de garantir a 

permanência dos alunos desempenhando com qualidade todas as incumbências 

imputada pela LDBEN 9394/96. 
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Os anseios, expectativas e dificuldades que os alunos da EJA apontam em 

relação ao seu processo de aprendizagem da leitura, escrita e cálculo, deve ser pelo 

professor, e pela escola observados como importantes para que sejam revistos o 

planejamento e a prática de ensino desenvolvido pela professora em sala de aula. 
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APÊNDICE A 

TERMO DE APRESENTAÇÃO 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

 
 

TERMO DE APRESENTAÇÃO 

 

Da: Chefia do Departamento de Ciências da educação 

À Direção da Escola:__________________________________________________. 

 

Vimos, por meio deste, apresentar a acadêmica do Curso de Pedagogia, 

LIGIA NADEA NOVAES LIMA, para a qual solicitamos o acolhimento e a 

autorização a  fim de que mesma possa realizar sua pesquisa referente aos  

SENTIMENTOS E POSICIONAMENTOS DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS NO AMBIENTE ESCOLAR, contando  com o envolvimento 

de professores e alunos dessa Unidade Escolar, cujos dados resultarão na 

elaboração de seu Trabalho de Conclusão de Curso. 

Pela a atenção que lhe for dispensada agradecemos antecipadamente. 

 

 

Porto velho, 17 de junho de 2015. 

 

 

 

Profº. Drº. Wendell Fiori de Faria  
Chefe do DED/NCH/UNIR 

Portaria nº 1272/GR/UNIR de 12 de dezembro de 2014 
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APÊNDICE B 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA A PROFESSORA 

 

1) qual sua formação? 

2) Fez alguma especialização para trabalhar com a EJA? 

3) Quais são as maiores dificuldades para trabalhar com os alunos da EJA? 

4) Acredita que história de vida dos alunos influencia no processo de aprendizagem? 

Comente. 

5)No seu ponto de vista, quais os principais motivos  para que seus alunos não 

conseguissem terminar os estudos na idade  considerada  adequada? 

6) Em sua opinião, porque eles procuraram a EJA para retomar os estudos? 

7) Qual a disciplina que os alunos mais gostam? 

8) Quais as principais dificuldades dos alunos para prender? 

9) Na sua percepção, como os professores da EJA são vistos pelos alunos? 

10) Como vê a atuação da escola em relação aos alunos da EJA? 
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APÊNDICE C 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS ALUNOS 

 

1) O que aconteceu para que você não conseguisse terminar seus estudos na idade 

considerada adequada? Conte essa história. 

2) Por quê você resolveu estudar? O que motivou a retomada dos estudos? 

3) Como você se sente nessa volta aos estudos? 

4) Como você se sente em relação ao professor? 

5) Qual a sua opinião sobre a escola? 

6) Em relação às disciplinas, qual a que mais gosta? Por quê? 

7) Quais  as principais dificuldades que você tem para aprender? 
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