
 

 

 
 
 
 
 

ANDRÉA TORREÃO ESTEVES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS POR PROFESSORES DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DA 

ZONA OESTE DO RIO DE JANEIRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
Novembro 2010 



 

ANDRÉA TORREÃO ESTEVES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS POR PROFESSORES DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DA 

ZONA OESTE DO RIO DE JANEIRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dissertação apresentada à Universidade 
Estácio de Sá como requisito parcial para a 
obtenção do título de Mestre em Educação. 
Orientadora: Profª. Drª Helenice Maia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
Novembro 2010 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E79        Esteves, Andréa Torreão 
                    Representações sociais de EJA por professores  
              de uma escola municipal da zona oeste do Rio de  
              Janeiro / Andréa Torreão Esteves. – Rio de  
              Janeiro, 2010. 
                    186 f. ; 30 cm. 
 
                    Dissertação (Mestrado em Educação)–  
               Universidade Estácio de Sá, 2010.  
  
                    1. Educação de jovens e adultos.                             
              2. Representações sociais.  3. Professores.  I. Título 
    
                                                                                 CDD 374 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais Miran e Lia, por todo amor, carinho e 

compreensão incondicional. 

 

Aos meus irmãos Fabius e Carla pelo apoio.  

 

Ao meu namorado Ronaldo, pela participação afetiva. 

 

Aos meus familiares e a todos os amigos que estiveram 

ao meu lado nesta caminhada. 



 

AGRADECIMENTOS 

 

O valor das coisas não está no tempo que elas 
duram, mas na intensidade com que acontecem. 
Por isso existem momentos inesquecíveis, coisa 
inexplicáveis e pessoas incomparáveis. 
 

Fernando Sabino, 1956 
 

 
À Profª Dra. Helenice Maia pela dedicação e orientações no decorrer deste estudo, sempre 
acreditando na minha capacidade de vencer esse desafio. 
 
Ao Profº Dr. Tarso Mazzotti pela sensibilidade, carinho e atenção que dedica a todos os seus 
alunos.  
 
À Coordenadora do Curso de Mestrado, Profª. Drª. Alda Alves-Mazzotti pela atenção, 
determinação e competência profissional. 
 
Aos professores do Programa de Pós-Graduação em Educação da UNIVERSIDADE 
ESTÁCIO DE SÁ – UNESA, em especial, os da linha de Representação Social, por 
despertarem meu interesse para o mundo da pesquisa. 

Aos amigos do mestrado Ana Carla, Glaura, Cristina, Zelinda, Ana Celeste, Judith e todos os 
colegas de turma, pelas trocas de textos, livros, idéias, compartilhamento de momentos de 
alegria, angústia, ansiedade, reflexão e esperança.  

 
Às diretoras da escola pesquisada e ao corpo docente por acolherem a realização deste estudo.  

 

À Thelma Lago pela transcrição das fitas. 

 

À Chefe do Departamento de Epidemiologia da Ensp/Fiocruz, Prof.ª Inês Mattos pelo espaço 
de tempo concedido, compreensão e apoio ao meu desejo de estudar.   

 

Às amigas Ana Carneiro, Angela Sampaio e Elsa Thomé pelo apoio incondicional em todos 
os momentos desta caminhada. 
 
À Ana Couto e Penha Salgueiro, com carinho especial, por me incentivarem e me conduzirem 
às entrelinhas da pesquisa e pelo apoio, encorajamento e orientações nos momentos difíceis, 
sem o qual não seria possível a realização deste estudo.  
 
À minha querida madrinha Arminda, sempre guerreira, um exemplo de força e integridade 
para mim, uma lição de que não se deve esmorecer nunca diante dos percalços da vida.  
 
A todos os meus amigos que ficaram na torcida e acreditaram na superação dos obstáculos 
para alcançar meu objetivo. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se não posso, de um lado, estimular os 
sonhos impossíveis, não devo, de outro, 
negar a quem sonha o direito de sonhar. 
Lido com gente e não com coisas. 
 

Paulo Freire, 1996. 
 

 
Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. 
Todos nós sabemos alguma coisa. Todos 
nós ignoramos alguma coisa. 
 

Paulo Freire, 1989. 



 

RESUMO 
 

O presente estudo buscou indícios das representações sociais de Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) elaboradas por professores de uma escola pública municipal de Ensino 
Fundamental localizada na zona oeste do Rio de Janeiro que oferece o Programa de Educação 
de Jovens e Adultos (PEJA). O referencial teórico-metodológico adotado foi a Teoria das 
Representações Sociais desenvolvida por Serge Moscovici e complementada por Denise 
Jodelet. A coleta de dados foi realizada por meio de quatro etapas: (1) observação do 
funcionamento da escola, sua estrutura física e das atividades realizadas por alunos e 
professores do PEJA I e PEJA II nas salas de aula; (2) análise documental; (3) aplicação de 
questionário a 11 professores regentes do PEJA I e PEJA II e à Equipe Administrativo-
Pedagógica composta por dois diretores e um professor orientador para elaboração do perfil 
dos participantes; (4) duas rodadas de entrevistas com os mesmos sujeitos. Os dados coletados 
foram submetidos à análise categorial temática conforme proposto por Laurence Bardin, 
dando origem a cinco temas: EJA, PEJA, Alunos de EJA, Professor de EJA e Trabalho do 
Professor de EJA. Verificou-se que todos os participantes identificam a EJA como uma 
recuperação do tempo perdido, uma vez que os alunos não puderam estudar na época 
apropriada; entendem que essa modalidade de educação promove oportunidade de acesso a 
bens culturais, inserção social e resgate da auto-estima; consideram que seu trabalho está 
voltado para o alcance da cidadania, sentindo-se valorizados e gratificados por isso. O PEJA 
está vinculado à certificação, que possibilita colocação no mercado de trabalho e ascensão 
profissional. Os professores parecem ancorar as representações sociais de EJA numa 
educação compensatória, suplementando toda sorte de carências dos alunos e, por isso, dando 
mais ênfase à “recuperação social” do que à aprendizagem. Quanto à objetivação, revelam 
carências materiais e estruturais para o funcionamento do PEJA, além de insuficiências na 
formação inicial e continuada. Durante a observação das aulas, foi possível identificar dois 
grupos de professores quanto a atitudes relativas às práticas pedagógicas efetivadas: um grupo 
privilegia tanto o resgate social quanto a aprendizagem dos alunos utilizando estratégias 
criativas e em acordo com os pressupostos legais da EJA. O outro, utiliza técnicas didáticas 
das séries iniciais do Ensino Fundamental, tentando (re)fazer o percurso acadêmico desses 
alunos. Percebe-se que a substituição dos modelos mentais já adquiridos pelos professores se 
enraízam de tal modo no sistema escolar que para substituí-los, encontram-se óbices que 
tornam esta mudança difícil. As mudanças só ocorrerão a partir da superação de determinadas 
concepções, valores, modelos e posturas concernentes a essa modalidade de educação e 
principalmente à sua clientela; ou seja, mudanças na forma de pensar e interagir desses 
sujeitos, atores principais - professores e alunos da EJA. 

 
 

 
Palavras chave: Representações sociais, Educação de jovens e adultos, Professores. 
 



 

ABSTRACT 
 

The present study sought evidence of social representations of Education for Youngsters and 
Adults (EJA) developed by teachers at a municipal public school of fundamental education 
located in the western area of Rio de Janeiro City that offers the Education for Youngsters and 
Adults Program (PEJA). The theoretical and methodological reference comes from the 
Theory of Social Representations developed by Serge Moscovici and complemented by 
Denise Jodelet. The survey of data was done using four steps: (1) observation of the school 
routine, its physical structure and some activities developed by PEJA I and PEJA II students 
and teachers in the classrooms; (2) documents analysis; (3) questionnaire application to 
eleven PEJA I and PEJA II teachers and to the Administrative-Pedagogical Staff – composed 
by two principals and a coordinator to organize the participants profiles; (4) two interview 
sessions with the same individuals. The researched data were submitted to a categorical-
thematic analysis according to Laurence Bardin, originating five topics: EJA, PEJA, EJA’s 
students, EJA’s teachers, EJA’s teacher’s works. It was observed that all the participants 
identified EJA as a new chance for a lost time, since the students could not have studied in the 
appropriate time: they understand that this educational model brings an opportunity of cultural 
insertion, social insertion and self-esteem recovery; they regard that they job is linked to 
awarding citizenship. These professionals feel well-regarded and gratified by this work.  
PEJA is linked to certification, which brings the chance of a position in the job market and 
professional rising.  The teachers seem to anchor the EJA’s social representations in a 
compensatory form of education, supplementing all sort of lack of affection. For this reason, 
they give much more emphasis to a “social rehabilitation” than to learning. When it comes to 
objectiveness, these teachers expose material and structural deficiencies to the functioning of 
PEJA, including deficiency in the basic, intermediate and high level education. During this 
class observation, it was possible to identify two groups of teachers related to pedagogical 
practices: one group emphasizes not only the social rescue but also students learning using 
creative strategies according to EJA’s legislations. The other group uses didactic techniques 
of the early grades of elementary school, trying to recreate the education path of these 
students. It is realized that the substitution of teachers’ previous mental models are so 
engraved in the educational system that many difficult obstacles are found to replace them. 
The changes will only occur from the overcome of specific concepts, values, model and 
attitudes regarding to this educational model e its specific group; that is, changes in these 
individuals way of thinking and interaction. These individuals are the main actors – EJA’s 
teachers and students.  
 
 
Keywords: Social representations. Youngsters and Adult Education. Teachers. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A partir da década de 2000, sob a égide da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional n. 9394/96, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) vem demonstrando avanços em 

seu percurso. Entretanto, embora tenha conseguido alcançar status digno no Sistema 

Educacional Brasileiro, sua implementação tem encontrado inúmeras dificuldades tais como 

formação docente inicial e continuada, ambas ainda inadequadas às especificidades da EJA; 

material didático deficitário e a execução de práticas pedagógicas que continuam a promover 

a educação bancária (FREIRE, 1983). 

Essas e outras dificuldades enfrentadas pela EJA reacenderam em minha mente o 

desejo de me debruçar sobre esta modalidade de ensino, uma vez que já havia lecionado para 

jovens e adultos carentes durante quatro anos em um Centro de Tecnologia. Mais 

recentemente, meu contato com a EJA se deu a partir do momento em que fui trabalhar na 

Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) em 2006, como Analista de Gestão em Saúde, na 

Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP). 

Em 2007 fui apresentada à recém criada Coordenação de Projetos Sociais cuja ação se 

desenvolvia em três linhas: Território e Saúde; Educação, Comunicação e Cultura; Trabalho, 

Renda e Solidariedade, com a finalidade de reduzir as iniqüidades presentes em diferentes 

locais como, por exemplo, Manguinhos1. Dentre as três linhas, aquela com que mais me 

identifiquei foi a de Educação, Comunicação e Cultura, onde se encontra inserido, dentre 

outros projetos, o Programa de Educação de Jovens e Adultos para o Desenvolvimento Local, 

Integrado e Sustentável (PEJA-DLIS), hoje denominado PEJA-MANGUINHOS. Este 

programa me chamou a atenção não apenas pela relação que apresenta com minha profissão 

de docente, mas também pelo trabalho voluntário, atividade que eu já exercera no passado em 

comunidades populares. 

O PEJA-MANGUINHOS é um curso presencial de Ensino Fundamental e médio 

oferecido para cerca de 100 alunos matriculados em quatro turmas2 e residentes em 

                                                 
1 Manguinhos é um bairro da cidade do Rio de Janeiro, localizado na Zona Norte da cidade. Atualmente apenas a localidade 
junto à Estação Ferroviária de Manguinhos atende pelo nome de "Manguinhos". Sendo  tomado por favelas, o bairro é palco 
de inúmeros confrontos armados entre policiais e traficantes ou entre quadrilhas de traficantes rivais. A avenida Leopoldo 
Bulhões, uma das principais do bairro, que tangencia a linha do trem (Ramal Central - Gramacho), é conhecida como "Faixa 
de Gaza", em referência à região conflituosa do Oriente Médio. (Disponível em http://pt.wikipedia.org. Acesso em 12/12/09). 
2 Em 2008, o PEJA-Manguinhos contava com 127 alunos, dos quais 65 estavam inscritos nas turmas do Ensino Fundamental 
e 62 nas de Ensino Médio; conforme informações do relatório técnico PEJA/MANGUINHOS, 2008. (ENSP/FIOCRUZ/Rede 
CCAP). 
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comunidades favelizadas circunvizinhas ao campus FIOCRUZ. Funciona nas instalações da 

Rede de Empreendimentos Sociais para o Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável 

(Rede CCAP) que é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), 

situada na Vila Turismo, em Manguinhos. A construção de uma vida produtiva e digna no 

espaço social norteia sua proposta de trabalho, sendo o aluno um potencial agente de 

desenvolvimento local, levando em consideração sua realidade e experiência de vida. 

O curso tem duração de três semestres com carga horária aproximada de 1080 horas 

em cada nível de ensino, Fundamental e Médio. O corpo docente é composto por professores 

pós-graduados, mestres e doutores. A metodologia utilizada pretende que o aluno compreenda 

conceitos presentes nas áreas de conhecimento teórico e científico e estabeleça relações com o 

contexto vivido. Para alcançar este objetivo, a equipe de professores realiza oficinas temáticas 

de teatro e comunicação midiática junto às turmas de Ensino Fundamental, estimulando a 

leitura a partir da produção de textos. No nível médio, são trabalhados temas transversais 

como Direitos Humanos, Filosofia, Sociologia e Desenvolvimento Local. Os alunos que 

concluem o curso são certificados nos níveis fundamental e médio pela Secretaria de Estado 

de Educação do Rio de Janeiro (SEE-RJ) e têm acesso aos mesmos benefícios já garantidos 

aos alunos da rede estadual de educação, como transporte gratuito e identificação escolar da 

rede pública de ensino. 

Tenho participado de reuniões e simpósios sobre o PEJA-MANGUINHOS, nos quais 

são debatidos os impactos do programa em âmbito tecnológico, econômico, social e ambiental 

com os alunos e a comunidade; discutidas as inúmeras dificuldades enfrentadas pelo 

programa, tais como evasão escolar, absenteísmo, entrada maciça de adolescentes em um 

grupo predominantemente composto por adultos, o que tem gerado problemas disciplinares 

em sala de aula e, principalmente, a violência e a exclusão social sofridas pela comunidade e 

como esses fatores afetam os estudantes e comprometem o trabalho do professor. 

Conhecer o trabalho desenvolvido pela Coordenação de Projetos Sociais nesse 

Programa despertou meu interesse em compreender porque as pessoas abandonam o curso, e 

consequentemente, a EJA. 

Dados divulgados em 2009 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

constantes no estudo “Aspectos Complementares da Educação de Jovens e Adultos e 

Educação Profissional”, um suplemento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD)3, revelam que dos 10,89 milhões de pessoas com 15 anos ou mais que frequentavam 

                                                 
3 Ver em http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2007. 
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ou frequentaram a EJA, na ocasião do levantamento realizado em 2007, 42,7 % não 

concluíram qualquer segmento (fundamental ou médio). Dentre os motivos citados para a não 

conclusão do curso, dois me chamaram mais a atenção: 13,6% dos alunos tinham dificuldade 

em acompanhar o curso e 15,6% não tinham interesse em fazer o curso. 

Entende-se que a EJA é uma modalidade de ensino a ser oferecida a uma população 

que tem suas especificidades e características, abarcando um público heterogêneo em relação 

à faixa etária, interesses, necessidades, habilidades e expectativas diversas em relação à 

escola. Desse modo, o professor deve compreender a pluralidade cultural de seus alunos e 

atuar conforme as orientações constantes nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação de Jovens e Adultos, isto é, reparar, qualificar e equalizar o ensino, sem distinção 

de classe, raça, saber e linguagem. 

Observa-se que os profissionais que exercem atividade docente de nível fundamental e 

médio na educação regular são, em sua maioria, os mesmos que atuam na EJA. Dados 

referentes ao Censo Escolar de 2007 do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Texeira (INEP)4 divulgados no ano de 2009 indicam que existem no 

Brasil aproximadamente 236.170 professores atuando na área de EJA, sendo 69.527 sem 

formação superior. A eles se somam milhares de voluntários engajados em projetos de 

alfabetização no meio popular. Nos dois casos, a maioria dos(as) professores(as) tem 

formação que deixa a desejar (FREITAS, 2009), pois essa modalidade tem características 

próprias em função do público alvo que atende. 

Conforme assinalado no Parecer n. 11/2000 do Conselho Nacional de Educação, esses 

cidadãos chegam à escola com crenças e valores já constituídos, ou seja, uma bagagem de 

experiência e conhecimentos adquiridos. Segundo este Parecer, esses alunos são definidos 

como: 

 

Homens e mulheres, trabalhadores/ras empregados/das e desempregados/das 
ou em busca do primeiro emprego; filhos, pais e mães; moradores urbanos 
de periferias, favelas e vilas. São sujeitos sociais e culturais marginalizados 
nas esferas socioeconômicas e educacionais, privados do acesso à cultura 
letrada e aos bens culturais e sociais, comprometendo uma participação mais 
ativa no mundo do trabalho, da política e da cultura. [...] Trazem a marca da 
exclusão social, mas são sujeitos do tempo presente e do tempo futuro, 
formados pelas memórias que os constituem enquanto seres temporais [...] 
Muitos nunca foram à escola ou dela tiveram que se afastar, quando 
crianças, em função da entrada precoce no mercado de trabalho, ou mesmo, 
por falta de escolas. Jovens e adultos que, quando retornam à escola, o fazem 
guiados pelo desejo de melhorar de vida ou por exigências ligadas ao mundo 

                                                 
4Ver em http://www.educacenso.inep.gov.br. Acesso em 25/11/2009. 
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do trabalho. São sujeitos de direitos, trabalhadores que participam 
concretamente da garantia de sobrevivência do grupo familiar ao qual 
pertencem (CNE n. 11/2000, p. 9). 

 

Portanto, quando se trata dos alunos da EJA, é importante que o professor, na prática 

educativa cotidiana, considere aspectos peculiares que diferenciam esta modalidade de ensino 

de outras. Entendo, como Azevedo (2009, p. 1), que é necessária 

 

a elaboração de um currículo que atenda as expectativas dos alunos, com 
inovação de prática, dentro de uma didática renovada e motivadora, que 
possa elevar a auto-estima dos estudantes, dando sentido significativo aos 
seus valores sócio-cultural e histórico no qual os indivíduos estão inseridos. 

 

Suponho que não levar em conta as especificidades dos alunos da EJA, desconhecer as 

Diretrizes Curriculares dessa modalidade de ensino, somente ter atuado no ensino regular, 

entre outros fatores, possa contribuir para a promoção do abandono escolar dos discentes. 

Autores como Freire (1997), Santos e Soares (2001), e Arroyo (2006) têm procurando 

identificar e explicar as razões que levam os alunos da EJA a abandonar a escola. No entanto, 

existem poucas produções acadêmicas voltadas para o estudo das representações sociais do 

professor sobre essa modalidade de educação frente às características, expectativas dos alunos 

e orientações curriculares que norteiam sua prática pedagógica cotidiana. 

Ao consultar o banco de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) e artigos publicados no Scientific Eletronic Library 

Online (Scielo), Portal Domínio Público e nas Bibliotecas Digitais da Universidade Estadual 

do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Fluminense (UFF) e Universidade Estácio de 

Sá (UNESA) foram encontradas quatro dissertações que podem contribuir para esse estudo. 

Lima (2008) analisa a representação social de escola construída por alunos e alunas da 

EJA e a relação entre esta e o afastamento/retorno dos discentes à escola. Conclui que para 

eles a escola representa possibilidade de resgate de uma auto-estima fragilizada pelas 

renúncias e privações que passaram na vida e pela falta de oportunidade de ser “alguém na 

vida” por meio de uma educação formal. Ressalta que esses jovens e adultos que migraram 

para a EJA são pessoas com dificuldades de inserção no mercado de trabalho e sem pleno 

acesso aos seus direitos civis e sociais. 

A pesquisa de Almeida (2008) ajuda a refletir sobre a prática docente e sua relação 

com o fenômeno da evasão escolar. Os resultados desse trabalho apontaram para uma prática 

docente diretiva, bancária e pouco reflexiva, que não contribui para minimizar o elevado 
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índice de evasão escolar. 

O estudo realizado por Cunha (2007) evidencia a relevância da ação pedagógica do 

professor e os resultados obtidos pelos alunos de EJA face às práticas pedagógicas 

desenvolvidas e aplicadas pelos professores. Os resultados da pesquisa mostraram que alguns 

dos problemas atuais enfrentados pela EJA, como baixo rendimento escolar, absenteísmo 

elevado, desinteresse do curso e evasão, são devidos, em grande parte, à dissonância entre 

projeto político pedagógico e as ações educativas empreendidas pelas escolas e seus 

professores, que muitas vezes desvalorizam o mundo do educando, seus saberes e 

experiências pessoais. 

O estudo de Chilante (2005) analisa as funções de reparação, equalização e 

qualificação atribuídas a essa modalidade de ensino concomitante ao processo de reforma de 

educação nacional e reflete sobre a concepção da EJA como reparadora de dívida social5. 

Conquanto guardem certa proximidade com o presente estudo, as pesquisas aqui 

apresentadas dele se distanciam no que se refere às representações sociais de EJA elaboradas 

por professores que nela atuam, uma vez que essas representações influenciam as práticas 

pedagógicas que, por sua vez, podem contribuir para a permanência ou afastamento do aluno 

dos cursos da EJA. 

É aqui que repousa a relevância deste trabalho, pois a teoria das representações 

sociais, como registra Gilly (2001, p. 321), 

 

oferece um novo caminho para a explicação de mecanismos pelos quais 
fatores propriamente sociais agem sobre o processo educativo e influenciam 
seus resultados; e ao mesmo tempo favorece as articulações entre 
Psicossociologia e Sociologia da Educação. [...] Dada a importância crucial 
que lhe atribuem as diferentes partes envolvidas (administradores, dirigentes 
centrais, agentes do sistema e usuários) o fracasso escolar e as desigualdades 
sociais face à escola estão entre os temas que melhor revelam os aspectos 
centrais das representações sociais que sustentam os diferentes discursos a 
esse respeito. 

 

A teoria das representações sociais desenvolvida por Moscovici (1978) é, portanto, o 

referencial teórico-metodológico mais adequado para compreender como os professores 

sentem, assimilam, apreendem e interpretam a EJA em seu cotidiano. A elaboração de uma 

representação social se dá na relação dos sujeitos com outros sujeitos, não sendo “apenas 

produto de situações cotidianas, mas inclusive de determinações históricas, bem como da 

                                                 
5 O analfabetismo é considerado uma dívida social, pois a população analfabeta se constitui de pessoas que não tiveram 
acesso nem domínio da leitura e da escrita como bem social. Ser analfabeto significa a “perda de um instrumento 
imprescindível para uma presença significativa na convivência social contemporânea” (PARECER CEB n. 11/2000, p. 5). 
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posição social, tanto dos indivíduos no grupo quanto do próprio grupo, que acaba também 

influenciando tais situações” (VILLAS BÔAS, 2004, p. 3). 

Assim, esta pesquisa está voltada à busca das representações sociais de EJA 

elaboradas por professores que atuam nessa modalidade de ensino em uma escola municipal 

da Zona Oeste do Rio de Janeiro que concentra alunos oriundos das comunidades populares 

do Terreirão, Beira Rio e Pantanal. Para isso foram formuladas as seguintes questões de 

estudo: 

 

• Como os professores significam EJA? 

• Como os professores constroem suas representações sociais da EJA, a partir dos seus 

valores, modelos, crenças e comportamentos? 

• Como as representações sociais de EJA se refletem nas práticas pedagógicas dos 

professores? 

 

Para responder a essas questões foram desenvolvidos quatro capítulos. No primeiro, A 

Teoria das Representações Sociais, apresento as bases da teoria de Serge Moscovici, 

considerando a abordagem processual. Portanto, os processos formadores de uma 

representação social: objetivação e ancoragem. Justifico também as razões pelas quais esta 

teoria foi o referencial teórico-metodológico adotado para nortear uma pesquisa realizada no 

universo escolar e, especialmente, relativa a professores de EJA. 

No segundo capítulo, A Educação de Jovens e Adultos, empreendi uma 

contextualização sócio-histórica desta modalidade de educação e apresento o Ser professor 

no contexto da Educação de Jovens e Adultos. Também caracterizo a EJA imersa em 

contexto econômico, social e cultural. 

No terceiro capítulo, apresento O Programa de Educação de Jovens e Adultos 

(PEJA), oferecido no município do Rio de Janeiro, por meio de breve histórico além de sua 

estrutura e funcionamento. 

No quarto capítulo, As Representações Sociais de Educação de Jovens e Adultos, 

apresento a pesquisa qualitativa desenvolvida por meio de quatro seções: Metodologia, 

Observação, Entrevistas e Resultados. 

Na Conclusão, desenvolvo considerações sobre os resultados encontrados, 

evidenciando relações entre ação educativa cotidiana e a permanência ou desistência escolar 

dos alunos de EJA. 
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CAPÍTULO 1 
 

 

A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

 

Serge Moscovici em sua obra inaugural, La psychanalyse, son image et son public 

publicada em 1961 na França, buscou compreender como eram elaboradas as representações 

sociais do objeto social psicanálise por diferentes setores do público francês. Isto é, de que 

forma a psicanálise, ao sair dos grupos fechados e especializados, adquiri uma nova 

significação na percepção de grupos populares. Esta pesquisa foi publicada no Brasil em 1978 

sob o título “A representação social da Psicanálise”. 

As representações sociais foram objeto de estudo e desenvolvimento teóricos 

complementares por parte de autores como Jodelet (2001), sistematizadora da obra de 

Moscovici, que aprofundou a abordagem processual, baseada na etnografia e entrevistas que 

tem como foco a gênese das representações sociais; Doise (2002) traz uma perspectiva mais 

sociológica; e Abric (2000) que desenvolveu a abordagem cognitiva-estrutural e propôs a 

Teoria do Núcleo Central. 

Para o entendimento da constituição e das transformações das representações sociais, 

foram tomados como base estudos clássicos de Moscovici e de Jodelet que contemplam uma 

abordagem sociogênica das representações. Nos fios que constituem as funções das 

representações sociais, autores como Alves-Mazzotti (2006), Dechamps; Moliner (2009), 

Jovchelovitch (2008), Marková (2006) e Sá (1998), serão também trazidos à discussão. 

Jodelet (2001, p. 22), principal colaboradora de Moscovici, que assumiu a tarefa de 

sistematizar o campo, contribuindo para o seu aprofundamento teórico, conceitua as 

representações sociais como 

 

uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um 
objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum 
a um conjunto social. Igualmente designada como saber de senso comum ou 
ainda saber ingênuo, natural, esta forma de conhecimento é diferenciada, 
entre outras, do conhecimento científico. Entretanto, é tida como um objeto 
de estudo tão legítimo quanto este, devido à sua importância na vida social é 
à elucidação possibilitadora dos processos cognitivos e das interações 
sociais. 
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Para Jovechelovitch (2008), uma visão psicossocial da representação aflora quando se 

leva em conta seu sentido e sua função simbólica. Com base na compreensão do sentido, é 

possível compreender como se dá o relacionamento entre as diferentes representações e quais 

seus corolários no mundo social. Já a função simbólica das representações permite perceber 

como os símbolos dão significado e sentido ao real. A autora explica que “a realidade do 

mundo humano é, em sua totalidade, feita de representação e não faz sentido falar de 

realidade em nosso mundo humano sem o trabalho da representação” (idem, p. 33). As 

representações sociais não são, portanto, uma cópia do mundo exterior. São uma construção 

comportando na comunicação, aspectos de autonomia e de criação individual ou coletiva. Elas 

“nos guiam no modo de nomear e definir conjuntamente os diferentes aspectos da realidade 

diária, no modo de interpretar esses aspectos, tomar decisões e eventualmente posicionar-se a 

ela de forma defensiva” (JODELET, 2001, p. 17). 

Conforme explica Moscovici (2009, p. 49), o conceito de representações sociais 

começou a ser pensado por ele a partir do entendimento de representações coletivas elaborado 

por Durkheim, que o criou para designar o pensamento social em relação ao individual e que 

se constituía “em um instrumento explanatório e se referia a uma classe geral de idéias e 

crenças (ciência, mito, religião, etc.)”. No intuito de transformar a sociologia numa ciência 

autônoma, Durkheim terminou por argumentar pela defesa de uma divisão radical entre 

representações individuais e coletivas, sugerindo que as primeiras constituíam o campo da 

psicologia e as últimas seriam objeto da sociologia, pensando por vezes em denominar esta 

ciência como “psicologia social”. Posteriormente,para evitar ruídos com a psicologia, preferiu 

chamá-la de Sociologia. 

Ao ir além da classe geral e levar em conta as estruturas existentes na dinâmica interna 

presentes nas sociedades atuais, Moscovici propôs o termo “social” e imprimiu caráter 

dinâmico às representações. Enquanto Durkheim estudou as representações coletivas como 

um formato estável de compreensão coletiva, integrando a sociedade como um todo, 

Moscovici preferiu observar a variação e a diversidade das idéias coletivas nas sociedades 

modernas, cujas relações interpessoais e institucionais são mais complexas e nas quais as 

diferenças se distribuem em poder desigual, gerando uma heterogeneidade de representações. 

Elaborou, então, um novo conceito distinguindo coletivo de social: as representações sociais. 

Para Moscovici (idem, p. 49), as representações sociais são “fenômenos que 

necessitam ser descritos e explicados” e “estão relacionados com um modo particular de 

compreender e se comunicar” Para ele, “a representação iguala toda imagem a uma idéia e 
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toda idéia a uma imagem” de “um modo que cria tanto a realidade como o senso comum”. 

Para ele, o senso comum é um senso social e o estudo das representações sociais possibilita o 

exame de aspectos simbólicos, das linguagens, de valores e memórias comuns compartilhadas 

nas interações individuais, interindividuais, grupais, intergrupais e ideológicas nos universos 

consensuais em que habitamos. Dessa forma, seus conteúdos são estudados dentro de uma 

dinâmica social, devendo ser compreendida no contexto em que são construídas. 

Em sua obra seminal, Moscovici assinala que o estudo das representações sociais nos 

remete ao estudo do ser humano, enquanto este faz perguntas ou procura respostas ou pensa. 

Ele questiona o que seria uma sociedade “pensante”, rejeitando uma concepção que ele crê 

“dominante nas ciências humanas de que uma sociedade não pensa ou, se pensa, esse não é 

um atributo essencial seu”, sugerindo que “pessoas e grupos, longe de serem receptores 

passivos, pensam por si mesmos, produzem e comunicam incessantemente suas próprias e 

específicas representações e soluções às questões que eles mesmos colocam” (MOSCOVICI, 

2009, p. 44-45). Enfatiza a relevância de observar e compreender por meio do estudo das 

representações sociais, circunstâncias comunicacionais entre os grupos e suas tomadas de 

decisões; sua procura tanto na revelação quanto na ocultação de algo e ainda suas ações, 

crenças e representações. 

O autor explica que as representações se inserem em nosso dia-a-dia quando há a 

interação entre indivíduos e grupos em nosso cotidiano. Acrescenta que as representações, 

sustentadas pelas influências sociais da comunicação, produzem as realidades diárias de 

nossas vidas, além de se constituírem no principal meio para estabelecer associações ou 

pontes que nos conduzem uns aos outros. Destaca a importância das relações sociais na 

construção e atribuição de sentidos a objetos da experiência e da vivência, considerando que 

 

as representações sociais são entidades quase tangíveis. Elas circulam, se 
cruzam e se cristalizam continuamente através, duma palavra, dum gesto, ou 
duma reunião, em nosso mundo cotidiano. Elas impregnam a maioria das 
relações estabelecidas, os objetos que nós produzimos ou consumimos e as 
comunicações que estabelecemos. Nós sabemos que elas correspondem, dum 
lado, à substância simbólica que entra na sua elaboração e, por outro, à 
prática específica que produz essa substância, do mesmo modo como a 
ciência ou o mito correspondem a uma prática científica mítica (idem, p. 10). 

 

Ao estabelecer vinculação entre representações sociais e influências comunicativas, 

Moscovici (ibidem, p. 21) explica que aquelas são: 

 

um sistema de valores, idéias, e práticas, com uma dupla função: primeiro, 
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estabelecer uma ordem que possibilitará às pessoas orientar-se em seu 
mundo material e social e controlá-lo; e, em segundo lugar, possibilitar que a 
comunicação seja possível entre os membros de uma comunidade, 
fornecendo-lhes um código para nomear e classificar, sem ambigüidade, os 
vários aspectos de seu mundo e da sua história individual e social. 

 

Marková (2006) afirma que os humanos nascem encontrando um fenômeno cultural, 

cerimônias coletivas, práticas sociais e linguagens, transmitidas de geração a geração por 

meio de experiências contínuas de comunicação, memórias coletivas, algumas vezes sem 

excesso de esforço individual, que se estampam em nosso conhecimento de senso comum. 

Através de conhecimento, intuitivamente aprendemos a nos alimentar, vestir, distinguir o bom 

e o ruim e aprendemos também o significado específico das palavras. 

A comunicação social desempenha um papel de destaque para a abordagem dos 

fenômenos cognitivos. Segundo Moscovici (2009) é essencial nas trocas e interações que 

contribuem para instituir um universo consensual, reportando a fenômenos de influência e de 

pertença sociais, decisivos na elaboração de sistemas intelectuais e de suas formas. O autor 

distingue três níveis de incorrência da comunicação: (1) emergência das representações, que 

contempla a dispersão e a defasagem que se referem ao objeto apresentado, sendo que suas 

condições afetam os aspectos cognitivos; (2) processos de formação das representações, 

objetivação e ancoragem, que têm a função de explicar as relações de dependência entre a 

atividade cognitiva e as suas condições sociais de exercício; e (3) nível das dimensões das 

representações referentes à construção de conduta. 

Jovchelovitch (2008) entende a teoria das representações sociais como uma teoria 

sobre os saberes sociais produzidos na vida cotidiana e originados por ela, pela construção e 

transformação dos saberes sociais em relação a diferentes contextos sociais. A relação entre o 

saber, a vida e o contexto indicou a necessidade de atenção e compreensão das várias formas 

assumidas pelo conhecimento e as racionalidades que o mantêm, ou seja: a teoria se refere 

tanto ao processo pelo qual são elaboradas as representações assim como as estruturas do 

conhecimento que são estabelecidas. Nessa perspectiva, a Teoria das Representações Sociais 

“está preocupada em compreender como pessoas comuns, comunidades e instituições 

produzem saberes sobre si mesmas, sobre os outros e sobre a multidão de objetos sociais que 

lhes são relevantes” (JOVCHELOVITCH, 2008, p. 87). 

Sá (1998, p. 21) destaca que os fenômenos de representação social de caráter 

multifacetado estão “espalhados por aí”, na cultura, nas instituições, nas práticas sociais, nas 

comunicações interpessoais e de massa e nos pensamentos individuais, em constante 

movimento e presentes em inúmeras instâncias da interação social. As representações sociais 
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trazem a dimensão simbólica construída nas práticas sociais no espaço da vida cotidiana em 

um movimento contínuo do individual ao social e do social ao individual, circulando idéias, 

mensagens e imagens por meio da linguagem. 

Em sua teoria, Moscovici (1978) valoriza o modo como se edificam as representações 

sociais e as define como conteúdos de conhecimento, os quais se organizam em três 

dimensões fundamentais: (1) informação, entendida como os conhecimentos que estão à 

disposição do grupo sobre os objetos; (2) o campo de representação, que são os aspectos que o 

grupo toma por base; e (3) atitude, definida como a orientação positiva ou negativa do grupo 

face ao objeto. É no campo de representação sociais que se organizam as informações que 

dizem respeito ao objeto, mas é a atitude que define a informação a ser relacionada pelo 

grupo. Essas três dimensões possibilitam o estudo de uma representação social. 

A representação social supõe um planejamento antecipado para a ação e deste modo 

ela orienta o comportamento e o refaz introduzindo modificações,” reconstruindo os 

elementos do meio ambiente no qual eles têm lugar, sugerindo-lhe um sentido, colocando 

numa teia de relações em que se encontra o objeto, articulando-o e oferecendo-lhe significado 

enquanto torna a representação estável e efetiva” (MOSCOVICI, 1978, p. 49). 

Na concepção de Moscovici, os fenômenos de representação social são construídos 

nos universos consensuais de pensamento. Entretanto, seus objetos de pesquisa são 

tipicamente uma elaboração do universo reificado da ciência; significando esses universos, 

distinguindo-os da seguinte forma: 

 

No universo consensual, a sociedade é uma criação visível, contínua, 
permeada com sentido e finalidade, possuindo uma voz humana, de acordo 
com a existência humana e agindo tanto como reagindo, como um ser 
humano. No universo reificado, a sociedade é transformada em um sistema 
de entidades sólidas, básicas, invariantes, que são indiferentes à 
individualidade e não possuem identidade (SÁ, 1998, p. 22). 

 

A finalidade de toda representação é tornar familiar algo não familiar, ou a própria 

não-familiaridade, como define Moscovici (2009, p. 54), acrescentando “que os universos 

consensuais são locais onde todos querem sentir-se em casa, a salvo de qualquer risco, atrito 

ou conflito”. 

A ótica que um grupo partilha através de seus membros enseja a edificação consensual 

da realidade para esse grupo. Tal visão orienta as ações e trocas de experiências no dia-a-dia. 

Jodelet (2001, p. 21) considera essa movimentação como as funções da dinâmica social das 

representações sociais, concebendo-a como um fenômeno que traz “elementos informativos, 
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cognitivos, ideológicos, normativos, crenças, valores, atitudes, opiniões, imagens, etc 

organizados sempre sob a aparência de um saber que diz algo sobre o estado da realidade”. 

A autora destaca que, diferentemente do conhecimento científico, a representação 

social traz no seu bojo o interesse por um estudo do conhecimento produzido por um saber 

ingênuo, natural. Ou seja, um saber de senso comum, que “devido a sua importância na vida 

social e à elucidação possibilitadora dos processos cognitivos e das interações sociais” tem a 

mesma relevância do conhecimento científico (idem p. 22). 

Nessa perspectiva, “a representação social cumpre o papel de dar significado às coisas 

tanto para o indivíduo quanto para o grupo, constituindo-se em elemento fundamental para 

que se possa pensar, interpretar e compreender a realidade vivida, caracterizando-se, assim, 

como uma forma de conhecimento social” (CERVELLINI FILHO, 2008, p. 41). 

A representação social, conforme explica Moscovici (2009), pode ser definida por um 

conteúdo (informação, imagem, opiniões etc) em relação a um objeto (tarefa, pessoa, fato 

social, etc.), mas também é a representação de um sujeito (indivíduo, grupo, etc) 

relativamente a outros sujeitos, ou seja, uma forma de saber prático que vincula um sujeito ao 

objeto. No cerne da questão, o fundamental é buscar a relação do sujeito com o mundo e as 

coisas, analisando como os indivíduos se constroem como produtores da realidade e como 

produto do meio social. 

Jodelet (2001) expressa que “representar” é “assumir o lugar de” ou “estar no lugar 

de” como uma metáfora que estimula a idéia de representação teatral e de representação 

política. Porém, não esquece o fato de que representar é re-apresentar, o que indica a 

elaboração de uma representação mental. As metáforas explicitam características essenciais 

da representação: seus aspectos significantes, criativo e autônomo. 

O aspecto imaginante, figurativo da representação não se separa de seu aspecto 

significante. A representação não significa essencialmente o reflexo do mundo exterior; a 

expressão imagem não se traduz no tradicional conceito de “sensação mental”. Segundo 

Piaget, o fenômeno surge quando sujeito e objeto, interagem e continuamente se modificam, 

acarretando sempre uma atividade de construção e reconstrução. Ao representar um objeto, 

necessário se faz que o sujeito transpareça sua relação com ele, servindo-se de elementos 

simbólicos e normativos que existem em sua comunidade e que estimulam na forma de se 

comportar. Nesse cenário a representação social inova criando uma correspondência entre 

processos simbólicos e condutas (JODELET, 2001). 

Conforme ilustra Moscovici (1978, p. 50), 
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as representações sociais são conjuntos dinâmicos, seu status é o de uma 
produção de comportamentos e de relações com o meio ambiente, de uma 
ação que modifica aqueles e estas, e não de uma reprodução desses 
comportamentos ou dessas relações, de uma reação a um dado estímulo 
exterior. 

 

Em seu estudo sobre identidade e representação social, baseando-se nos significados 

relativos à representação, Dechamps e Moliner (2009) consideram que é necessário levar em 

consideração alguns tipos de representações em função dos objetos a que se referem: 

representações de si mesmo, que um indivíduo produz em relação a si mesmo; representações 

intergrupos, partilhadas por um grupo relativamente a ele próprio ou a outro grupo; 

representações sociais, partilhadas por um grupo em relação a um objeto de seu entorno; 

representações do social, partilhadas relativamente às hierarquias sociais; representações 

coletivas, partilhadas por uma sociedade em relação a aspectos genéricos do mundo. 

É fundamental compreender que o que nos torna seres simultaneamente individuais e 

coletivos são as representações que, ao partilharmos com os outros, nos permitem distinguir 

ou especificar alguns aspectos. Segundo Doise (1982, apud DESCHAMPS; MOLINER, 

2009) para se ter uma abordagem global da identidade deve-se considerar ao mesmo tempo 

todos os níveis de representação passíveis de nela intervir. 

As pesquisas de Moliner e Tafani, realizada em 1997, e de Rateau, em 2000 

(DESCHAMPS; MOLINER, 2009) mostram que os julgamentos realizados sobre um objeto 

social são determinados pela representação que os indivíduos têm desse objeto. Trata-se de 

um resultado que tem importância primordial, porque infere que se pode observar que a 

coerência num indivíduo ou entre vários do mesmo grupo, em relação às tomadas de posição 

a respeito do seu entorno social, se originam das representações partilhadas por eles. Na 

totalidade dos casos a “relação social” se faz pelas relações entre indivíduos. Mesmo em 

situações em que as pertenças grupais têm grande visibilidade como, por exemplo, professor-

aluno num curso, se considera que as relações intragrupos e intergrupos dependem na sua 

grande maioria da interação entre indivíduos. 

Experiências feitas por Ducan em 1976 nos Estados Unidos da América evidenciaram 

que a percepção de uma pessoa pode muito ser influenciada pelas crenças que ela tem em 

relação à categoria ou grupo ao qual pertence esta pessoa, isto é, pela representação que temos 

de pertença destas pessoas ou grupos. Segundo Fiske e Taylor (1991 apud DESCHAMPS; 

MOLINER, 2009), em geral, quanto mais recursos cognitivos estiverem disponíveis quando 

interagimos, menos seremos cooptados para praticarmos automaticamente nossas crenças. 

Portanto, 
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representações sociais, identidade e cultura formam um conjunto teórico no 
contexto homem/sociedade em dialética. O homem se apropria e também se 
modifica. A construção do sujeito leva a vida inteira e o homem se faz nas 
relações sociais, e durante a vida, numa pluralidade de culturas. O homem 
não vive sozinho, então as culturas se articulam e se relacionam (PINHO, 
2006, s/p). 

 

Dentre as formas de se visualizar o modo pelo qual se constrói psicológica e 

socialmente a representação, pode-se citar, conforme Jodelet (2001): 

(a) a que destaca a atividade especificamente cognitiva, através da qual o sujeito constrói a 

representação. Nessa ótica, há dois aspectos que ensejam o caráter social da representação: o 

contexto e o pertencimento; aquele exalta o fato de que o sujeito se encontra em uma situação 

social ou diante de um estímulo social; este diz respeito ao fato de que sendo um sujeito 

social, fará uso de idéias, valores e modelos do grupo em que se insere (grupo de pertença) e 

ideologias veiculadas na sociedade. Aí reside a visão dos estudos experimentais da 

representação; 

(b) a que valoriza os aspectos significantes da atividade representativa. Nesse caso o sujeito é 

um produtor de sentido. Na representação ele oferece o sentido que imprime à sua experiência 

no mundo social. O padrão social da representação provém do uso de sistemas de códigos e de 

interpretação oriundos da sociedade ou dos valores da sociedade; 

(c) aquela que considera a representação como um discurso. Seu caráter social provém da 

comunicação, do pertencimento social daquele que fala e do objeto de seu discurso; 

(d) a que se fundamenta na prática social do sujeito que é um ator social com uma posição 

social produzindo uma representação que evidencia as normas e a ideologia relativas a essa 

posição; 

(e) aquela que entende a dinâmica das representações como sendo determinadas pelas 

relações intergrupais. Ao interagirem, os resultados vão influenciar as representações que os 

sujeitos têm de si mesmos, de seu grupo e de outros grupos e seus componentes e ainda o que 

transforma o sujeito em portador de determinações sociais, considerando a representação uma 

reprodução de esquemas de pensamento socialmente estabelecido com base na ideologia 

dominante. 

Essas visões merecem reconsiderações quanto aos aspectos metodológicos a elas 

associadas e buscam responder a duas questões: De que modo o social participa na elaboração 

psicológica que forma a representação e de que forma esta elaboração interfere no social. 

Respondendo a essas perguntas, Moscovici (1978) definiu os processos formadores das 
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representações, a objetivação e a ancoragem. 

A objetivação é definida como “reabsorver um excesso de significações 

materializando-as. É também transplantar para o nível de observação, o que era apenas 

inferência ou símbolo”, ou seja, a transformação de uma idéia em imagens concretas, através 

da ligação entre a idéia de não-familiaridade e a realidade, tornando essa união a verdadeira 

essência da realidade. A “objetivação une a idéia de não-familiaridade com a realidade, torna-

se a verdadeira essência da realidade. [...] Objetivar é descobrir uma qualidade icônica de uma 

idéia, ou ser impreciso, é reproduzir um conceito em uma imagem” (MOSCOVICI, 2009, p. 

71-72). Desta forma, entende-se objetivação como um processo por meio do qual se cristaliza 

uma representação: noções abstratas são transformadas em imagens cujo conteúdo interno, 

após descontextualizar-se constitui o que o autor chamou de núcleo figurativo, para designar 

um complexo de palavras que reproduzem um complexo de idéias, para por fim, transformar 

as imagens armazenadas em elementos da realidade. 

A ancoragem é “um processo que transforma algo estranho e perturbador, que nos 

intriga, em nosso sistema particular de categorias e o compara com um paradigma de uma 

categoria que nós pensamos ser apropriada" (idem, p. 61). Assim, o ser humano encaixa o que 

lhe parece novo, estranho ou não-familiar em uma categoria existente a priori em seu 

repertório cognitivo. Ancorar é classificar e nomear “coisas que não são classificadas e que 

não possuem nome, são estranhas, não existentes e ao mesmo tempo ameaçadoras” (ibidem), 

trazendo-as para categorias e imagens conhecidas do que não está ainda classificado e 

rotulado. Ao receberem uma multiplicidade de informações novas, as pessoas aproximam-nas 

de algo que lhes é familiar, dos seus referentes, descontextualizando-as, reconstruindo-as, 

formatando-as, integrando o objeto novo aos esquemas cognitivos existentes que também são 

transformados. 

Objetivação e ancoragem não se caracterizam como processos estanques. São 

intercambiáveis e conseqüentes; mantêm relação dialética entre si, possibilitando a construção 

de um núcleo figurativo que traz na sua configuração uma estrutura figurativa e simbólica. 

Com a finalidade de revelar as relações intercambiáveis entre os mecanismos sociais e as 

elaborações psicológicas, Jodelet (2001) detalhou os processos de construção, considerando a 

historicidade e contexto de produção das representações. 

Em relação ao processo de objetivação, Jodelet (idem) o divide em três etapas: 

construção seletiva, esquematização estruturante e naturalização. Na primeira (construção 

seletiva), há por parte do sujeito a apropriação das informações sobre o objeto. Nessa etapa 

alguns elementos podem ser ignorados ou esquecidos, mas outros se mantêm armazenados. 



24 
 

Todas as informações são descontextualizadas, separadas em função de condicionantes 

culturais e critérios normativos; permanecem retidas as que têm relações com o sistema de 

valores em questão. Na esquematização, surge o núcleo figurativo, isto é, uma construção a 

base de conceitos para proporcionar uma imagem harmônica dos elementos que formam o 

objeto da representação. Esse núcleo possibilita ao sujeito entender o objeto individualmente 

em suas relações. Na naturalização, a abstração transforma-se em realidade completa e o 

objeto se constitui num elemento do dia-a-dia do indivíduo, permitindo-lhe o uso nas falas, 

diálogos, imagens, discussões, comportamentos e práticas sociais. 

No que diz respeito ao processo de ancoragem, Jodelet (ibidem) o concebe como a 

integração cognitiva do objeto representado no sistema de um pensamento já formado, que se 

apóia em valores, crenças, informações e imagens, inseparavelmente ligados ao sujeito ou ao 

grupo social. Deste modo, os processos de formação das representações sociais e de inovação 

são funções da proximidade do sujeito com o novo objeto que, quanto mais próximos, mais 

facilmente se consolida a construção das representações. Ela relaciona tais processos com a 

articulação das três funções básicas da representação: integração da inovação, interpretação da 

realidade e orientação de condutas, o que propiciará compreender: 1) a atribuição de sentido - 

o sujeito ou o grupo expressa sua identidade através dos sentidos que atribui às suas 

representações sociais, 2) instrumentalização do saber - considera uma grade de referências 

que possibilita ao sujeito esclarecer para si próprio a realidade além de classificar indivíduos e 

acontecimentos; e 3) relacionamento no sistema de pensamento - ocorre por meio da 

incorporação social da inovação, que vem acompanhada da familiarização da inovação ao que 

existia antes do pensamento. Isto nem sempre é trivial porque as raízes antigas do pensamento 

anterior podem rejeitar a novidade. 

A integração cognitiva do objeto representado no conjunto de pensamentos pré-

existentes e às conseqüentes mudanças em um e outro representa um aspecto característico da 

ancoragem, o qual tem merecido destaque em pesquisas recentes. O pensamento pré-existente 

nos conduz aos seguintes mecanismos: classificação, categorização, rotulação e 

procedimentos de explicação que obedecem a uma lógica. 

A compreensão de algo novo dotando-lhe de sentido tem o significado de, 

didaticamente, considerá-lo como familiar. Classificar, comparar e nomear revelam alguma 

coisa da teoria sobre o objeto classificado. Aos protótipos que influenciam as classificações 

correspondem as expectativas e coerções que contribuem para definir os comportamentos 

adotados relativamente às pessoas que elas classificam e lhes são exigidos. Deste modo, a 

ancoragem garante a ligação entre a função cognitiva de base da representação e sua função 
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social; fornece também à objetivação seus elementos concebidos como pré-constructo, que 

servirá à elaboração de novas representações. 

A representação é uma construção do objeto, expressiva do sujeito, conduzindo a uma 

décalage de seu referente. Quanto a seus conteúdos representativos, produz os seguintes 

efeitos: distorções, suplementações e desfalques. Nas distorções, os atributos do objeto 

representado estão presentes, mas estão majorados ou diminuídos de forma específica; a 

suplementação consiste em dar ao objeto representado, atributos e conotações indevidas; 

provém de uma aglutinação de significados face aos bloqueios do sujeito ao seu imaginário. O 

desfalque diz respeito à supressão de atributos que pertencem ao objeto. Na grande maioria 

dos casos provém do efeito repressivo das normas sociais (JODELET, 2001). 

Situada na interface dos fenômenos individuais e coletivos, as representações sociais, 

pelo seu caráter dinâmico, transversal e transdisciplinar, incentivou a escolha da teoria da qual 

é decorrente como referencial teórico-metodológico para a pesquisa em tela. A realidade 

educacional focada nas interações afetivas, mentais e sociais vivenciadas por aqueles que 

habitam o universo escolar da EJA, instigou a busca da compreensão dos sentidos ocultos ou 

evidenciados partindo do pronunciamento e observação dos agentes que atuam nesse espaço 

repleto de processos e produtos sociais partilhados. 

Segundo Alves-Mazzotti (1994), o estudo das representações sociais se apresenta 

como um caminho promissor, já que seu objetivo é investigar a construção e o funcionamento 

dos sistemas de referência que os indivíduos usam para classificar pessoas e grupos e para 

interpretar os acontecimentos da realidade cotidiana. As representações sociais são essenciais 

à análise dos mecanismos que têm influência no processo educativo, uma vez que se 

constituem de linguagem, ideologia, imaginário social e, especialmente, por orientarem 

condutas e práticas sociais. 
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CAPÍTULO 2 
 

 

A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

 

É preciso que a educação esteja - em seu conteúdo, em seus programas e em 
seus métodos - adaptada ao fim que se persegue: permitir ao homem chegar 
a ser sujeito, pessoa, transformar o mundo, estabelecer com os outros 
homens relações de reciprocidade, fazer a cultura e a historia [...] uma 
educação que liberte, que não adapte, domestique ou subjugue. 
 

Paulo Freire, 2006. 

 

Mostrando estreito vínculo com as transformações sociais, econômicas e políticas que 

caracterizam diferentes momentos do país, a história da educação de adultos que não 

frequentaram a escola ou a abandonaram, apresenta, ao longo do tempo muitas faces. Aqui 

serão destacados alguns marcos de sua trajetória com o propósito de reconstituir um breve 

percurso desta modalidade de ensino que se confunde, segundo Arroyo (2001), com a história 

do lugar social reservado aos setores populares. 

No Brasil, a educação de adultos data do período colonial, estando voltada para o 

sentido religioso, não tinha vinculação com um ensino direcionado para a produção, o que 

acarretava o descaso por parte dos dirigentes (CUNHA, 1999). Entre a Colônia e o Império é 

que surgem as primeiras reformas educacionais com a atenção dirigida para o ensino noturno 

e foco nos adultos analfabetos. 

Somente em 1945 é que o índice de analfabetismo começou a ser visto como um 

problema nacional, como aponta Fávero (2004), pois a divulgação de pesquisas sobre o tema 

mostrou que o analfabetismo atingia 55% da população existente no país. Esta constatação 

ensejou ao governo a criação de um “fundo de alfabetização da população analfabeta” 

fortalecendo com esta medida princípios democráticos no país. 

Em 1947, surgiu a primeira Campanha de Educação de Adultos com a proposta de 

alfabetizar adultos em 90 dias, instalar um curso primário em duas etapas de sete meses, com 

intuito de capacitar adultos profissionalmente, e preparar o desenvolvimento comunitário. 

No final da década de 1950 e início da década de 1960, teve início intensa mobilização 

da sociedade civil em torno de reformas de base referentes às iniciativas públicas de educação 
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de adultos, surgindo o Movimento de Cultura e Educação Popular6. Este, de acordo com 

Gadotti (2008, p. 30), se opôs à educação de adultos estatal e criou uma nova epistemologia 

baseada no respeito pelo senso comum, procurando descobrir “a teoria presente na prática 

popular, teoria ainda não conhecida pelo povo, problematizando-a, incorporando-lhe um 

raciocínio mais rigoroso, científico e unitário”. O autor enfatiza que a Educação Popular como 

prática pedagógica e educacional surgiu, entretanto, com concepções distintas e às vezes até 

mesmo opostas. Conforme explica Souza (1997, p.71), 

 

a construção de novos saberes está sendo encarada por muitos intelectuais e 
populares como um processo de confronto de saberes existentes (populares, 
científicos, religiosos, técnicos) no qual se dá uma recognição que reelabora 
os significados anteriores e constrói coletivamente outras representações 
sociais ou saberes. Essa concepção de aprendizagem revela-se como um 
caminho ou instrumento para a superação das dicotomias criadas entre o 
pensamento cientifico e o saber popular. Sem o confronto sistemático, 
intencional, tecnicamente organizado, jamais seriam superadas as limitações 
tanto do saber cientifico quanto do saber popular. 

 

Conforme considera Gadotti (op. cit), esse período foi celeiro de grandes elaborações 

sobre o tema e dentre elas pode-se citar o legado de Paulo Freire, que visualizava a educação 

como prática de liberdade e atribuía o êxito de uma prática educativa à efetividade e eficácia 

na medida da participação livre e crítica e consciente dos educandos7. Para Freire (1991, p. 

43) a edificação de uma escola pública como um espaço de educação popular pressupõe 

“estimular o aluno a perguntar, a criticar, a criar, onde se propõe a construção do 

conhecimento coletivo, articulando o saber popular e o saber crítico, científico, mediado pelas 

experiências no mundo”. 

Estudos sobre a Educação Popular realizados nessa década defendiam a escola pública 

popular comunitária até alcançar a chamada escola cidadã nos últimos anos (GADOTTI, 

1999; MOISÉS, 1982; PAIVA, 1973; VALLA; HOLLANDA, 1995). A Educação para a 

cidadania é um corolário da Educação Popular porque, de um modo geral, se origina da 

filosofia norteadora da educação popular e de seus pressupostos. Nesse sentido, em entrevista 

concedida em 1997, Paulo Freire definiu escola cidadã como “aquela que vive a experiência 

                                                 
6 O Movimento de Cultura Popular surge no final dos anos de 1950 e início dos anos de 1960, entre os quais 
estava o Movimento de Educação de Base (MEB), que considerava básico o conjunto de conhecimentos 
necessários à melhoria concreta das condições de vida das pessoas em uma sociedade justa e solidária, mediante 
a conscientização, que originaria a mobilização das classes populares (FÁVERO, 2004). 
7 Paulo Freire deixa como herança à educação popular e à pedagogia crítica universal, o seguinte legado: o 
aprender com base no conhecimento do sujeito; o ensino através de palavras e temas geradores; o educar para o 
conhecimento e a transformação social; politizar a educação e preocupar-se com o diálogo e o dialógico, respeito 
à identidade cultural dos educandos e com seus “saberes construídos por seus fazeres” (MEDEIROS, 2005). 
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tensa da democracia que, em outras palavras, implica a experiência tensa, contraditória, 

permanente entre autoridade e liberdade.[...] que procura plenamente viver a sua autonomia 

de ser. Só é escola cidadã na medida em que, optando pelo exercício da cidadania, briga para 

constituir-se num espaço/tempo formador de cidadania”8. 

Ao se constituir em conseqüência da Educação Popular, a EJA enfrenta muitos 

desafios, dentre os quais o de ser entendida como uma alternativa para redução da exclusão 

social. Durante muito tempo, essa modalidade de ensino não figurou como prioridade 

educacional, sendo compreendida como política compensatória para suprir a perda de 

escolaridade em idade própria. É o que Soares (2002) ressalta, ao mostrar que o item V do 

Parecer CNE/CEB n. 11/2000 − intitulado Bases Históricas da Educação de Jovens e Adultos 

no Brasil e que regulamenta as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA − contempla sua 

origem a partir de movimentos sociais populares e das organizações não-governamentais. 

A revolução industrial no Século XIX gerou necessidade de mão-de-obra qualificada. 

Tendo início no continente europeu, provocou migração das famílias de área rural para região 

urbana, o que lhes propiciou ocupar vagas existentes nas fábricas. No Brasil, a 

industrialização chega a pequenos passos e a oportunidade de trabalho não atinge plenamente 

a todos devido à falta de escolarização. Mesmo havendo possibilidade de acesso à escola, a 

permanência e a continuidade nos estudos são dificultadas aos trabalhadores por diversos 

fatores, o que ainda se verifica em pleno século XXI: dados estatísticos da PNAD realizada 

em 20099 mostram que 9,7% da população com 15 anos ou mais é ainda analfabeta, o que 

corresponde a 14,1 milhões de brasileiros, sendo que destes, 92,6% têm 25 anos ou mais (13,1 

milhões de pessoas). A situação se agrava ao se constatar que dentre aqueles com mais de 15 

anos, 20,3% possuem menos de quatro anos de estudos, o que representa 29 milhões de 

brasileiros que podem ser considerados analfabetos funcionais.10 

Essas estatísticas permitem refletir sobre as inúmeras tentativas governamentais ou 

não governamentais (sociedade civil) para a erradicação do analfabetismo, o que parece estar 

longe de acontecer, uma vez que existem milhões de jovens e adultos brasileiros que ainda 

                                                 
8 Gravação realizada em São Paulo no Instituto Paulo Freire para a série Projeto Político Pedagógico da escola, 

apresentada no programa Salto para o Futuro/TV Escola/SEED/MEC, de 20/04 a 30/04 de 1997. A série teve 
consultoria de Moacir Gadotti e contou com a mediação de Gaudêncio Frigotto. (Disponível em 
www.redebrasil.tv.br/salto/entrevistas/paulo_freire.htm. Acesso em 02/03/2010). 
9 Dados disponíveis em http://www.ibge.gov.br. Acesso em 25/09/2010. 
10 Analfabetismo funcional/analfabeto funcional. “A expressão se refere àquelas pessoas ou comunidades que, 
embora tenham sido alfabetizadas, não conseguem usar, com propriedade, a leitura e a escrita em práticas 
sociais. Refere-se, portanto, a indivíduos e grupos que têm baixos graus de letramento. Assim, embora saibam 
“decodificar”, não conseguem, por exemplo, preencher um formulário de emprego ou localizar uma informação 
simples em um texto de jornal” (GALVÃO; DI PIERRO, 2007, p. 119). 



29 
 

permanecem fora da escola11. 

Cabe aqui uma breve consideração sobre o substantivo analfabetismo. Conforme 

explica (BARBOSA, 2005, p. 10), este foi “um conceito trazido pelos europeus para o Brasil-

Colônia, caracterizando a condição dos habitantes da Colônia que não sabiam ler nem 

escrever em qualquer idioma”. Antes apontado como causa da pobreza e da marginalização, 

passa a ser interpretado como efeito da pobreza provocada pela desigualdade social 

(SOARES, 1996). 

As análises de Galvão e Di Pierro (2007, p. 10), sobre formas e expressões utilizadas 

para se referir aos analfabetos, mostram que: 

 

Analfabeto é, na sociedade brasileira contemporânea, com poucas exceções, 
carregada de significados negativos. Podemos inferir, também, que a relação 
que as pessoas, de modo geral, têm com o analfabeto é mediada por 
preconceitos, por pré-julgamentos, por estigmas. 

 

Estar inferiorizado em uma sociedade grafocêntrica, onde o simbolismo gráfico tem 

primazia significa segundo Soares (2004), não estar em pé de igualdade social e se constitui 

uma questão a ser enfrentada. O analfabetismo, de acordo com (BARBOSA, 2005, p. 24) é 

coletivo, “é um fenômeno social, é um problema social porque o ônus socioeconômico de 

existir pessoas que não dispõem das condições para realizar as práticas sociais requeridas pela 

sociedade é elevado para todos os integrantes da comunidade”. O saber ler e escrever tem 

grande importância tanto por seu valor prático quanto simbólico, pois ser analfabeto 

“representa a possibilidade de manutenção das desigualdades socioeconômicas 

estrategicamente estabelecidas” (idem, p. 28). 

Na história da educação brasileira, as elites conferiram um caráter subalterno à 

educação escolar de negros escravos, índios, caboclos e trabalhadores manuais. Estes 

segmentos sociais, em especial negros e índios, sofriam de preconceitos com base na origem, 

raça, sexo, cor, idade, religião, sangue e outros. Paiva (2005, p. 160) considera que “o estigma 

do analfabetismo não se encontra apenas no preconceito dos que sabem ler e escrever (os 

estabelecidos) em relação aos que não sabem, mas está fortemente interiorizado nos 
                                                 
11 Dados da Síntese de Indicadores Sociais publicados no dia 17/09/2010 pelo IBGE mostram que 14,8% dos 
jovens entre 15 e 17 anos estão fora da escola. Segundo o IBGE, houve avanço comparado com 2008, quando 
15,9% dos jovens nessa faixa etária não frequentavam a escola. Em relação ao ensino médio, o estudo revela 
aumento nos indicadores. Em 2004, 44,2% dos adolescentes estudavam nesta fase escolar. Já em 2009, teve–se 
um acréscimo de 6,7%, quando o índice era de 50,8%. Separado por regiões do País, o estudo revela que há 
diferenças. No Nordeste e no Norte, 39,2% e 39,1%, respectivamente, dos jovens dessa faixa etária estavam no 
nível médio. Enquanto no Sudeste, 60,5%; no Sul, 57,4%; e no Centro-Oeste, 54,7%, revelando que os números 
estão um pouco acima daqueles. (Disponível em http://www.cmeie.com.br/noticias/dos-jovens-entre-15-e-17-
anos-148-estao-fora-da-escola-88.html. Acesso em 25/10/2010). 
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outsiders
12”. 

Quando se dialoga com jovens e adultos analfabetos, suas falas indicam que não 

consideram que o analfabetismo pode ser desencadeador de processos de exclusão social, mas 

que é advindo de suas experiências pessoais de fracasso escolar, que os discrimina e os 

humilha, conduzindo-os a um sofrimento que na maioria das vezes é seguido por culpa e 

vergonha (GALVÃO; DI PIERRO, 2007). Reparar esta realidade é uma das finalidades da 

EJA, porque entroniza o princípio de igualdade para todos (SOARES, 2004). 

Nos anos 60, um novo modelo pedagógico de alfabetização de adultos, agora focado 

na conscientização do vínculo existente entre a problemática educacional e social, tem como 

principal referência os trabalhos de Paulo Freire voltados para a área de educação. 

Esse professor considera que a educação e a alfabetização caminham juntas e se 

confundem, e que a alfabetização conduziria à libertação dos sujeitos não somente no campo 

cognitivo, mas essencialmente no âmbito sócio-cultural e político (SOARES, 1996). 

Brennand (2009) ao discutir os conceitos de indivíduo e de mundo desenvolvidos por 

Freire mostra que o conceito de cultura é essencial para introduzir uma concepção de 

educação que seja capaz de desenvolver a impaciência, a vivacidade, os estados de procura da 

invenção e da reivindicação. Para Freire (2005), toda ação educativa devia ser precedida por 

uma reflexão sobre o homem e uma análise de seu meio de vida; a razão humana é capaz de 

descobrir verdades pela crítica e pelo diálogo. Ao tomar consciência de si mesmo, o homem 

estabelece uma relação dialética entre sua liberdade e os problemas que a limitam. Os 

pensamentos de Paulo Freire e seu trabalho com Educação Popular, especialmente de adultos, 

se projetaram nos meios acadêmicos e são reconhecidos nacional e internacionalmente. 

Em 1963, Freire foi encarregado pelo governo de organizar e desenvolver um 

Programa Nacional de Alfabetização de Adultos, cuja concepção de alfabetização estava 

fundamentada no aprendizado da língua escrita acompanhado por um processo de construção 

do conhecimento que se institui na interação entre educador e educando. O Programa se 

baseava na realidade do educando, levando em consideração suas experiências, suas opiniões 

e histórias de vida. Em 1964, com a ditadura militar, o movimento de alfabetização popular 

foi paralisado, uma vez que as idéias de Freire não foram aceitas por serem consideradas 

antagônicas à da nova ordem política. 

                                                 
12 Norbert Elias e John L. Scotson em sua pesquisa mostram “a relação de poder entre dois grupos de moradores 
que não se diferenciam quanto a seu tipo de ocupação, religião, educação, nacionalidade, classe social, cor, raça, 
mas sim no que se refere ao tempo em que residiam na comunidade. O grupo estabelecido os estigmatizava 
como pessoas de valor inferior, tratavam os moradores novos como indivíduos que não se inseriam no grupo, 
como forasteiros, “os de fora”” (CHAVES, 2005, p. 64). 
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Nesse contexto, foi criado o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), 

através da Lei n. 5.379 de dezembro de 1967 que consubstanciava programas tais como 

Programa de Alfabetização Funcional, Programa de Educação Integrada, Programa MOBRAL 

Cultural e Programa de Profissionalização. Este movimento chegou com a promessa de acabar 

em dez anos com o analfabetismo e era voltado para a população com idade entre 15 e 30 

anos, visando a proporcionar aos alunos a aquisição de técnicas elementares de leitura, escrita 

e cálculo. No entanto, as orientações metodológicas e os materiais didáticos elaborados pelo 

Programa passaram por um esvaziamento do sentido crítico e problematizador proposto 

anteriormente por Freire (CUNHA, 1999). 

Em 1971, a Lei n. 5692 (BRASIL, 1971) em seus artigos 24, 25, 26 do capítulo IV, se 

refere à educação de adultos por meio do Ensino Supletivo, que passa a ser recomendado aos 

Estados da Federação. Sobre esse tema observam Haddad e Di Pierro (2000, p. 117) que: 

 

O Ensino Supletivo foi apresentado à sociedade como um projeto de escola 
do futuro e elemento de um sistema educacional compatível com a 
modernização socioeconômica observada no país nos anos 70, se propunha 
priorizar soluções técnicas, deslocando-se do enfrentamento da exclusão do 
sistema escolar de grande parte da sociedade do problema político. 

 

Em função disso, em 1974, com base no trinômio tempo, custo e efetividade, o 

Ministério da Educação e Cultura (MEC) propôs a implantação dos Centros de Estudos 

Supletivos (CES) que tinham por objetivo escolarizar grande contingente de pessoas a um 

baixo custo operacional. Sua finalidade era satisfazer as necessidades de um mercado de 

trabalho simultaneamente competitivo e exigente em termos de uma escolarização cada vez 

maior. Os cursos oferecidos eram influenciados pelo tecnicismo e a metodologia de ensino era 

desenvolvida com apoio de módulos didáticos instrucionais, atendimento individualizado e 

auto-instrução. Eram oferecidos ainda programas de ensino à distância via rádio e televisão. 

Como conseqüência, ocorreu uma certificação rápida e superficial (SOARES, 1996). 

Com a abertura política, a partir 1985 foram retomadas experiências paralelas de 

alfabetização que ganharam corpo numa perspectiva crítica. Segundo Cunha (1999), a década 

de 1980 foi marcada pela difusão de pesquisas sobre língua escrita com reflexos positivos na 

alfabetização de adultos. A alfabetização passou a ser incorporada em diversas propostas 

educacionais e pedagógicas, institucionalizadas ou não, formais ou informais, públicas e 

privadas.  Entretanto, a EJA esteve durante muito tempo à margem das políticas oficiais de 

educação. 

Em 1988, a Constituição Federal Brasileira reconheceu a educação como direito do 
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cidadão e dever do Estado, o qual deve oferecer Ensino Fundamental obrigatório e gratuito, 

inclusive para aqueles que não tiveram acesso a ele na idade apropriada (Artigo 208, inciso 

I)13. Isso gerou uma ampliação da oferta dessa modalidade de ensino. Tal inciso ampliou o 

acesso aos jovens e aos adultos, independentemente de idade, à educação fundamental, como 

afirma Cury (2004, s/p.): “Desde a Constituição de 1988 ela se tornou um direito de todos os 

que não tiveram acesso à escolaridade e de todos que tiveram este acesso, mas não puderam 

completá-lo”. 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 

declarou 1990 o Ano internacional da Alfabetização, realizando em Jomtien, na Tailândia, a 

Conferência Mundial de Educação Para Todos14. Deste encontro resultou a Declaração 

Mundial de Educação para Todos - Plano de ação, para satisfazer as necessidades básicas de 

aprendizagem15, assinada pelos países participantes, dentre eles o Brasil. O Artigo 3º 

constante neste documento destaca que: “A educação básica deve ser proporcionada a todas as 

crianças, jovens e adultos. Para tanto é necessário universalizá-la e melhorar sua qualidade, 

bem como tomar medidas efetivas para reduzir as desigualdades”. 

A Conferência de Educação Para Todos teve grande influência na política educacional 

dos países em desenvolvimento, especialmente para o Brasil que já vinha fazendo esforços 

para universalizar o Ensino Fundamental e erradicar o analfabetismo. Seus eixos norteadores 

orientaram a elaboração do Plano Decenal de Educação para Todos que estabeleceu metas a 

serem cumpridas no período entre 1993 e 2003 com o objetivo de sanar problemas na 

educação apontados no documento, tais como evasão, reprovação, crianças em idade escolar 

fora da escola, centralização do ensino, professores sem a qualificação necessária para o 

exercício do magistério (MEC/INEP, 2000). 

A EJA adquire reconhecimento internacional ao enfrentar o desafio de estabelecer 

uma política de metodologias criativas com a universalização do Ensino Fundamental de 

qualidade e incentivo à cidadania, à formação cultural e incremento a educação nos países em 

desenvolvimento com o apoio da UNESCO. 

O governo incumbiu os municípios de articular a política nacional da EJA, que se 

propagou por todos os estados brasileiros. É nesse contexto que surgem os Fóruns de EJA que 

                                                 
13 Alterado em 2009 para: Art. 208 - O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, 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. 
14 A Conferência Mundial sobre Educação para Todos foi realizada com a participação da UNESCO, do Fundo 
das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) e do Banco Mundial. 
15 Ver em http://www.partes.com.br/educacao/direitodetodos.asp. Acesso em 15/12/2009. 
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têm o propósito de socializar informações e promover trocas de experiências, constituindo-se 

em espaço de encontros e de promoção de ações em parceria entre segmentos envolvidos com 

a área, com o poder público, Universidades, Sistema S16, Organizações não Governamentais 

(ONG), movimentos sociais, sindicatos, grupos populares, educadores e educandos. Sua 

origem se encontra nos movimentos sociais e tem início com a convocação da UNESCO para 

a organização de reuniões locais e nacionais preparatórias para a V Conferência Internacional 

sobre Educação de Adultos (CONFITEA), que aconteceu em Hamburgo, Alemanha, em julho 

de 1997. Esses fóruns potencializavam essa modalidade de ensino, por meio da troca de 

experiências e do diálogo entre as instituições, além de socializar iniciativas e intervir na 

elaboração de políticas e ações da área, instalando-se diferenciadamente em cada estado. 

Essa experiência fez nascer outras que impulsionaram a idéia de um Encontro 

Nacional de Educação de Jovens e Adultos (ENEJA)17, que vem ocorrendo anualmente desde 

1999 (SOARES, 2004). 

A ausência do MEC como articulador de uma política nacional para a EJA, faz com 

que os Fóruns se constituam como mobilizadores estratégicos das instituições do país que 

estão diretamente com ela envolvidas. É nesse espaço, que se planejam, organizam, propõem 

a avaliam as ações a serem seguidas. 

O contexto favorável aos avanços às proposições da UNESCO para a educação de 

adultos, segundo Costa (2009, p. 67), foram bem acolhidas em nosso país porque satisfaziam 

aos anseios das elites e se traduziam por meio de iniciativas governamentais para a 

erradicação do analfabetismo. Em sua compreensão, tais iniciativas não lograram êxito, 

porque “pecaram por serem de baixa qualidade, não levando em consideração as diferentes 

realidades dos educandos e por aplicarem escassos recursos financeiros para solucionar um 

problema tão complexo”. 

                                                 
16 Criado em 1940 pelo governo Getúlio Vargas, em pleno Estado Novo, o Sistema S, que reúne entidades 
ligadas as empresas como Serviço Nacional da Indústria (SESI), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(SENAI),Serviço Social do Comércio (SESC), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço 
Social do Transporte (SEST), Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT), Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (SENAR) e Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), surgiu como um 
braço assistencial da indústria e do comércio. Seu financiamento provém de um desconto de 2,5% da folha de 
pagamento das empresas pertencentes aos setores de comércio, indústria e transportes. Hoje, esses descontos 
representam uma arrecadação de R$ 8 bilhões anuais – valor que se equipara a todos os novos investimentos do 
Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) até 2010. Essa quantia é repassada às entidades em nível 
estadual, que investem em atividades culturais, sociais e cursos profissionalizantes. (Disponível em: 
http://www.brasildefato.com.br. Acesso em 12/12/09). 
17 O ENEJA é um espaço no qual são exercitadas a convivência com as diferenças e modos de pensar a EJA, 
produzindo e compartilhando respostas a questões que precisam ser tratadas em nível nacional e articuladas em 
todo o país; pois o campo do conhecimento vivenciado por esses jovens e adultos no mundo atual, exige 
renovação permanente e formulações curriculares adequadas às necessidades básicas de aprendizagem desses 
sujeitos (Disponível em http://www.forumeja.org.br/história. Acesso em 14/08/2009). 
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O direito à educação dos jovens e dos adultos foi declarado na Constituição Federal de 

1988 e regulamentado na LDBN 9394 de 1996. Aprovada pelo Congresso e relatada pelo 

então senador Darcy Ribeiro, apresenta seção exclusiva dedicada à EJA em seus artigos 37 e 

38. Aí é reafirmado, conforme destacam Haddad e Di Pierro (2000, p. 121-122), “o direito 

dos jovens e adultos trabalhadores ao ensino básico adequado às suas condições peculiares de 

estudo e o dever do poder público em oferecê-lo gratuitamente na forma de cursos e exames 

supletivos”. Ainda nesta seção, a idade mínima fixada para submissão dos candidatos ao 

exame supletivo foi rebaixada para 15 anos para o Ensino Fundamental e 18 anos para o 

Ensino Médio. A denominação “Educação de Jovens e Adultos” substitui o que na Lei n. 

5.692/71 era chamado de “Ensino Supletivo”. 

O Parecer do Conselho Nacional de Educação (Parecer CNE/CEB) n. 11/2000 

fundamenta a Resolução CNE/CEB n. 1 de julho de 2000 que estabelece as Diretrizes 

Nacionais Curriculares que devem obrigatoriamente ser observadas na oferta da EJA, nas 

etapas fundamental e médio em instituições que integrem a organização da Educação 

Nacional, considerando o caráter próprio dessa modalidade de ensino. 

Essa Resolução torna obrigatório para os sistemas de ensino e seus respectivos 

estabelecimentos que se ocupam da EJA nas formas presencial e semipresencial, que tenham 

como objetivo a certificação de conclusão de etapas da Educação Básica. Cabe salientar que 

as mesmas diretrizes devem ser seguidas apenas como referenciais pedagógicos quando se 

tratar de iniciativas da sociedade civil que desenvolverem programas de educação que não 

visem à certificação oficial de conclusão de estudos das etapas da educação básica (BRASIL, 

2002). 

No referido Parecer, a EJA é entendida como uma forma de erradicar o analfabetismo, 

cabendo-lhe três funções: reparação, equalização e qualificação. A primeira se refere à 

inclusão social e à reparação de uma dívida histórica para com a classe trabalhadora; a 

segunda se articula com os interesses daqueles que tiveram sua trajetória escolar interrompida 

e se apresenta como possibilidade de um novo ponto de partida para a igualdade de 

oportunidades; e a última está relacionada à tarefa de levar a todos a atualização de 

conhecimentos por toda a vida, ou seja, a educação permanente. 

Em 2003, o MEC criou a Secretaria Extraordinária de Erradicação do Analfabetismo, 

cuja meta é erradicar o analfabetismo durante o mandato de quatro anos (2003 a 2006) do 

governo Luis Inácio Lula da Silva por meio do Programa Brasil Alfabetizado (PBA)18, 

                                                 
18 O programa é uma porta de acesso à cidadania e o despertar do interesse pela elevação da escolaridade. O 
Brasil Alfabetizado é desenvolvido em todo o território nacional com o atendimento prioritário a 1.928 
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voltado para a alfabetização de jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso às unidades de 

ensino e não sabem ler nem escrever. Este Programa encontra-se em andamento. 

Dentre as bases legais que norteiam a EJA no Brasil atualmente, citam-se a 

Constituição Federal de 1988, onde está declarado o direito à educação dos jovens e dos 

adultos, e a LDBN n. 9394/96, onde este direito está regulamentado. Essa modalidade de 

ensino também se orienta pelos documentos resultantes da V Conferência Internacional de 

Educação de Adultos (V CONFINTEA); pela Resolução do Conselho Nacional de Educação 

CNE/CEB n. 1/2000 que estabelece as Diretrizes Nacionais Curriculares para EJA; e pelo 

Parecer do Conselho Nacional de Educação CNE/CEB n. 11/2000, que focaliza 

principalmente a educação permanente. 

Cabe assinalar que os documentos oficiais sobre a EJA apontam para a construção de 

uma educação voltada às especificidades dos alunos, tendo como função precípua o 

desenvolvimento de metodologias próprias que sejam consonantes as suas necessidades, com 

o olhar voltado para sua formação social, cultural, ética e política, privilegiando o resgate da 

cidadania desses sujeitos. 

Autores como Di Pierro e Graciano (2003); Haddad e Di Pierro (2000), Paiva (2005) e 

Soares (2002) abordam os percalços da trajetória histórica da EJA no Brasil em suas 

exposições e consideram que as CONFINTEA, cúpulas, relatórios e declarações contribuíram 

de forma significativa para a construção do desenho atual da EJA.  Reconhecem que após a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, as iniciativas governamentais e as promovidas 

pela sociedade civil têm sido fundamental para manter a mobilização do país em torno do 

tema, fomentando a defesa de políticas públicas que assegurem cada vez mais o direito à 

educação de jovens e adultos. 

 Nas reflexões de Paiva (2005) sobre os últimos 50 anos, no que tange a esta 

modalidade de ensino, as políticas públicas voltadas para a EJA, a despeito dos compromissos 

assumidos pelo governo federal, em função da sua participação em reuniões internacionais, 

ainda não foram realizadas a contento, de forma a alcançar o compromisso com a formação de 

todos para uma vida cidadã em uma sociedade democrática. 

A EJA atualmente possui maior visibilidade na perspectiva política, educacional e 

social, contudo há ainda um longo caminho a ser percorrido na construção de uma EJA que 

                                                                                                                                                         
municípios que apresentam taxa de analfabetismo igual ou superior a 25%. Desse total, 90% localizam-se na 
região Nordeste. Esses municípios recebem apoio técnico na implementação das ações do programa, visando a 
garantir a continuidade dos estudos aos alfabetizandos. Podem aderir ao programa, por meio das resoluções 
específicas publicadas no Diário Oficial da União, Estados, Municípios e o Distrito Federal (Disponível em 
http:// www.mec.gov.br. Acesso em 12/12/09). 
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suprima as funções de reparação do direito à escola; de equalização mas que se articule com o 

reingresso ao sistema de ensino para a igualdade de oportunidades no mundo do trabalho e na 

vida social; e de qualificação, referente à educação permanente. No entendimento de Paiva 

(2005) o analfabetismo nos leva ao resgate do verdadeiro sentido da EJA, o da educação 

continuada, pelo direito de aprender ao longo da vida. 

 

2.1. Ser professor no contexto da Educação de Jovens e Adultos 
 

O profissional do ensino é alguém que deve habitar e construir seu próprio 
espaço pedagógico de trabalho de acordo com limitações complexas que só 
ele pode assumir e resolver de maneira cotidiana, apoiando necessariamente 
em visão de mundo, de homem e de sociedade. 

Maurice Tardif, 2002. 
 

Pensar a EJA é pensar em fatores econômicos, sociais e culturais que interferem no 

campo educacional e lhe confere características peculiares. Consequentemente, a formação do 

professor é fundamental para o sucesso da aprendizagem dos alunos que procuram essa 

modalidade de ensino, pois acreditamos que o docente que conhece a realidade desses alunos, 

que por diversas e adversas situações de vida se mantiveram excluídos da educação formal, e 

as dificuldades que eles enfrentam para frequentar a sala de aula, pode contribui para 

permanência deles na escola. 

O professor que está inserido no cotidiano da EJA necessita de formação adequada 

para atuar nessa modalidade de ensino, uma vez que atende a “pessoas que foram negados de 

seus direitos fundamentais. São homens e mulheres que trazem como marca à exclusão, a 

opressão, o subemprego, a pobreza e o preconceito” (RUMMERT, 2002, p. 117). 

A formação de professores, no sentido de prepará-los para um trabalho pedagógico 

transformador para a EJA, como sugere Freire (1983, 1989, 1997, 2001, 2005), Giroux (1997) 

e Sacristán (1999), visa a reforçar a especificidade pedagógica no propósito de recriar a escola 

para que possa atender aos interesses, às necessidades, aos valores dos indivíduos, dos grupos 

e das classes que a compõem. 

Atualmente, presenciamos a velocidade de mudanças locais e globais nas sociedades, 

gerando novas demandas sociais e educacionais que necessitam de políticas públicas 

eficientes para atender a esse propósito. Estamos diante de um cenário em que a dimensão 

política do trabalhado do professor ocorre em três dimensões: “para o sistema, para a própria 

categoria e para a comunidade, corporificada diretamente nos alunos” (ROMÃO, 2008, p. 65). 

Para que o professor possa interferir e transformar as condições da escola, nas dimensões da 
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educação e da sociedade, é necessário que compreenda a realidade de seu tempo com 

consciência crítica (FREITAS, 1999). 

A docência, nesta perspectiva de transformação societária, requer que o professor 

invista em sua formação pautada no conceito de profissionalidade, isto é, aquilo que 

caracteriza a ação docente: comportamentos, conhecimento, destrezas e valores concernentes 

à especialidade de ser professor. Portanto, é preciso analisar a sua prática educativa e entender 

as consequências que dela emanam, relativas à formação docente e ao estatuto da 

profissionalidade docente (SACRISTÁN, 1999)19. 

Rosa e Prado (2008) consideram que há três dimensões para a formação do professor: 

política, profissional e pessoal. A dimensão política é a mais importante de acordo com as 

autoras, por acreditarem que o professor engajado tem o propósito de provocar mudanças na 

conjuntura e nas relações sociopolíticas. Elas entendem que as dimensões profissional e 

pessoal são mais uma possibilidade de o professor se reconhecer como agente político na sua 

atuação. 

As autoras se encontram em consonância com Freire (2005, p. 13), para quem a 

formação do professor na dimensão profissional está vinculada à “reflexão sobre a prática 

educativo-progressiva em favor da autonomia do ser dos educandos”, ou seja, o docente pode 

decidir por mudar ou não a sua prática com a finalidade de atender e desenvolver a autonomia 

dos alunos. 

Percebe se, então, que na formação docente as dimensões política, profissional e 

pessoal devem estar imbricadas, sendo fundamentais no processo de formação do professor, 

que no exercício de sua função, assumirá posicionamento político, deverá ter domínio de 

competências e habilidades específicas e terá o aspecto pessoal considerado, uma vez que, 

obviamente, professores e alunos são seres humanos (ROSA; PRADO, 2008). Nessa 

perspectiva, Tardif (2002, p. 11) considera que, 

 

o saber dos professores é o saber deles e está relacionado com a pessoa e a 
identidade deles, com a sua experiência de vida e com a sua história 
profissional, com as suas relações com os alunos em sala de aula e com os 
outros atores na escola, etc. Por isso é necessário estudá-lo relacionando-o 
com esses elementos constitutivos do trabalho docente. 

 

Neto (2002, p. 43) pondera que o professor enfrenta desafios na sua formação no que 

se refere ao desenvolvimento de competências, que ele define como “capacidade de apreciar e 

                                                 
19 Neste trabalho será utilizado o conceito de profissionalidade conforme definido por Sacristán. 
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resolver determinado assunto ou problema” e transporta esse conceito para a educação, 

afirmando que “competência é a capacidade de responder satisfatoriamente aos problemas da 

educação escolar”. Perrenoud (2001, p. 23) parece ir mais longe ao considerar que a 

competência docente é “capacidade de um sujeito de mobilizar o todo ou parte de seus 

recursos cognitivos e afetivos para enfrentar uma família de situações complexas”. Tem, 

portanto, exigências, técnicas, políticas, profissionais e humanas. 

Couto (2007, p. 46) registra que no cenário educacional muito se tem discutido sobre o 

conceito de competência e, no contexto brasileiro, esta aparece como 

 

norteador nos documentos oficiais 20 que sustentam as diretrizes da formação 
inicial dos professores da Educação Básica, implementada no país durante os 
anos 90. (...) Este conceito representa uma ressignificação de teorias e 
práticas educacionais a partir de experiências vivenciadas em outras 
realidades, de outros países. Embora saibamos que o conceito competência é 
polissêmico, ele tornou-se um “divisor de águas” no campo educacional 
gerando divergências e conseqüentemente gerando ausência de consenso 
entre autores. 

 

Para Romão, (2008, p. 66) as dificuldades educacionais no Brasil não são relativas à 

ausência de recursos nem à carência de competência pedagógica; “suas raízes estão na falta de 

vontade política, cuja construção depende de intervenções aguerridas da categoria”. Para esse 

autor, “falta-nos um contato mais veemente movido por indignação dos nossos educadores e 

administradores com os definidores de políticas, com os alocadores e distribuidores de 

recursos e com os executores de programas”. 

Em relação à dimensão política na relação com o aluno, Romão (idem, p. 68) afirma 

ainda que “não há como separar a direção da dimensão política da própria dimensão 

pedagógica do papel do professor”. Apresenta esta questão, considerando a perspectiva 

freiniana, onde politizar o ato pedagógico significa atuar sobre os  

 

planos de curso - geralmente meros programas de série -, levar em 
consideração, como elemento de entrada, o aluno, isto é, os códigos culturais 
e suas necessidades específicas da clientela a que se dirigi o ato pedagógico. 
Em segundo lugar, implica na contextualização desses códigos, no conjunto 
mais amplo das relações sócio-culturais (ibidem). 

 

De acordo com este mesmo autor, as funções principais do professor estão contidas em 

quatro campos: Conhecimento; Didática; Relacionamento e Avaliação. Assim, o professor em 

                                                 
20 LDBN n. 9394/96; dispositivos de regulamentação no que tange à Educação Profissional, Lei n. 2208/97; 
Diretrizes Curriculares para a Educação Profissional; e Referenciais para a Formação de Educadores. 
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todas as aulas que pretende ministrar deve-se colocar algumas questões como: “A quem estou 

lecionando”, “Por que preparei o planejamento da aula desse modo”; “Para quê projeto de 

sociedade estou trabalhando”. Desta forma, no seu entendimento, os educadores estarão 

dando início a uma “Revolução Pedagógica”. 

Romão (2008, p. 78) afirma que é preciso mudar a figura do professor que, no 

imaginário coletivo, pode ser identificada pelas seguintes frases populares: “Hei de vencer, 

mesmo sendo professor”; “Sequestrador, não adianta me seqüestrar, nada tenho; sou 

professor”. Para ele, essas frases denotam “uma mentalidade arraigada no sistema simbólico 

social, que cada vez mais, reforça a pouca importância conferida pela sociedade aos 

formadores da atual e futuras gerações”. E comenta: “se a educação não figura na pauta das 

prioridades governamentais é porque ela é também apenas “figurante” (no sentido 

cinematográfico e teatral) no elenco das prioridades sociais”. 

Ao abordar a identidade profissional docente, Derouet (1988), citado por Moita (2000, 

p. 115-116) a classifica como uma “montagem compósita”; erigida em uma “dimensão 

espácio-temporal”, perpassando a vida profissional desde a escolha da profissão, passando 

pela dureza da formação inicial e pelos espaços institucionais onde a profissão se descortina. 

Conforme o autor, essa identidade “é construída sobre os saberes científicos e pedagógicos 

como sobre referências de ordem ética e deontológica”. É uma construção caracterizada pelas 

experiências realizadas, as opções tomadas, as práticas participadas, as continuidades e 

descontinuidades, ao nível das representações ou ao nível do trabalho concreto. O autor 

considera ainda que a identidade profissional se delineia não só a partir do enquadramento 

intra profissional, mas também com a contribuição das interações que se estabelecem entre o 

universo profissional e os demais universos socioculturais. 

Para Sacristán (1999, p. 66), “o ensino é uma prática social que ocorre na interação 

entre professores e alunos porque ambos refletem a cultura e o contexto social a que 

pertencem”. Do ponto de vista pedagógico, a intervenção do professor é “influenciada pelo 

modo como pensa e como age nas diversas facetas de sua vida” (LANGFORD, 1989 apud 

SACRISTÁN, 1999, p. 66). 

A esse respeito Tardif (2002, p. 230) enaltece a compreensão da natureza do ensino, 

destacando que, 

 

é absolutamente necessário levar em conta a subjetividade dos atores em 
atividade, isto é, a subjetividade dos próprios professores. Ora um professor 
de profissão não é somente alguém que aplica conhecimentos produzidos por 
outros, não é somente um agente determinado por mecanismos sociais: é um 
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ator no sentido forte do termo, isto é, um sujeito que assume sua prática a 
partir do significado que ele mesmo lhe dá, um sujeito que possui 
conhecimento e um saber-fazer proveniente de sua própria atividade e a 
partir dos quais ele a estrutura e a orienta. 

 

Quanto ao saber-fazer docente, Pinto (2005, p. 21) afirma que teremos um encontro de 

consciências desde que o professor leve em consideração os saberes elaborados socialmente 

pelos alunos, mesmo que estes sejam diferentes dos que emanam das escolas. Posto isto, o 

autor entende que “a educação é uma transmissão de uma consciência a outra, de alguma 

coisa que um já possui e o outro ainda não”. 

Neste momento fazem-se necessárias algumas reflexões sobre os significados de ser 

professor, na perspectiva de seus saberes, suas funções, formação e dimensões políticas, 

profissionais e pessoais necessárias para o exercício da docência. A partir das considerações 

anteriormente apresentadas, propõe-se trazer à cena o professor de EJA com o intuito de 

dialogar sobre as complexas questões que permeiam o universo desse profissional, como por 

exemplo: quem são os professores de EJA; como vem ocorrendo seu processo formativo; e 

que obstáculos encontram para realizar atividades educativas na EJA. 

Bannell (2001, p. 122) destaca que “cada sala de aula está inserida em um contexto 

sociocultural, que é plural, marcado pela diversidade de grupos e classes sociais, visões de 

mundo, valores, crenças, padrões de comportamento etc., uma diversidade que está refletida 

na sala de aula”. Trazendo Senge (2005, p. 19) às reflexões sobre esse espaço, poderíamos 

dizer que estaríamos diante de uma “sala de aula aprendente”, considerando que nela haveria 

contínua interação entre docentes e discentes, norteando a prática pedagógica do professor. 

Portanto, valorizar a exposição, a argumentação, a reflexão e a substituição da 

discussão pelo diálogo podem contribuir para colher bons resultados diante do compromisso 

social e político do professor que atua na EJA. Saberes e experiências são requeridos ao 

professor de EJA e devem ser debatidos face a sua singularidade. Como destaca Nóvoa (1997, 

p. 14) a “maneira de ensinar evolui com o tempo e com as mudanças sociais”. 

Complementando este pensamento, Tardif (2002, p. 20) ressalva que “ensinar supõe aprender 

a ensinar, ou seja, aprender a dominar progressivamente os saberes necessários à realização 

do trabalho docente”. 

Nessa direção, entende-se que na formação inicial deve ser levada em conta uma 

formação específica para a atuação na EJA, assim como uma formação continuada efetivada 

por meio de programas curriculares que estejam voltados para as peculiaridades dessa 

modalidade de ensino. Isso auxiliará e incentivará os docentes a se auto-desenvolverem em 
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seus saberes e suas competências para ali atuarem. Perrenoud (2002) aponta que o pano de 

fundo de toda a formação docente é a capacidade de refletir em e sobre a ação. E a esse 

respeito destaca que: 

 

A formação, inicial e contínua, embora não seja o único vetor de uma 
profissionalização progressiva do ofício de professor, continua sendo um dos 
propulsores que permitem elevar o nível de competência dos profissionais. 
Além de aumentar seus saberes e seu savoir-faire, ela também pode 
transformar sua identidade, sua relação com o saber, com a aprendizagem, 
com os programas; sua visão da cooperação e da autoridade, seu senso ético; 
em suma, pode fazer emergir esse novo oficio pelo qual lutou 
(PERRENOUD, 2002, p. 12). 

 

Na primeira década deste milênio, a EJA vivenciou vários acontecimentos no país, se 

consolidando e promovendo reflexões no campo pedagógico. A história desta modalidade se 

relaciona com modelos econômicos e políticos, que por sua vez se vinculam aos grupos com 

poder decisório. 

Considerando as diferenças existentes entre a EJA e as outras modalidades de ensino, 

é necessário que o professor atuante na EJA perceba que ele está inserido entre aqueles 

profissionais do ensino que deverão ser capazes de compreender as especificidades sócio-

culturais de seus alunos e a complexidade do campo em que se inserem. A esse respeito Cury, 

relator do Parecer n. 11/2000 que regulamenta a EJA, recomenda uma formação específica 

para esses professores e ressalta que 

 

o preparo de um docente voltado para a EJA deve incluir, além das 
exigências formativas para todo e qualquer professor, aquelas relativas à 
complexidade diferencial desta modalidade de ensino. Assim, esse 
profissional do magistério deve estar preparado para interagir empaticamente 
com essa parcela de estudantes e estabelecer o exercício do diálogo. 
(BRASIL, 2000, p. 56). 

 

Na escola municipal onde foi realizada a pesquisa em tela, na qual funciona no 

terceiro turno o PEJA, Ensino Fundamental, foi possível observar que o trabalho dos 

professores envolvidos com essa modalidade de ensino é bastante complexo, havendo a 

necessidade de aportes múltiplos e contínua revisão do trabalho pedagógico para a superação 

de obstáculos de origem histórica, político e social que se apresentam no dia a dia de sua 

prática educativa. 

No PEJA, por exemplo, os professores dos dois segmentos, PEJA I e PEJA II, têm um 

dia na semana reservado para os Centros de Estudo (CE) que é dedicado à revisão do trabalho 
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pedagógico desenvolvido e aprofundamento de determinados temas21. 

As qualidades, capacidades e características essenciais que um professor deve ter para 

atuar como professor de EJA se encontram na Proposta Curricular – Ensino Fundamental, 1º 

Segmento, Educação de Jovens e Adultos, para o Ensino Fundamental22. Os docentes devem 

ser capazes de 

 

• solidarizar-se com os educandos, promovendo a disposição de 
enfrentamento das dificuldades e obstáculos, desenvolvendo neles, a 
confiança na capacidade de todos de aprender e ensinar; 
• conhecer seus educandos, suas expectativas, sua cultura, as 
características e problemas de seu entorno próximo, suas necessidades de 
aprendizagem; desenvolvendo sensibilidade para trabalhar com a 
diversidade; 
• estimular os alunos a avaliarem constantemente seus progressos e suas 
carências; 
• refletir permanentemente sobre sua prática, buscando os meios de 
aperfeiçoá-la; 
• favorecer a autonomia dos educandos, estimulá-los a avaliar 
constantemente seus progressos e suas carências, ajudá-los a tomar 
consciência de como a aprendizagem se realiza; 
• favorecer o acesso dos educandos a materiais educativos como livros, 
jornais, revistas, cartazes, textos, apostilas, vídeos etc; 
• atentar para o fato de que o processo educativo não se encerra no 
espaço e no período da aula propriamente dita. [...] o convívio numa escola 
ou noutro tipo de centro educativo, para além da assistência às aulas, pode 
ser uma importante fonte de desenvolvimento social e cultural [...] é 
importante considerar a dimensão do centro educativo como espaço de 
convívio, lazer e cultura, promovendo festas, exposições, debates ou torneios 
esportivos, motivando os educandos e a comunidade a freqüentá-lo, 
aproveitando essa experiência em todas as suas possibilidades 
(BRASIL/MEC, 2001, p. 46). 

 

Tais competências suscitam questões que abrangem o universo do professor de EJA 

referentes à sua formação; prática pedagógica; identidade profissional; condições de atuação 

no espaço escolar; cursos de especialização em EJA; programas de educação continuada; e 

ainda, de que forma a EJA vem sendo incluída na pauta das políticas públicas e que lugar os 

professores de EJA ocupam nas definições dessas políticas. 

Para tentar compreender o contexto onde estão inseridas essas questões, serão trazidos 

à discussão autores como Arroyo (2006), Di Pierro (2003), Gadotti e Romão (2008), Haddad 

(1999) e Paiva (2004), que muito vêm contribuindo com seus estudos para o maior 

                                                 
21 Informação extraída da pesquisa Juventude, Escolarização e Poder Local, no eixo Educação de Jovens e 
Adultos, da Secretaria de Educação da Prefeitura do Rio de Janeiro (FÁVERO, ANDRADE, BRENNER. 2007, 
p. 90). 
22Ver em http://portal.mec.gov.br.. Acesso 20/08/2010. 
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entendimento do complexo campo da EJA. 

Em entrevista concedida em 200923, Di Pierro registrou algumas de suas preocupações 

com relação à EJA: “O insucesso no ensino formal está levando os alunos a acelerarem os 

estudos na educação de jovens e adultos, ainda carente de recursos e continuidade nas 

políticas públicas para a EJA”. Salientou que a juvenilização da EJA24 tem sido objeto de 

muitas queixas por parte dos professores, sendo que muitos até consideram a idéia de segregar 

a educação juvenil da educação de adultos. No entanto, a autora se coloca a favor da 

diversidade etária convivendo na mesma sala de aula e acrescenta que a separação pretendida, 

só teria sentido se fosse feito um projeto político-pedagógico voltado para cada grupo. Na 

realidade, interpreta que a predileção pelo aluno adulto está relacionada à postura deles que, 

de um modo geral, adoram o professor, não fazem bagunça, estão sempre silenciosos, 

colaboram e se colocam numa posição subalterna e dependente na relação com os docentes; o 

que lhes é cômodo. Em sua percepção, eles reforçam no alunado essa atitude até mesmo sem 

perceber.  

A respeito da inclusão de jovens na EJA, Paiva (2004, p. 53) manifestam sua opinião 

afirmando que 

 

a importância da incorporação da juventude na discussão sobre a EJA e vice-
versa possibilita a todos nós – educadores, pesquisadores, professores e 
alunos – ampliar e transformar as práticas dessa modalidade educacional no 
espaço social e, mais do que isto, influenciar as políticas públicas, 
considerando que o fato de ser reconhecido nessas esferas de poder acarreta 
uma série de conseqüências diretas na vida de todos esses atores. 

 

Em sua entrevista, Di Pierro aponta ainda que os professores de EJA se dividem em 

dois grupos: aqueles que não possuem habilitação legal para o magistério, mais conhecidos 

como educadores populares (sem contar os educadores leigos, professores sem diploma do 

ensino superior, contratados para dar aula na educação básica que, de acordo com o Censo 

Escolar de 200925 cresceu em 35% entre 2007 e 2009 em todo o país, caracterizados por sua 

sensibilidade social, inseridos na comunidade e de um modo geral sem conhecimento de 

Pedagogia) e um segundo grupo legalmente licenciado para atuar na infância e na 

adolescência. 

                                                 
23 Ver http://www.geledes.org.br/artigos-sobre-educacao/a-eja-esta-mais-juvenil.html. Acesso em 09/08/2010. 
24 “No Brasil, esta realidade é devida, principalmente, a fatores como a exigência de certificação escolar para o 
mercado de trabalho, a elevada defasagem na relação idade/série e a redução da idade mínima permitida para a 
freqüência a essa modalidade, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996 (14 anos 
completos)” (SILVA; MENDONÇA; FREITAS, 2007, p. 4). 
25 Ver www.inep.gov.br/basica/censo/censo.asp. 
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Uma das questões que vem ganhando relevância no campo da EJA ao longo dos anos 

é a formação docente voltada para atender as demandas pedagógicas e sócio-educacionais do 

alunado da EJA. Para Soares (2007), a precariedade da formação está vinculada à ausência de 

uma formação específica nos cursos de graduação em Pedagogia, origem acadêmica da 

maioria dos profissionais de educação. Na década de 1940, principalmente, a partir da 

Campanha Nacional de Educação de Adultos em 1947, foi se ampliando o debate sobre a 

formação específica para professores que atuam com adultos, em decorrência de sua inserção 

em um campo pedagógico específico e dotado de grande complexidade. 

A LDBN n. 9394 (BRASIL, 1996), no Capítulo IV, Título VI, dedica-se aos 

profissionais da educação, traçando o cenário de como e em que tipo de instituição eles 

podem ser formados. Estabelece ainda que até 2007 a formação mínima para todos os 

educadores para atuarem na EJA, nos níveis fundamental e médio deverá ser de nível superior 

e ter licenciatura plena. Entretanto, conquanto as exigências para formação dos docentes que 

atuam na EJA sejam as mesmas nos respectivos níveis das demais modalidades do ensino 

básico, a Resolução CNE/CEB n. 1 de 5 de julho de 2000 estabeleceu em seu Art. 17 que a 

formação inicial e continuada de profissionais para Educação de Jovens e Adultos terá como 

referência as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e para o ensino 

médio e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores, apoiada em: 

 

I. ambiente institucional com organização adequada à proposta pedagógica;  
II. investigação dos problemas desta modalidade de ensino, buscando 
oferecer soluções teoricamente fundamentadas e socialmente contextuadas;  
III. desenvolvimento de práticas educativas que correlacionem teoria e 
prática;  
IV. utilização de métodos e técnicas que contemplem códigos e linguagens 
apropriados às situações específicas de aprendizagem (RESOLUÇÃO 
CNE/CEB 1/2000). 

 

Observa-se que a oferta dessa modalidade deve considerar o segundo parágrafo único 

do Art. 5º dessa Resolução, as situações, os perfis dos estudantes, as faixas etárias e se pautará 

pelos princípios de eqüidade, diferença e proporcionalidade na apropriação e contextualização 

das Diretrizes Curriculares Nacionais e na proposição de um modelo pedagógico próprio. 

No que se refere à formação docente, o Parecer CNE/CEB n. 11/2000 (BRASIL, 2000, 

p. 58) a define como “uma formação em vista de uma relação pedagógica com sujeitos 

trabalhadores ou não, com marcadas experiências vitais que não podem ser ignoradas”. O 

Parecer além de destacar as funções reparadora, equalizadora e qualificadora dessa 

modalidade de ensino no que se refere à formação docente, enfatiza a necessidade de se 
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considerar que a formação de profissionais da educação deve levar em conta o atendimento 

aos objetivos da EJA e às características específicas de cada fase do desenvolvimento do 

educando. 

Além das exigências formativas para todo e qualquer professor, é relevante observar 

aquelas relativas à complexidade diferencial da educação de pessoas jovens e adultas e as 

diversidades coletivas. A profissionalização dos professores deve ser objeto de busca 

contínua, na forma de cursos de nível superior ou especialização (BRASIL, 2000). Desta 

forma, alguns estados e municípios iniciaram espaçadamente a capacitação de seus docentes 

através da formação continuada, com vistas a atender ao público jovem e adulto. 

Vale ressaltar a relevância da formação continuada no processo de atuação 

profissional. Para Alarcão (1998, p. 100) a formação continuada é percebida “como um 

processo dinâmico, por meio do qual, ao longo do tempo, um profissional vai adequando sua 

formação às exigências de sua atividade profissional”. Paiva (2004, p. 32) consonante com o 

entendimento de Alarcão, acrescenta que: 

 

A concepção governamental de 1990 até 2002 agudizou o afastamento da 
EJA como um processo de educação continuada, indispensável para 
acompanhar a velocidade e a contemporaneidade do desenvolvimento das 
ciências, técnicas, tecnologias, das artes, das expressões, linguagens, 
culturas, enfim, que o mundo, especialmente a partir do fenômeno da 
globalização, conferia à história. 

 

Ao analisar as funções consideradas no Parecer, Rummert (2002, p.123) assinala que 

“esta perspectiva evidencia a importância de que a educação de jovens e adultos seja dotada 

de estatuto teórico metodológico próprio”. No entanto, segundo dados do INEP (2009), 

atualmente no Brasil aproximadamente apenas 2% das instituições que oferecem curso de 

Pedagogia têm habilitação específica em EJA. A esse respeito, em sua entrevista, Di Pierro 

argumenta que 

 

Como a educação de adultos não configurou uma política contínua e estável, 
isso não conforma o mercado de trabalho para a docência. A atual norma da 
pedagogia eliminou as antigas habilitações. Quando existia, a procura pela 
EJA era baixa. O estudante não tinha segurança de que teria mercado. Não 
há concursos específicos. Não se incentivou o viés da especialização e não 
houve políticas públicas para incorporar a modalidade ao currículo. 

 

Entretanto, Machado (2002, p. 38) considera que “há um espaço crescente para as 

universidades no sentido de garantir/ampliar os espaços para discussão da EJA, seja nos 



46 
 

cursos de graduação, pós-graduação e extensão”.  

Assim sendo, tal situação remete a docentes, muitas vezes professores leigos ou 

arregimentados no corpo docente do ensino regular, sem capacitação e conhecimentos 

adequados para atuar nessa modalidade de ensino e atender suas peculiaridades como um 

público que possui características específicas. A formação inadequada além de produzir 

conseqüências desastrosas, possibilita o desenvolvimento de práticas infantilizadoras nas salas 

de aula de EJA (BORGHI, 2007). 

Pode-se inferir que apesar da EJA ter recebido iniciativas de políticas públicas que se 

manifestaram a favor de sua reconfiguração, o docente que atua nessa modalidade de ensino, 

apresenta um déficit de formação inicial e necessita de uma preparação aprofundada e 

específica; o que nos faz pensar que as autoridades na área da educação devem levar em conta 

a essencialidade da formação inicial e continuada desse professor. 

Arroyo (2006) considera que o reconhecimento das especificidades dos sujeitos jovens 

e adultos da EJA seja um caminho promissor para o desenvolvimento de um perfil e de uma 

política específica voltada para a formação do professor da EJA, já que o papel do docente 

nessa modalidade de ensino é fundamental no processo de aprendizagem de alunos, que 

vivenciaram uma realidade de exclusão e fracasso escolar muitas vezes em função de serem 

conduzidos precocemente ao trabalho e também em virtude das lacunas que trazem com 

relação aos saberes socialmente produzidos. 

Sampaio e Marin (2004) destacam que a precarização do trabalho docente se deve às 

más condições de trabalho e à perda de poder aquisitivo dos salários. Acresce-se a esses 

aspectos, o fato de os professores terem sua carga de trabalho aumentada, a sobrecarga da 

dupla e/ou tripla jornada laboral, e de assumir funções atribuídas às famílias (ALVES-

MAZZOTTI, 2006). Isso sem contar com a insegurança gerada pela dificuldade dos docentes 

em utilizar as novas tecnologias da informação. Os motivos acima expostos podem contribuir 

para a baixa auto-estima do professor em relação à profissão que exercem e afetar os 

processos de ensino-aprendizagem.  

Sobre o conflito vivenciado pelo professor de EJA na sua prática educativa diária, 

Freitas (2007, p. 58) assinala que: 

 

1) o educador tem diante de si um universo riquíssimo de experiências e 
vidas (os seus educandos) que, normalmente, ali se reúnem ao fim do dia e, 
muitas vezes, em condições precárias de instalação, iluminação, 
alimentação, recursos, disposição física e atenção para aprender; 
2) ao mesmo tempo, este educador também vivencia – muitas vezes sem ser 
comentado ou compartilhado com outros – uma relação de desvalorização 
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silenciosa, em que parece haver uma hierarquia e “taxonomia invisíveis” que 
colocam o trabalho daqueles que atuam na EJA em uma escala e status 
inferior; 
3) ele se “sabe” e se sente lidando com os chamados excluídos, 
desfavorecidos, expurgados do processo de aprendizagem nos campos 
supostamente “normais” e teme, muitas vezes, que este caráter de exclusão e 
desvalorização também seja atribuído a ele. Isto em vários momentos pode 
trazer repercussões psicossociais importantes, que revelam alguns dos 
conflitos vividos por este educador entre aceitar versus recusar o próprio 
processo e alvo de seu trabalho. 

 

Dentre os maiores desafios colocados diante dos professores estão a utilização de 

práticas pedagógicas inovadoras e se manter atualizado, desafios que devem estar presentes 

nas reflexões que o docente faz sobre seu trabalho (NÓVOA, 1997). No entendimento do 

autor, “o profissional competente possui capacidades de autodesenvolvimento reflexivo” 

(idem, p. 27); acrescenta ainda que “a produção de práticas educativas eficazes só surge de 

uma reflexão da experiência pessoal partilhada entre os colegas” (ibidem, 2001, p. 13). 

Na percepção de Schön (1997), na prática docente surgem conflitos, verdadeiros 

desafios que não se resolvem apenas por meio da aplicação de técnicas didáticas 

convencionais; haverá momentos nos quais o professor sentirá a necessidade de reflexão que 

o conduzirá a criatividade e à inovação na solução dos problemas que se apresentam no dia-a-

dia de sua ação educativa. 

Face às considerações expostas, vale a pena dar maior atenção aos professores em 

formação, com ênfase na profissionalização do professor de EJA. As primeiras críticas dando 

conta da inadequada preparação dos professores para atuar junto aos alunos da EJA ocorreram 

em 1947 no Rio de Janeiro, durante a realização do 1º Congresso Nacional de Educação de 

Jovens. No 2º Congresso ocorrido em 1958, essas críticas se tornaram mais claras, assim 

como aquelas relativas aos métodos e conteúdos utilizados. Nos 20 anos subseqüentes, a 

preocupação com a formação e a metodologia foi se fortalecendo, requerendo cada vez mais a 

profissionalização de seus docentes. 

Pesquisas acadêmicas sobre EJA coordenadas por Haddad (2002, p. 18) com a 

temática, professor de EJA, sustentam “a existência de um preconceito sobre esse campo de 

trabalho concebido pelos professores, corpo técnico das escolas e secretarias de educação 

como de segunda linha, estando esse estigma presente até mesmo entre os próprios alunos” 

(grifo meu). 

Dentre as conclusões relacionadas à formação do professor de EJA, as pesquisas 

destacam “a necessidade de um processo de formação continuada, primando pela articulação 

teoria/prática, que inclua a superação da desarticulação entre as propostas pedagógicas de 
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formação e os objetivos específicos da EJA, quer sejam oferecidas por secretarias de estado e 

municípios ou por universidades” (MACHADO, 2002, p. 34). São objeto de críticas os 

“treinamentos” esporádicos e os cursos de curta duração para os professores e a predominante 

concepção marcada pelo olhar histórico da EJA no Brasil, daqueles que consideram a 

educação voltada para sujeitos que não se escolarizaram na idade regular como sendo de 

caráter supletivo e, portanto, devendo ser rápida e aligeirada (DI PIERRO, 2005). Isso 

contribui para criar nos professores e alunos expectativas que não serão correspondidas, 

frustrando a ambos. 

Em outras palavras, a formação recebida pelos professores é insuficiente para aqueles 

que pretendem atuar na EJA. As disciplinas que fazem parte do currículo não se entendem 

como disciplinas específicas para a formação do professor de jovens e adultos. Estamos diante 

do fato de que para que haja um ensino efetivo a essa população e com bom êxito, 

necessitamos não só de uma formação inicial específica; mas também de formação continuada 

a ela dirigida. 

Entretanto, apesar de Arroyo (2005, p. 19) reafirmar a idéia de que a EJA “é um 

campo ainda não consolidado nas áreas de pesquisa, de políticas e de diretrizes educacionais, 

da formação de educadores e intervenções pedagógicas”, ele próprio reconhece o crescimento 

do lugar ocupado pela EJA nas universidades. Considera que o espaço reservado a esta 

modalidade de educação se encontra intimamente vinculado ao fortalecimento da área (como 

prática pedagógica nas redes formais de ensino, nos movimentos sociais e em projetos de 

extensão universitária e de pesquisa), o que tem contribuído para que ela se (re)configure e se 

fortaleça. 

Compreendendo a relevância das universidades na formação de professores de EJA e 

reconhecendo a dificuldade de se converter o aprendido em desenvolvimento de práticas 

educativas eficazes para um público oriundo das classes populares, excluídos historicamente 

das ações de escolarização, se entende como Cury, no Parecer CNE/CEB 11/2000 (p. 58), que 

 

as instituições que se ocupam da formação de professores são instadas a 
oferecer habilitação em seus processos seletivos. Para atender essa finalidade 
elas deverão buscar os melhores meios para satisfazer os estudantes 
matriculados. As licenciaturas e outras habilitações ligadas aos profissionais 
do ensino não podem deixar de considerar, em seus cursos, a realidade da 
EJA. Se muitas universidades, ao lado de Secretarias de Educação e outras 
instituições privadas sem fins lucrativos, já propõe programas de formação 
docente para a EJA, é preciso notar que se trata de um processo em vias de 
consolidação e depende de uma ação integrada de oferta dessa modalidade 
nos sistemas. 
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Com base nessa argumentação, pode-se inferir que escolarizar jovens e adultos em 

qualquer que seja o período que o professor esteja atuando com esses alunos, não deve 

simplesmente limitar-se a reprodução ou adaptação do ensino de crianças para adultos. 

Entretanto, não é trivial a adoção de nova postura por docentes cuja graduação e experiências 

foram orientadas para a educação infantil e ensino regular, aplicando em sua prática educativa 

metodologias desses níveis de ensino. A esse respeito Di Pierro (2003, p. 17) declara que: 

 

Os docentes que atuam com os jovens e adultos são, em geral, os mesmos do 
ensino regular. Ou eles tentam adaptar a metodologia a este público 
específico, ou reproduzem com os jovens e adultos a mesma dinâmica de 
ensino-aprendizagem que estabelecem com crianças e adolescentes. 

 

Como uma forma de superar uma prática equivocada e aplicada à EJA, vinculada a 

métodos e processos utilizados em outros níveis de ensino, Arroyo (2005, p. 44) sugere a  

 

superação de estruturas e lógicas seletivas, hierárquicas, rígidas, gradeadas e 
disciplinares de organizar e gerir os direitos ao conhecimento e à cultura é 
uma das áreas de inovações tidas como inadiáveis. Nesse quadro de revisão 
institucional dos sistemas escolares, torna-se uma exigência buscar outros 
parâmetros para reconstruir a história da EJA. Se a organização dos sistemas 
de educação formal está sendo revista e redefinida a partir dos avanços da 
consciência dos direitos, a educação dos jovens-adultos tem de ser avaliada 
na perspectiva desses avanços. 

 

Uma outra questão importante, é a conscientização da profissionalização docente. Na 

concepção de Freire (1997), o professor precisa conhecer-se a si próprio e ao aluno como 

trabalhadores, considerando sua realidade, uma vez que a maioria é de trabalhadores. 

Reconhecer, valorizar, considerar e se apropriar da realidade dos saberes profissionais destes 

alunos, auxilia não só aos docentes no planejamento e prática educativa de suas aulas, mas 

também contribui para uma maior aproximação com os discentes na esfera da identificação 

mútua, como trabalhadores, profissionais detentores cada um dos seus saberes. O autor 

complementa que, 

 

toda prática educativa implica sempre a existência de sujeitos, aquele ou 
aquela que ensina e aprende e aquele ou aquela que em situação de aprendiz, 
ensina também, a existência do objeto a ser ensinado e aprendido a ser 
reconhecido e conhecido conteúdo, afinal (FREIRE, 1997, p. 109). 

 

Na percepção de Pinto (2005, p. 85) o professor é aquele que guia o aluno adulto para 

que ele mesmo desenvolva por si sua consciência crítica, gradativamente, até equivaler-se a 
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consciência do professor, até ultrapassá-la. 

Pode-se dizer que a natureza do trabalho do professor de jovens e adultos deve-se 

basear principalmente no conhecimento de seu aluno. De acordo com esta concepção, Gadotti 

(2008, p. 32) destaca que os professores da EJA “precisam fazer o diagnóstico histórico-

econômico do grupo ou comunidade onde irão trabalhar e estabelecer um canal de 

comunicação entre o saber técnico (erudito) e o saber popular”. Acrescenta ainda que é 

necessário o entendimento da estrutura do pensamento que produz o conhecimento popular 

como pedra fundamental e a partir da qual o desenvolvimento da alfabetização e de novos 

conhecimentos possa fazer sentido para esses jovens e adultos. 

A formação de professores de EJA conduz, entre outros aspectos, àquele que mostra a 

necessidade de refletir sobre as práticas educativas por eles utilizadas. Não se pode esquecer 

também que uma política permanente de fomento de programas para otimizar a 

profissionalização do professor da EJA é fundamental. Entende-se que estes programas de 

formação devam estar atentos às necessidades dos professores, a seus desejos e expectativas 

para um fazer educativo que seja capaz de proporcionar autonomia, emancipação e a 

transformação social dos alunos de EJA e que acalentam se beneficiar na tentativa de superar 

preconceitos, exclusão e a discriminação que sofrem na sociedade, principalmente pela sua 

condição de pobres, iletrados ou analfabetos funcionais. 

Sem dúvida, a inexistência de um tempo específico destinado a estudos dentro das 

instituições de ensino deixa os docentes com a carência do aperfeiçoamento, porque essa 

disponibilidade para o estudo é relevante para a ação desses profissionais, posto que a 

efetividade pedagógica se da na prática e na reflexão da mesma. 

Desde que haja condições, estamos certos de que a formação inicial e continuada dos 

professores de EJA, estruturada e voltada as suas especificidades, permitirão a execução de 

atividades pedagógicas de qualidade. Para tanto, é importante criar as condições para que os 

professores tenham a oportunidade de dar continuidade aos estudos, seja através dos cursos de 

capacitação e aperfeiçoamento, promovidos pelas esferas estaduais, municipais e federais, ou 

incentivando-os a participarem de cursos de pós-graduação em EJA e que lhes dêem aporte 

suficiente para alcançarem bons resultados no exercício da profissionalização da docência em 

EJA. Desse modo, podemos afirmar que as universidades e seus programas de pós-graduação 

são fundamentais para a consecução deste objetivo. 

Face essas reflexões, pretende-se que para a formação do professor de EJA e a 

garantia de uma prática pedagógica a contento, não se descarte a diversidade cultural existente 

no ambiente escolar e se observe os seguintes pontos: compreensão da dinâmica social e 
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cultural nos quais os alunos estão envolvidos e que constituem a base do conhecimento que 

trazem para a escola; desenvolvimento da idéia de que o professor precisa ajudar o aluno a 

aprender, para que ele alcance melhores resultados em seu aprendizado. Destarte, 

desvinculando-se do papel de mero reprodutor do conhecimento adquirido, o professor atento 

à realidade poderá desempenhar os papéis de orientador, incentivador e preceptor da 

aprendizagem desses alunos. 
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CAPÍTULO 3 
 

 

O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (PEJA) 

 

 

No Município do Rio de Janeiro, o PEJA é oferecido pela SME-RJ em escolas da rede 

municipal. Atualmente, a maioria delas funciona em horário noturno, das 18h às 22h e atende 

à alunos a partir de 14 anos completos, sem limite máximo de idade. Suas ações estão 

diretamente relacionadas ao fortalecimento de uma política de educação para jovens e adultos 

voltada para o aumento de escolaridade, educação permanente e inclusão no mundo do 

trabalho, aspectos essenciais para o exercício pleno da cidadania. 

O PEJA foi criado em 1985 com a sigla PEJ (Programa de Educação Juvenil), uma das 

metas do Programa Especial de Educação (PEE), tendo sido elaborado sob a coordenação de 

Darcy Ribeiro. Destinava-se a atender especificamente a população de 15 a 20 anos que nunca 

havia passado pela escola ou a havia abandonado sem concluir o então ensino primário26 

(FÁVERO; BRENNER 2005). Sua proposta pedagógica tinha início com a alfabetização dos 

alunos de acordo com a concepção de Paulo Freire, explorando leitura e escrita. Sua matriz 

curricular abrangia as áreas de Linguagem, Matemática, Realidade Social e Cidadania, Saúde, 

Educação Física, Arte e Cultura (HENRIQUES, 1988). Tendo como perspectiva central o 

direito à cidadania, as primeiras quatro séries do Ensino Fundamental foram organizadas de 

forma inovadora, sendo o embrião dos atuais ciclos de estudos. 

Publicado pelo Conselho Municipal de Educação (CME) em 2005, o Parecer n. 

6/200527 estabeleceu uma substituição da denominação PEJ (Programa de Educação Juvenil) 

por PEJA (Programa de Educação de Jovens e Adultos); firmou parcerias com a sociedade 

civil; reconhece o CREJA (Centro de Referência de Educação de Jovens e Adultos); e 
                                                 
26 Assim eram chamadas as séries iniciais do antigo 1º grau (1ª a 4ª séries) do Ensino Fundamental, indicado 
para crianças de 7 a 10 anos. O currículo pleno deveria ser organizado por atividades, sendo a educação geral 
tarefa exclusiva no ensino primário (Lei n. 5692/71, art. 5º, § 1º). 
27 A EJA da SME-RJ é norteada pelos seguintes documentos: (a) Parecer n. 03/99 regulamentado pelo Conselho 
Municipal de Educação (CME), que aprova o Projeto de Educação Juvenil nas suas etapas PEJ I e PEJ II, atual 
PEJA; (b) Portarias de Matrícula e de Avaliação; (c) Resolução SME nº 776, de 08 de abril de 2003 (ANEXO 1); 
Resolução (atual) SME n. 1078, de 27 de maio de 2010 (ANEXO 2); (d) Parâmetros Curriculares do PEJA; (e) 
Núcleo Curricular Básico NCB/MultiEducação, documento da SME/RJ que contém os pressupostos curriculares 
a serem adotados por todos os educadores dessa secretaria; f) LDBN n.  9394/96. 
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promoveu a redefinição das matrizes curriculares, ampliando a oferta de vagas. Com a nova 

nomenclatura, os adultos passaram a demandar matrícula no PEJA e a modalidade passou a 

ser oferecida também no horário diurno (DOCUMENTO PEJA, 2005). 

De acordo com Machado (2006, p. 5), 

 
Atualmente instituído como Programa de Educação de Jovens e Adultos – 
PEJA, a EJA na rede pública municipal do Rio, vem se firmando como uma 
política pública de educação, que se caracteriza pelo atendimento 
macrofuncional que visa oferecer aos jovens e adultos, através da 
vivência/construção de diferentes práticas, oportunidades variadas de estudo, 
objetivando o aumento da escolaridade, o compromisso com a educação 
permanente e o desenvolvimento de características essenciais ao perfil do 
cidadão do século XXI. 

 
A partir do reconhecimento da reestruturação do Projeto de Educação Juvenil nas suas 

etapas PEJ I e PEJ II regulamentada pelo Conselho Municipal de Educação por meio do 

Parecer nº 03/99, o Programa ganha o caráter de terminalidade, ficando estabelecida a faixa 

etária de 14 a 22 anos para o PEJ I e de 14 a 25 anos para o PEJ II, respectivamente PEJA I 

(bloco I e bloco II) Interdisciplinar, que corresponde ao primeiro segmento do Ensino 

Fundamental, e o PEJA II, dividido em dois blocos e cada um subdividido em três módulos 

denominados de Unidade de Progressão (UP). 

Cada UP tem duração média de três meses. O curso é presencial e tem período de 

quatro anos para completar todo o Ensino Fundamental, sendo organizado do seguinte modo: 

a) PEJA I: 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, dividido em dois períodos de um ano cada. 

As turmas com um número máximo de 25 alunos são agrupadas em dois Blocos. No primeiro 

(Bloco I), o aluno inicia a alfabetização e no segundo (Bloco II) tem início as especificidades 

das diversas áreas do conhecimento; b) PEJA II: 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. É 

dividido em Bloco I, com correspondência ao 6º e 7º ano, e Bloco II, ao 8º e 9º ano28. 

Na estrutura original do PEJ, as faixas etárias atendidas estavam definidas. Entretanto, 

a partir do ano de 2005, não existem, oficialmente para o PEJA, limites máximos de idade e a 

organização do trabalho se dá em dias-aulas substituindo as horas-aulas. 

Nos últimos anos, a faixa etária do público do PEJA I e II, vem alterando de alunos 

adultos para uma percentagem significativa de adolescentes e jovens, oriundos das Classes de 

Progressão do Ensino Regular com a idade de 14 anos ou mais, possuindo uma escolaridade 

anterior, sem afastamento da escola. Esses alunos por opção, razões de ordem disciplinar, 

sucessivas reprovações e/ou defasagem idade/série vem substituindo o ensino regular pela 

                                                 
28 Em correspondência ao PEJ I, o PEJA foi implantado em 1985 e em correspondência ao PEJ II, em 1998. 
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modalidade EJA. 

Em sua estrutura de funcionamento, o PEJA está organizado em blocos de 

aprendizagem com base em um ensino não seriado, em ciclos de formação, progressivo e 

adéqua-se ao ritmo de aprendizado do aluno. O Quadro 1, apresenta a organização do PEJA. 

 

QUADRO 1 - Organização do PEJA (2005) 

PEJA Blocos Alunos Material Pedagógico 

Bloco I 
Interdisciplinar com 

somente um professor 
por turma 

Alunos que nunca 
freqüentaram a escola 

Alunos que não concluíram o 
processo inicial de 

alfabetização 

Kit Alfabetização 
Multimeios 

(Instituto Paulo Freire) 

 
 
 
 
 

PEJA I 
(1º 

segmento) 

Bloco II 
Interdisciplinar com 

somente um professor 
por turma 

 
Alunos que vem do Bloco II 
Alunos com comprovação da 
escolaridade da 1ª e 2ª séries 

Livro Viver, Aprender 1 
(Ação Educativa) 

Unidade de Progressão I 

Unidade de Progressão II 

Bloco I 
Língua Portuguesa 

História e Geografia 
Matemática 

Ciências/Saúde 
Linguagens Artísticas 

Unidade de Progressão III 

Unidade de Progressão I 

Unidade de Progressão II 

 
 
 
 

PEJA II 
 

(2º 
segmento) 

Bloco II 
Língua Portuguesa 

História e Geografia 
Matemática 

Ciências/Saúde 
Língua Estrangeira 

Moderna 
Unidade de Progressão III 

 
 
 

Apostilas Elaboradas 
pelos próprios professores 

do PEJA 

Fonte: SME/RJ 
 

A proposta inicial do PEJ seria construir o projeto de escola alternativa tendo por 

finalidade “criar uma nova relação entre a escola e os professores, de um lado, e os jovens 

alfabetizandos, do outro. Uma relação de troca entre o saber universal e científico da escola, e 

o saber das camadas populares, produzido em sua luta diária pela sobrevivência” 

(DOCUMENTO ORIGINAL DO PEJ, 1985 apud DOCUMENTO PEJA, 2005, p.7). 

Com relação à leitura e a escrita, ambas são interpretadas na proposta de alfabetização 

“não só como apropriação do sistema de representação, mas como instrumento de 

compreensão da realidade social, como um instrumento de formação/participação de 

cidadãos” (DOCUMENTO ORIGINAL DO PEJ, 1985, s/p). 

No PEJA I, Bloco I, 
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o aluno vivencia o processo inicial de alfabetização, compreendido como 
aquisição da base alfabética da escrita, numa visão de leitura que considera a 
relação texto-contexto; no Bloco II, amplia-se e aprofunda-se a relação 
texto-contexto, a partir da abordagem interdisciplinar das diferentes áreas do 
conhecimento (DOCUMENTO PEJA, 2005, p. 7). 

 

De acordo com o documento original, submetido ao Colegiado do CME pela SME-RJ, 

o PEJ II em 1999, pretendia 

 

(...) criar oportunidades aos jovens cidadãos da Cidade do Rio de Janeiro, 
para completarem seus estudos com qualidade, trabalhando para a 
construção de uma consciência crítica da realidade e garantindo um 
exercício mais pleno da cidadania (DOCUMENTO ORIGINAL DO PEJ, 
1985, s/p). 

 

Em 1998 a SME, em parceria com o convênio SME/MEC/FNDE, implantou o ensino 

do PEJ até a terminalidade do Ensino Fundamental, tendo sido aprovada sua estrutura pelo 

CME em concordância com a LDBN 9394/96. Os pressupostos dessa proposta de trabalho são 

apresentados a seguir: 

 
O PEJ propõe um ensino não seriado, acelerativo e progressivo; 
Está organizado em blocos de aprendizagem; 
Trabalha com dia-aula em substituição à hora-aula; 
Garante o Centro de Estudos para todos os professores sem suspensão de 
aula (apenas para o PEJII); 
Garante a continuidade de trabalho com o aluno, mantendo o mesmo 
professor nas três Unidades de Progressão de cada bloco (PEJ II); 
Oferece recuperação paralela diária para todos os alunos que apresentem 
alguma dificuldade (PEJ II); 
Utiliza fitas de vídeo da MultiRio e da Fundação Roberto Marinho como 
instrumentos de apoio para o trabalho do professor (PEJ II); 
Tem material próprio para cada componente curricular em cada Unidade de 
Progressão, sendo este material reproduzido para cada aluno (PEJ II) 
(DOCUMENTO PEJA, 2005, p. 8) 

 
Sendo o objetivo do presente trabalho, buscar indícios das representações sociais de 

EJA elaboradas por professores atuantes nesta modalidade de educação, é necessário destacar 

aspectos relativos à (1) matrícula e organização de turma; (2) dinâmica da escola; (3) 

avaliação e centros de estudos; (4) componentes curriculares; (5) profissionais que atuam no 

PEJ; (6) avaliação dos alunos; (7) ingresso; (8) formação, acompanhamento e formação 
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continuada dos profissionais; e (9) proposta de ensino, contidos na Circular E/DGED/PEJ29, 

n. 7 de 30/01/2003 e inseridos no documento SME/DGED/PEJA (2005)30. 

(1) Matrícula e à organização de turma: 

A matrícula no PEJ poderá ser realizada a qualquer momento do ano letivo, estando 

desvinculada do calendário oficial do Ensino Regular da SME/RJ sendo 14 anos a idade 

mínima para o ingresso; o aluno matriculado no PEJ deverá apresentar distorção idade/série 

ou necessidade de estudar no horário noturno; a formação das turmas deve basear-se na 

demanda e nas orientações legais quanto: à numeração, ao quantitativo de alunos, ao 

quantitativo de professores e aos processos de enturmação; no PEJ II, o número de turmas 

será sempre múltiplo de quatro, por exemplo, 4, 8 ou 12 turmas (DOCUMENTO PEJA, 2005, 

p.10). 

Quanto à documentação do aluno matriculado no PEJ I, ele “terá seu direito garantido 

de documentação que comprove a sua vida escolar e que garanta acesso aos níveis mais 

aprofundados de ensino, inclusive no regular diurno. Os documentos existentes deverão ser 

adequados a essa modalidade de ensino” (DOCUMENTO PEJA, 2005, p.18). 

(2) Dinâmica da escola: 

Os alunos e professores participarão das atividades das 18h às 22h; no PEJ II, em cada 

dia da semana, num total de 4 horas, serão desenvolvidas as atividades de um único 

componente. Cada turma passará, durante a semana, por todos os componentes curriculares; 

diariamente, haverá uma hora/aula reservada para atividades de recuperação de alunos do PEJ 

II. Caso não existam alunos para recuperação, toda a turma deverá permanecer até às 22 

horas; fitas de vídeo e material impresso subsidiam o trabalho pedagógico do PEJ II e são 

indicados no trabalho do PEJ I (DOCUMENTO PEJA, 2005, p.10). 

(3) Avaliação e Centros de Estudos: 

A avaliação deve ser contínua, permitindo avanços progressivos dos alunos em 

qualquer época do ano letivo; os Centros de Estudos do PEJ II deverão acontecer às sextas-

feiras e o do PEJ I está definido em calendário escolar, podendo ser remanejado para a sexta-

feira mais próxima, a fim de favorecer o encontro entre os professores do PEJ I e PEJ II; 

professores de Linguagens Artísticas e de Línguas Estrangeiras deverão participar de um 

Centro de Estudos por trimestre, de modo a permitir um planejamento pedagógico conjunto 

da Unidade Escolar; o Conselho de Classe do PEJ II deverá acompanhar o período de 

                                                 
29 E/DGED/PEJ reporta se ao Departamento Geral de Educação/Programa de Educação Juvenil da SME/RJ. 
30 SME/DGED/PEJA reporta se ao Departamento Geral de Educação/Programa de Educação de Jovens e 
Adultos da SME/RJ. 
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conclusão das Unidades de Progressão. As datas dos Conselhos de Classe estão definidas no 

calendário escolar (DOCUMENTO PEJA, 2005, p.11). 

(4) Componentes curriculares: 

A carga horária estipulada para as atividades do PEJ I e para os diversos componentes 

do PEJ II deve seguir, rigorosamente, as orientações do Projeto; os componentes – História e 

Geografia – devem ser trabalhados de forma integrada na grade curricular de todas as 

Unidades de Progressão de ambos os blocos (DOCUMENTO, 2005, p. 11). 

(5) Profissionais que atuam no PEJ 

A atuação do professor da Rede Pública Municipal no Projeto ocorrerá através de 

requisição; os professores requisitados para o Projeto deverão participar das atividades 

planejadas pela Coordenadoria Regional de Educação e pelo Nível Central, sempre que estas 

ocorrerem no seu horário de trabalho, conforme Circular E/DGED/PEJ n. 16 de 17 de agosto 

de 2004 (item III do ANEXO 3); o Professor Orientador deve ser selecionado em função das 

orientações contidas no documento que explicita seu perfil; o Professor de Sala de Leitura que 

atua em Unidade Escolar com funcionamento de PEJ deverá buscar estratégias de 

atendimento aos alunos deste segmento (DOCUMENTO PEJA, 2005, p.11). 

(6) Avaliação dos alunos: 

A Resolução SME n. 776 de 08 de abril de 2003 estabelece diretrizes para avaliação 

escolar na Rede Municipal do Rio de Janeiro. Seu capítulo 1, Art.1º e 2º se referem aos 

conceitos que deverão expressar o processo de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos 

do 1º ciclo de formação à 8ª série do PEJ: 

 

I. Ótimo – quando o aluno atingir os objetivos propostos para o período e 
revelar envolvimento nas tarefas, interesse, assiduidade, organização e bom 
relacionamento com os professores e colegas; 
II. Muito Bom – quando o aluno atingir os objetivos propostos para o 
período e necessitar de um trabalho pedagógico em relação a um ou mais dos 
seguintes aspectos: envolvimento nas tarefas, interesse, assiduidade, 
organização e bom relacionamento com os professores e colegas; 
III. Bom – quando o aluno atingir parcialmente os objetivos propostos para o 
período e revelar envolvimento nas tarefas, interesse assiduidade, 
organização e bom relacionamento com os professores e colegas; 
IV. Regular – quando o aluno atingir parcialmente os objetivos propostos 
para o período e necessitar de um trabalho pedagógico em relação a um ou 
mais dos seguintes aspectos: envolvimento nas tarefas, interesse, 
assiduidade, organização e bom relacionamento com os professores e 
colegas; 
V. Insatisfatório – quando o aluno não atingir os objetivos propostos para o 
período. 
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Ainda nessa Resolução, reportando-se à continuidade dos estudos no Ensino 

Fundamental, determinam que: 

 

Art.7º A avaliação dos alunos matriculados no 1º Ciclo de Formação, no PEJ 
I e no PEJ II deverá considerar os avanços, as necessidades, e as dificuldades 
apresentados na constituição de conceitos e valores, não havendo retenção 
durante o Ciclo de Formação e durante os Blocos do PEJ I e do PEJ II. 
Art. 8º Ao final do 1º Ciclo de Formação, da Progressão I, da Progressão II e 
de cada Bloco do PEJ I e PEJ II, os alunos que ainda não atingiram os 
objetivos propostos, caracterizando o conceito I – Insatisfatório, serão 
avaliados pela equipe técnico-pedagógica da Unidade Escolar e da E/CRE, 
através de estratégias próprias, visando a enturmação que lhes permita a 
continuidade do processo de aprendizagem, com oferta de respostas 
educativas que atendam às suas necessidades. 

 

Em 27 maio de 2010, uma nova Resolução da SME n. 1078 (ANEXO 2), estabelece 

diretrizes para a avaliação da Rede Pública do Sistema Municipal de Ensino da Cidade do Rio 

de Janeiro. O desenvolvimento e aprendizagem dos alunos do 1º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental e do PEJA deverá ser avaliado por meio de um conceito global, definido pela 

SME, conforme o Artigo 3º deste documento, e determinará a aprovação ou reprovação dos 

alunos. Tal conceito se expressa como: I. Muito Bom (atingiu os objetivos propostos para o 

período, não tendo necessitado de atividades específicas de recuperação paralela); II. Bom 

(atingiu os objetivos propostos para o período, com participação eventual em atividades 

específicas de recuperação paralela); III. Regular (atingiu parcialmente os objetivos propostos 

para o período, necessitando, constantemente, de recuperação paralela, com novas e 

diferenciadas atividades); e IV. Insuficiente (após a recuperação paralela, não atingiu os 

objetivos mínimos propostos para o período). Além disso, o processo de avaliação do PEJA 

deverá ser descrito no Diário de Classe e as atividades de avaliação, serão anotadas na ficha 

do aluno e discutidas individualmente ou no coletivo do grupamento. 

(7) Ingresso 

O ingresso nos blocos do PEJ I ocorrerá atendendo preferencialmente: a) ao Bloco I do 

PEJ I: alunos de 14 a 22 anos que nunca tenham freqüentado a escola; alunos que, com a 

mesma faixa etária citada, não tenham concluído o processo inicial de alfabetização; b) ao 

Bloco 2 do PEJ I: alunos de 14 a 22 anos, sem comprovação de escolaridade anterior que, de 

acordo com avaliação realizada pela equipe escolar, tenham alcançado os parâmetros 

curriculares do Bloco 1 do PEJ I; alunos com comprovação de escolaridade equivalente à 

1ª/2ª séries do Ensino Fundamental, maiores de 14 anos; e, no PEJ II, será garantido, 

prioritariamente aos jovens de 14 a 25 anos que: a) ao Bloco I do PEJ II, alunos que 
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concluíram a 4ª série do Ensino Fundamental regular; sejam oriundos do Bloco 2 do PEJ I; 

demonstrem, após avaliação realizada pela equipe escolar, ter alcançado aos parâmetros 

curriculares do Bloco 2 do PEJ I, mesmo sem comprovação de escolaridade; ao Bloco 2 do 

PEJ II; alunos que apresentem documentação que comprove a aprovação na 6ª série do Ensino 

Fundamental regular; sejam oriundos do Bloco 1 do PEJ II; demonstrem, após avaliação 

realizada pela equipe escolar, o alcance dos parâmetros curriculares do Bloco 1 do PEJ II, 

mesmo sem comprovação de escolaridade (DOCUMENTO PEJA 2005, p.17). 

(8) Formação, acompanhamento e a formação continuada dos profissionais 

Os professores do PEJ I e PEJ II participarão de um curso anual com 112 horas de 

duração, sobre temas concernentes a esta modalidade de ensino. 

(9) Proposta de Ensino 

Os Parâmetros Curriculares do PEJ I apresentam as seguintes propostas: 

a) Língua Portuguesa (Bloco I) - É capaz de expor suas idéias de forma clara e coerente; 

apresenta escrita alfabética e escreve de forma compreensível, mesmo que apresente erros 

ortográficos; produz textos, embora ainda sem completo domínio da estrutura própria da 

linguagem escrita; identifica variados tipos de textos, percebendo a diferença entre eles; lê, 

atribuindo sentido ao que lê, mesmo que apresente dificuldade / lentidão; compreende o valor 

social da leitura e da escrita. 

b) Matemática (Bloco I) - domina a construção do número em situações cotidianas, 

compreendendo o Sistema de Numeração Decimal (até centena); identifica a centena como 

agrupamento de dez dezenas: Associa a adição à idéia de juntar e de acrescentar uma 

quantidade a outra; percebe a subtração como uma operação inversa da adição. Percebe que a 

multiplicação é uma adição de parcelas iguais; percebe que a divisão é a operação inversa da 

multiplicação, dando a idéia de repartir; compreende que medir é estabelecer uma comparação 

entre grandezas de mesma natureza; lê e interpreta enunciados de problemas que envolvam 

apenas uma operação, sabendo distinguir que ação deverá realizar. 

c) Integração social (Blocos I e II) - reconhece-se como sujeito de sua história e como 

participante dos diferentes grupos sociais que constroem a história da comunidade; reconhece 

a importância do trabalho na vida do cidadão e da comunidade, percebendo seus direitos e 

deveres; reconhece a evolução do trabalho através dos tempos; reconhece as transformações 

causadas pelo homem no meio ambiente e suas conseqüências; reconhece as diferentes 

produções da humanidade no âmbito da cultura e da produção econômica em geral; reconhece 

a interferência do meio físico na ocupação do espaço e os problemas sociais do meio em que 

vive. 
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d) Ciências (Blocos I e II) - reconhece os cuidados que se deve ter com o corpo, 

estabelecendo uma relação com o ambiente; compreende noções relativas ao meio ambiente 

reconhecendo os fenômenos naturais, seus componentes, as modificações e transformações 

causadas pelos mesmos; reconhece a interação e intervenção do homem na natureza e suas 

conseqüências; reconhece seu corpo e funcionamento dos órgãos vitais; compreende o 

desenvolvimento humano, a sexualidade e estabelece relações entre as doenças sexualmente 

transmissíveis e os hábitos de higiene e conservação da saúde; estabelece relações e busca 

informações em fontes adequadas, desenvolvendo, também, as habilidades de observar e 

classificar (DOCUMENTO PEJA, 2005, p.30-32). 

Os professores que atuam ou desejam atuar no PEJA I ou PEJA II, devem ter o 

seguinte perfil, definido na Circular E/DGED/PEJA n. 16 de 17 de agosto de 2004 (ANEXO 

3): ter uma visão crítica da sociedade e dos processos de exclusão gerados pela desigualdade 

social; ser um profissional curioso, que tenha prazer em estudar, procurando estar atualizado 

em relação à sua área de atuação, com consciência de que o conhecimento é sempre 

provisório, o que exige postura de aceitação e participação em ações de formação continuada; 

ser um profissional comprometido com as classes populares e que apresente uma relação 

afetiva e de interesse por seus alunos; e ter disponibilidade para o diálogo e a reflexão em 

todas as situações referentes ao seu trabalho no PEJ. 

Ao longo do ano letivo, a direção da unidade escolar deverá garantir espaço para 

avaliação do trabalho realizado no PEJ sinalizando aos professores os aspectos de sua atuação 

que porventura não estejam em concordância com os itens I e II desse documento. As 

reuniões para avaliação deverão ser registradas em ata e, em caso de dispensa de algum 

professor, ao término do ano letivo, a cópia desse documento deverá ser anexada ao relatório 

de dispensa. Todos os professores deverão ter conhecimento dos documentos norteadores do 

trabalho pedagógico do PEJ, incluindo suas atualizações anuais31. 

Os professores que pretendem atuar no PEJ serão requisitados para participar do 

Programa. Em cada CRE, o Departamento de Educação (DED), em parceria com a Direção 

dos Recursos Humanos da Educação (DRH), deverá organizar um cadastro dos professores 

interessados em atuar no PEJ. Para lecionar no PEJA do Município, além de   preencher um 

cadastro prévio, o docente responde a um questionário conforme (ANEXO 4). 

                                                 
31 São documentos norteadores do trabalho pedagógico do PEJ: Parecer n. 03/99 CME; Portarias (matrícula, 
enturmação e avaliação); Resolução SME n. 776 de 2003; e Circular E/DGED/PE n. 07 (emitida em 30 de 
janeiro de 2003). 
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As Coordenadorias deverão divulgar periodicamente entre seus professores a 

existência desse cadastro. Essa requisição deverá ser feita pelo Diretor da Unidade Escolar a 

partir de consulta ao cadastro da CRE. No ato da inscrição, os professores deverão ser 

notificados dos itens I e II da Circular E/DGED/PEJA n. 16, de que a sua permanência no 

Programa estará condicionada ao cumprimento dos mesmos. A requisição será renovada 

automaticamente ao término de cada ano letivo, exceto nos seguintes casos: dispensa a pedido 

do próprio professor; dispensa a pedido da direção da escola; e dispensa a pedido da E/CRE. 

Quanto ao perfil do Professor Orientador, conforme documento PEJA 2005, é 

necessário: ter experiência comprovada em Educação de Jovens e Adultos; gosto pela leitura; 

paixão pelo conhecimento, pessoa curiosa, questionadora; compromisso com as classes 

populares; conhecimento teórico e prático em educação; capacidade de reflexão sobre as 

próprias experiências; condições para buscar o conhecimento acerca do que, no momento, 

desconhece; ter disponibilidade para ouvir, refletir e dialogar; disponibilidade de horário: das 

18 às 22 horas, todas as noites, de segunda a sexta-feira. 

São suas atribuições: orientar o processo das matrículas e enturmação dos alunos; 

definir os critérios de enturmação junto aos professores do PEJ; acompanhar, no dia-a-dia, as 

turmas do PEJ: ida à sala, assistir aulas, trabalhar com alunos, atuar cooperativamente com a/o 

professor (a); coordenar os Centros de Estudos do PEJ, às sextas-feiras; participar da 

Coordenação dos Conselhos de Classe do PEJ e outras providências promovidas pelo mesmo; 

selecionar material para os Centros de estudos e/ou Planejamento; procurar articular o PEJ ao 

Projeto Pedagógico, de modo que todos os espaços, materiais e atividades da escola 

incorporem os alunos desta modalidade de ensino – ex.: acesso à sala de leitura, mapas, 

dicionários, fitas, etc.; buscar articular parcerias com outras instituições sociais, de modo a 

favorecer um desenvolvimento integral desse aluno, seja em termos de atividades culturais 

e/ou de saúde; reuniões com a Direção e o Coordenador Pedagógico da escola, participando, 

ativamente, da inserção do PEJ no Projeto Pedagógico da escola, em todas as suas etapas: 

elaboração, implementação e avaliação; coordenação de assembléias, periódicas, com os 

alunos sobre o funcionamento, avaliação, propostas e compromisso, para um melhor 

desenvolvimento do trabalho; buscar intercâmbio com a Equipe da CRE e do PEJ/SME, em 

relação às demandas de trabalho com os professores e/ou alunos do PEJ, como por exemplo 

na organização de palestras, seminários, oficinas, exposição de trabalhos para professores 

e/ou alunos; participar, ativamente, de reuniões agendadas pela CRE e/ou PEJ/SME, 

relacionadas ao Projeto de Educação Juvenil; procurar articular o trabalho dos professores do 

PEJ I com os do PEJ II, de modo a constituir-se uma única equipe do PEJ, buscando um 
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trabalho cooperativo e solidário; participar, ativamente, na avaliação do trabalho desenvolvido 

pelo PEJ, compreendendo que o resultado desse trabalho é da responsabilidade de todos, 

portanto, o aluno não será o único a ser avaliado, mas todos os profissionais envolvidos assim 

como as condições de trabalho; solicitar e controlar o fluxo dos materiais para os alunos e 

professores; estar presente nos horários e atividades que envolvem o fluxo dos alunos, durante 

as atividades escolares, dentro da Unidade Escolar; buscar mecanismos para identificar os 

alunos faltosos, o motivo das faltas, buscando mecanismos para reverter esse quadro; 

acompanhar o trajeto dos alunos no próprio PEJ, em que ano entrou, quanto tempo 

permaneceu em cada UP ou Bloco e como foi o seu desempenho, através da construção de 

instrumentos próprios; participar, ativamente, de reuniões de capacitação, agendadas pela 

CRE e/ou PEJ/SME; promover, junto com a Direção, a integração dos professores das 

diferentes disciplinas, garantindo a interdisciplinaridade e a articulação entre as diferentes UP 

e Blocos do PEJ; conhecer e participar da elaboração das normas que regulam o 

gerenciamento da Unidade Escolar; garantir, orientar e acompanhar as estratégias de 

recuperação; conhecer a proposta metodológica do Projeto de Educação Juvenil e garantir a 

sua aplicação; realizar estudos e pesquisas, visando a produção de trabalhos teóricos 

metodológicos que tenham aplicação no desenvolvimento do PEJ; ter a avaliação de seu 

trabalho considerada, semestralmente, quando da realização global do desempenho do PEJ. 

Em síntese, 

 

O trabalho do Professor Orientador é o de subsidiar a Direção e o 
Coordenador Pedagógico nas ações e propostas relacionadas ao Projeto de 
Educação Juvenil, mas é de responsabilidade da Direção garantir o 
funcionamento noturno da Unidade Escolar, de modo que o Professor 
Orientador não seja desviado de sua função de assessoria às turmas e aos 
professores do PEJ, para ficar responsável pelo atendimento à secretaria. 
Portanto, a função do Professor Orientador do PEJ é, eminentemente, 
pedagógica, voltada para a Educação de Jovens e Adultos. Esta função 
deverá ser desenvolvida no horário noturno, diariamente, junto ao trabalho 
com os professores e alunos desse segmento (DOCUMENTO PEJA, 2005, 
p. 13). 

 

 Tanto o perfil quanto as atribuições dos profissionais que atuam na EJA podem indicar 

as possíveis dificuldades de uma efetiva implementação dessa modalidade de educação nas 

unidades escolares. 

 



63 
 

CAPÍTULO 4 
 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, uma vez que permite “compreender o 

comportamento e experiência humanos” (BOGDAN; BIKLEN, 1999, p. 70) sendo, portanto, 

de grande valia para buscar indícios das representações sociais de EJA elaboradas por 

professores que atuam nessa modalidade de educação. 

Para isso, inicialmente, foram visitadas escolas da rede pública de ensino que 

trabalhavam com o PEJA e se encontravam na zona oeste do município do Rio de Janeiro 

pertencentes à 7ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE)32. Esta região foi escolhida por 

haver ali grande concentração de comunidades populares e de escolas que oferecem o 

Programa33. Nessas visitas era apresentado o projeto de pesquisa e explicado ao diretor da 

unidade a metodologia a ser utilizada durante a coleta de dados. 

Considerei dentre as escolas visitadas aquela que reunisse as melhores condições para 

a realização da pesquisa. Em uma escola visitada, observei por parte da direção, preocupação 

quanto à pesquisa apresentada, porque a entenderam dispensável, sob qualquer aspecto 

estrutural, pedagógico e funcional, alegando que a escola não apresentava quaisquer 

problemas referentes ao funcionamento do PEJA, não havendo portanto razão para colocá-lo 

em discussão e muito menos pesquisá-lo naquela unidade escolar. 

Após inúmeras visitas, a diretora adjunta de uma escola localizada em um condomínio 

de classe média na Barra da Tijuca, limite com o Recreio dos Bandeirantes, mostrou interesse 

pela pesquisa, revelando acreditar que o estudo poderia revelar diferentes entraves que por 

vezes se encontram escamoteados no corre-corre do cotidiano escolar, assim como auxiliar na 

busca de melhoria dos processos pedagógicos, relacionais, estruturais e cognitivos, trazendo 

benefícios ao PEJA ali desenvolvido. Nessa unidade escolar funcionam quatro turmas de 

PEJA I (Bloco I e Bloco II) e quatro de PEJA II (Bloco I e II) no horário noturno. 

                                                 
32 As Coordenadorias Regionais de Educação foram criadas em 1995. Contam com uma estrutura semelhante à 
da Secretaria Municipal de Educação, têm autonomia para gerenciar as escolas de sua área de abrangência e são 
também responsáveis pela implantação da Política Educacional desenvolvida pela Secretaria de Educação. 
33 No ano de 2008, no município do Rio de Janeiro, o PEJA contava com 124 escolas da rede pública, 
distribuídas em diversos bairros, sendo que a maior concentração delas se dá na zona oeste, onde estão 52% 
daquelas que oferecem o programa (PAIVA; SÁ; SANTANA, 2008).  
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A diretora informou sobre as formalidades34 exigidas para que fosse permitido o 

acesso a escola e dar início oficialmente à pesquisa. Cumpridas todas as formalidades legais 

exigidas foi iniciada a coleta de dados.  

 

4.1 - Metodologia 

 

Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso 
para constatar, constatando intervenho, intervindo educo e me educo. 
Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a 
novidade. 

 
Paulo Freire, 2005 

 

A coleta de dados foi conduzida por meio de quatro etapas realizadas no 1º semestre 

de 2010. 

A observação, empreendida na primeira etapa, propiciou o contato mais direto com a 

realidade. Para apreendê-la, foi elaborado um roteiro de observação (APÊNDICE 2). Essa 

etapa foi subdividida em dois momentos, que permitiram observar o funcionamento da escola 

no que concerne a gestão de suas atividades diárias, sua estrutura física e as atividades 

realizadas por alunos e professores do PEJA I e PEJA II nas salas de aula. 

Todas as observações foram registradas em diário de campo, inclusive relatos de 

professores a partir de conversas informais realizadas na sala dos professores antes do sinal de 

início de suas atividades em sala de aula. Também foram anotadas as observações efetuadas 

durante as reuniões do Conselho de Classe (COC), sendo que em uma delas a pesquisadora e 

o projeto de pesquisa foram apresentados ao corpo de professores do PEJA. 

Na segunda etapa foi realizada análise documental, quando foi solicitado à diretora 

adjunta o acesso aos documentos pertinente ao PEJA arquivados na escola, tais como: 

Regimento Escolar Básico do Ensino Fundamental da Rede Pública do Município do Rio de 

Janeiro; Projeto original do PEJ;, o Projeto Político Pedagógico (PPP); Atas de Reuniões de 

Conselho de Classe (COC); Circulares da SME-RJ; Documentos referentes ao Centro de 

Estudos; Documentos referentes ao Planejamento anual da escola para o PEJA; Projetos fixos 

(permanentes), anuais e do ano de 2010; e outros documentos disponibilizados pela direção da 

UE. 

                                                 
34 O projeto de pesquisa deve ser aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde 
e Defesa Civil, pela Secretaria Municipal de Educação da Cidade do Rio de Janeiro e pela Prefeitura da Cidade 
do Rio de Janeiro/Secretaria Municipal de Educação/Subsecretaria de Ensino/7ª Coordenadoria Regional de 
Educação/Gerência de Educação. 
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A análise desses documentos, além do material produzido pela Multieducação, da 

legislação que norteia o PEJA e documentos oficiais sobre a EJA, possibilitaram a 

compreensão do funcionamento do PEJA na escola e como este é viabilizado no dia a dia. 

A terceira etapa constituiu-se na aplicação de questionário com perguntas fechadas 

relativas ao perfil dos participantes, aos 14 profissionais que integram a equipe do PEJA I e 

PEJA II: dois diretores (D1 e D2), um professor orientador (P0) e 11 professores regentes (P1, 

P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 e P11). Os questionários das entrevistas se encontram nos 

Apêndices 3, 5 e 7. 

A última etapa foi realizada em dois momentos. No primeiro, foram feitas entrevistas 

conversacionais, com os sujeitos participantes. A partir do cruzamento das análises das 

observações, das respostas as perguntas da entrevista e dos documentos consultados, foi 

elaborado um roteiro para realização de entrevistas semi-estruturadas, com os mesmos 

sujeitos. Os roteiros das entrevistas se encontram nos Apêndices 4, 6 e 8. 

De acordo com Haguette (1997, p. 86) a entrevista é um “processo de interação social 

entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a obtenção de 

informações por parte do outro, o entrevistado”. Rizzini, Castro e Sartor (1999) acrescentam a 

necessidade de existir entre interlocutores a possibilidade de compreensão sobre o que está 

sendo dito, a fim de que compartilhem conhecimentos, representações, atitudes, percepções, 

ou seja, práticas sociais. Optou-se por realizar entrevistas semi estruturadas, uma vez que 

 

o informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. O 
pesquisador deve seguir um conjunto de questões previamente definidas, 
mas ele o faz em um contexto muito semelhante ao de uma conversa 
informal. O entrevistador deve ficar atento para dirigir, no momento que 
achar oportuno, a discussão para o assunto que o interessa fazendo perguntas 
adicionais para elucidar questões que não ficaram claras ou ajudar a 
recompor o contexto da entrevista, caso o informante tenha “fugido” ao tema 
ou tenha dificuldades com ele (BONI; QUARESMA, 2005, p. 75). 

 

Essas entrevistas foram gravadas, em áudio, somente com a concordância dos 

entrevistados. Para realizá-las, foi solicitado que os participantes assinassem um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE 1). 

A seguir, serão apresentadas as quatro etapas da pesquisa e suas respectivas análises. 

 

4.1.1 – Perfil dos participantes 

O perfil dos participantes (APÊNDICE 9) foi traçado de acordo com idade, gênero, 

função desempenhada na EJA, tempo de atuação no magistério; tempo que leciona como 
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professor de EJA, tempo que leciona em outra modalidade de ensino e qual o tipo de 

formação (Normal, Normal Superior, Graduação, Pós-graduação).  

A codificação dos professores regentes foi feita obedecendo a seqüência por 

segmento e bloco que lecionam conforme  sua atuação no PEJA I (Bloco I e Bloco II), PEJA 

II e PEJA I e II, respectivamente. Os docentes foram codificados por (P1) e (P2) - PEJA I 

(Bloco I); (P3) e (P4) - PEJA I (Bloco II); (P5), (P6), (P7) (P9) – PEJA II (Bloco I e II), (P8) 

– PEJA II (Bloco I); (P10) – PEJA II (Bloco II) e P (11)- PEJA I (Bloco I e II), PEJA II 

(Bloco II) e os demais, pertencentes à equipe Administrativo Pedagógica, receberam a 

codificação de (P0), (D1) e (D2). 

O perfil predominante da equipe do PEJA da escola é do sexo feminino, sendo 

apenas um professor do sexo masculino. A idade mediana do grupo encontra-se em torno 

dos 50 anos. 

O tempo de atuação no magistério encontra-se na faixa mediana de 21-25 anos e 

como professor de EJA está na faixa mediana 6-10 anos. Entretanto dois professores (18%) 

responderam ter formação específica para lecionar na EJA, sendo que uma professora fez 

mestrado e sua dissertação foi sobre Formação de Professores de EJA, e a outra tem 

especialização nesta modalidade de educação.  

Quanto ao tempo de atuação em outra modalidade de ensino, observamos a mediana 

de 19 anos no Ensino Fundamental. 

Com relação à formação da equipe de professores considerando além dos docentes 

regentes, o professor orientador, o diretor e o diretor adjunto da escola, apresentamos a 

seguinte disposição: um professor com mestrado em educação e curso normal superior; um 

com graduação em pedagogia e letras/especialização em gestão educacional e mestrado em 

lingüística; um com pedagogia /especialização em gestão e supervisão; um com pedagogia e 

curso normal; um com graduação em pedagogia; um com pedagogia/administração e 

especialização em psicopedagogia; um com formação em biologia/pedagogia e 

especialização em psicopedagogia; um com graduação em matemática e especialização em 

matemática; um com graduação em letras/em serviço social e especialização em EJA; um 

com curso normal superior e especialização em gestão escolar; um com graduação em 

história; um com normal superior; um com graduação em educação física/especialização em 

ensino de dança; e um com curso normal superior. 

Na sua totalidade, os professores entrevistados têm curso superior, com diferentes 

tipos de formação, oito tem especialização em cursos diversos, sendo apenas um com curso 

de especialização em EJA, dois com mestrado, sendo um na área de EJA. 
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4.2 – Observação 

Os relatos de observação serão apresentados conforme a ordem cronológica de 

acontecimentos. 

Ao lado da secretaria da escola há um painel com os dizeres “PEJA EM AÇÃO”, no 

qual se encontram afixadas fotografias de alunos ao lado dos professores em datas 

comemorativas, tais como dia das mães, festa junina, páscoa e participações em eventos 

(circos, teatros, museus, bibliotecas, exposições culturais, restaurantes, Planetário, etc). Trata-

se de um registro onde a equipe responsável pela gestão da escola explicita por meio dessas 

ações o que está previsto no Projeto Político Pedagógico. São eventos e atividades variadas 

consoantes com as idéias norteadoras relativas à EJA, nas quais o trabalho de inserção social 

representa um dos pilares importantes para a conscientização do alunado no que refere se ao 

resgate da cidadania. 

A diretora adjunta atende aos alunos na secretaria, tratando diversos assuntos: 

freqüência, informação sobre matrículas; pedido e controle de merenda; número de vagas no 

sistema, entre outros. Explicou que a qualquer momento é possível para os interessados, 

pleitear uma vaga no PEJA. Pode se observar que só consegue realizar o trabalho 

administrativo que lhe cabe após as 18 horas. 

Informa que a escola tem apenas um funcionário de apoio administrativo que atende 

ao serviço nos três turnos desta unidade escolar,; entretanto, no horário noturno, apenas três 

vezes por semana. Desta forma, o trabalho que é deixado por esse servidor nas demais noites 

é executado por ela que para atender a esta demanda, tem que se desviar de sua função. Tanto 

a diretora quanto a professora orientadora (P0) dizem que passam grande parte do tempo 

atendendo aos alunos e seus pais que procuram por informações na secretaria sobre 

matrículas, vagas, atrasos, freqüência e carimbando as cadernetas escolares. Esse conjunto de 

tarefas reduz sua disponibilidade para as atividades pedagógicas. 

Uma aluna que recém concluiu o PEJA I e PEJA II compareceu à secretaria para 

cumprimentar a PO e comentou que a escola lhe havia feito muito bem porque elevou sua 

auto-estima. Elogiou os professores, a administração da escola e terminou dizendo que 

pretende continuar os estudos, procurando um curso técnico. 

Quanto ao espaço físico foi possível verificar que a escola dispõe em todas as 13 salas 

de aula, equipamentos de TV e DVD; uma sala de leitura; uma sala de dança; um 

anfiteatro/auditório; uma sala da direção; uma secretaria; uma sala de orientação 

educacional/coordenação pedagógica/supervisão; uma sala dos professores; um laboratório de 
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informática; um laboratório de ciências; um refeitório; uma quadra coberta; um pátio coberto; 

uma horta; um estacionamento; dois pavimentos; dois banheiros masculinos; e dois 

femininos. 

Ao observar a aula da P3 (PEJA I, Bloco II) para uma turma de 28 alunos, verifiquei 

que a professora propõe atividades culturais como assistir filmes, ler jornais e poesias, visitar 

museus, assistir peças teatrais e palestras de interesse cotidiano, sobre temas como saúde, 

doenças sexualmente transmissíveis, informática, dentre outros. Articula os conteúdos 

programáticos com o saber próprio dos alunos, como preconizado pela SME/RJ, mostrando 

conhecimento das determinações legais da EJA. 

Ao assistir à reunião do Conselho de Classe - PEJA II, percebi, por meio dos 

comentários dos professores participantes que há uma certa rejeição aos alunos jovens que 

migraram do ensino regular para o PEJA. Os docentes alegam que estes alunos são 

extremamente indisciplinados e em função do seu comportamento prejudicam o bom 

andamento das aulas, provocando a evasão dos alunos de faixa etária mais elevada que não 

toleram bagunça e brincadeiras desrespeitosas. Acrescentam também que no seu 

entendimento, os alunos mais jovens não dão valor a instrução. 

Uma professora ponderou que considera a dinâmica das aulas de Educação Física 

inadequadas para a faixa etária mais elevada e que alguns exercícios propostos deixavam os 

alunos mais jovens muito agitados, prejudicando sua concentração na sala de aula em outras 

disciplinas. 

Outro problema levantado é o atraso da chegada do cartão RioCard dificultando a 

chegada dos alunos à escola. São significativos os problemas de absenteísmo a serem 

enfrentados, e a escola vem tentando ao longo dos anos estabelecer estratégias para minimizá-

los. O maior efeito negativo causado pela baixa freqüência, apontado pelos professores, é a 

quebra da continuidade do conteúdo programático, o que termina por ocasionar prejuízos aos 

alunos faltosos, relativos ao acompanhamento e entendimento da matéria ministrada, 

provocando revisões constantes, atrasando o cronograma previsto. Segundo a Diretora 

Adjunta a “freqüência na escola é flutuante”, caracterizando uma “evasão camuflada”. 

Em uma turma do PEJA I, Bloco I (classe de alfabetização), foi observada a 

predominância de alunos adultos. Embora na pauta da P1 estivessem registrados 21 alunos 

matriculados, a aula tem início dentro do horário previsto, mas com apenas seis alunos 

presentes. Mais tarde, próximo das 19h chegam mais cinco alunos. 

A professora solicita aos alunos que cantem parabéns para os aniversariantes do mês e 

distribui presentes comprados por ela para estes. Presenteia uma aluna aniversariante com 
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uma caixa de chocolate e comenta que tem o hábito de presentear os seus alunos nas datas de 

seus aniversários. 

Propõe aos alunos copiar do quadro, uma agenda com o nome e a data dos 

aniversariantes ao longo do ano. Segundo ela, essa dinâmica cria aproximação entre eles e 

tem caráter socializador. Verifica em cada caderno se os alunos copiaram corretamente a 

agenda e comenta que muitos o fazem com grande dificuldade e todos com bastante lentidão. 

Alguns alunos procuram chamar a atenção sobre si próprios, contando piadas e assim desviam 

a atenção da professora e dos colegas. Esse comportamento é justificado pela docente como 

uma forma que esses alunos encontram para evitarem o constrangimento sobre as suas 

dificuldades e possíveis erros que possam cometer no momento em que são instados a dar 

respostas as perguntas que lhes são feitas sobre a matéria e os exercícios propostos durante as 

aulas.  

A professora utiliza o livro didático adotado “Viver-Aprender Integrado”. É possível 

perceber um relacionamento amistoso entre os alunos e entre estes e a professora. Os alunos 

falam sobre suas vidas particulares, principalmente problemas de doença que acometeram 

alguns colegas da classe, motivando sua ausência. A docente tece alguns comentários sobre o 

assunto abordado, dirigindo-se aos alunos em tom maternal. 

A aula é interrompida para que os alunos se dirijam a quadra coberta para a aula de 

Educação Física. 

Às 20 h e 30 min a aula tem reinício e a professora distribui uma folha avulsa de 

exercício e explica que o objetivo é identificarem rimas e interpretar o texto. A aula é 

encerrada no horário oficial. 

Em outro dia de observação nessa mesma turma, muitos alunos chegam atrasados e a 

aula começa efetivamente às 18h e 55min. A professora conversa informalmente com os 

alunos sobre assuntos diversos, não relacionados ao conteúdo programático. Durante a aula a 

docente faz digressões abordando assuntos que fogem ao contexto do conteúdo que está sendo 

trabalhado. Posteriormente, propõe exercícios do livro adotado que ela reproduz no quadro e 

pede a participação de todos os alunos na correção. 

A professora não estimula aos alunos terem iniciativa de fazerem os exercícios 

sozinhos, só permitindo que o façam com seu acompanhamento (atendimento 

individualizado). Ela vai de carteira em carteira, verificar se todos copiaram corretamente as 

palavras em letra discursiva. Inicia outro exercício em uma folha avulsa que é distribuída, mas 

antes mesmo dos alunos tentarem executá-lo, escreve as respostas no quadro. A orientação é 

para que todos leiam em casa os exercícios propostos no livro adotado e/ou folhas avulsas de 
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exercícios distribuídas, mas devem fazer junto com ela na sala de aula.  

Cria espaço para falar de sucessão presidencial no Brasil, estabelecendo grande 

motivação. Estimula a turma comentando sobre possibilidades de emprego, citando endereços 

de locais de trabalho. 

Em outra turma do PEJA I, Bloco I (classe de alfabetização) há 16 alunos 

matriculados, mas apenas quatro estão em sala quando a aula tem início às 19h. A professora, 

P2, comenta que a diretora da escola se manifesta sempre bastante preocupada com a questão 

do absenteísmo. 

Nessa aula serão trabalhados conteúdo de matemática, utilizando o livro adotado 

“Viver Aprendendo”. A professora estimula os alunos a fazerem sozinhos os exercícios do 

livro e se coloca a disposição de cada um individualmente para dirimir dúvidas. Corrige os 

exercícios no próprio livro. Há uma relação amistosa entre ela e seus alunos 

Há um aluno que freqüenta esta classe com a mesma professora há três anos. Ela 

comentou que o mesmo precisa de óculos, no entanto até o presente momento ele não 

providenciou e a dificuldade para enxergar representa um grande obstáculo para seu 

aprendizado. 

A aula é interrompida às 19h e 43 min pela PO, que convida os alunos a participarem 

da formatura dos colegas do PEJA II (referente a conclusão do Ensino Fundamental) no 

auditório. Ela considera que esta atividade serve de estímulo para que os alunos que ainda 

cursam o PEJA I superem suas dificuldades e sigam até a conclusão do curso. 

No mural da sala dos professores há informes da SME relativos a pesquisa on line para 

docentes, direção, coordenador pedagógico e alunos com o propósito de mapear os 

conhecimentos que esses grupos têm sobre Tecnologia da Informação e da Comunicação para 

a implantação de Diário Eletrônico, Reforço digital, Educopedia35 e também com o objetivo 

de fazer um levantamento de quais capacitações são do interesse da escola. 

Observei uma atividade proposta no auditório pela P5 aos seus alunos do PEJA II, 

Bloco I e II para apresentarem trabalhos de pesquisa em Power Point sobre os malefícios do 

cigarro e outras patologias tais como H1N1, dengue, tuberculose e outras doenças, sua 

prevenção e tratamento; também lhes foi solicitado que criticassem o sistema de Saúde no 

País. Percebe-se que os alunos se sentiram muito motivados participando desta atividade, na 

qual exploraram aspectos de natureza informativa e reflexiva. 

                                                 
35 Ver http://www.rio.rj.gov.br/web/sme//exibeconteúdo?article-id=1616016 
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Em diálogo com a PO, ela explicou como era viabilizado na prática, o Projeto Político 

Pedagógico da escola. Disse que o trabalhavam desmembrando em sub-projetos para atender 

as necessidades dos alunos e estavam constantemente sendo reavaliados e renovados. Na 

ocasião da pesquisa de campo, o projeto que se encontrava em desenvolvimento chamava-se 

Movimento – Nosso Momento, cujo foco principal, naquele momento, estava voltado para a 

Copa do Mundo de Futebol, na África do Sul. 

A temática Copa vinha sendo trabalhada em vários aspectos de forma inter disciplinar 

por todos os professores. A PO comentou que seria promovido pela Professora de Educação 

Física o Projeto Copa, torneio a ser realizado na escola, tendo a participação de todas as 

turmas do PEJA representando cada uma, um país. Nas salas de aula os Professores Regentes 

estariam aproveitando o ensejo provocado pelo evento para levar aos alunos conhecimentos 

de História, Geografia e outros aspectos relativos à cultura dos países participantes da Copa. 

Cada disciplina se ateria a um aspecto: Matemática, à porcentagem; Português abordaria a 

língua portuguesa nos países dentro do continente africano que falam a língua portuguesa; 

História e Geografia explicariam as implicações políticas e econômicas para os Sul Africanos, 

Ciências objetivaria aspectos relativos aos problemas de Saúde vivenciados pelas populações 

africanas; e finalmente Artes e Inglês focariam os aspectos culturais.  

No PEJA I, Bloco I (classe de alfabetização), a P2 procura trabalhar aspectos 

pedagógicos utilizando material de apoio para a alfabetização com foco na temática Copa do 

Mundo de Futebol. Solicita aos alunos colorirem bandeiras dos países participantes da Copa 

para montarem um painel e os estimula a adquirirem álbuns de figurinhas com as bandeiras 

destes países com o propósito de reconhecerem o símbolo de cada país. Em seu comentário, a 

professora revela que ao propor essas atividades, ela tem o propósito de resgatar o lúdico 

relativo à infância desses jovens e adultos que tiveram que substituir o tempo destinado à 

infância por atividades laborais que impediram sua freqüência à escola ou o abandono da 

mesma; dando a entender que esse resgate é relevante na medida que ao preencher certas 

lacunas, cria condições para que prossigam. Utiliza como material didático a coleção “Viver e 

Aprender”, que elogia por conter atividades criativas e no nível dos alunos que podem ser 

resolvidos por eles sozinhos, mantendo diálogo com o professor.Utiliza também como 

complemento folhas avulsas para reforçar pontos importantes do conteúdo programático. 

Nas duas turmas de alfabetização PEJA I Bloco I não há correspondência entre o 

número de alunos que constam no diário de classe, oficialmente matriculados, e os que se 

encontram presentes nas salas de aula. Em média, o número de alunos freqüentadores 

representa 40% dos registrados. O maior absenteísmo do alunado foi verificado, 
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especificamente nas classes de alfabetização. 

Na disciplina ministrada pela P7, Língua Portuguesa no (PEJA I, Bloco I e II) minha 

observação se restringiu a metade de um dia de aula, cujo horário é de 18:30 h às 22:00 horas. 

A professora comentou que embora hajam 22 alunos matriculados, apenas 14 comparecem 

regularmente. Durante este curto período assisti a distribuição de folhas com bandeiras do 

México desenhadas para serem coloridas pelos alunos e junto havia uma folha com o histórico 

sobre México e sua respectiva bandeira, uma vez que a turma representaria este país na 

Olimpíada que seria realizada na escola. Até aproximadamente às 20:00 h, os alunos se 

debruçaram sobre a atividade de colorir as bandeiras. 

Observei que, como é característica do PEJA, os alunos de uma mesma turma 

encontram-se em níveis de progressão diferente e também lhes é facultado matricularem-se 

em qualquer época do ano. Assim sendo, o ensino individualizado é utilizado por muitos 

professores para tentar melhorar o nível de compreensão dos alunos, ensejando revisões 

constantes do conteúdo programático a ser ministrado. 

No PEJA I bloco II, a P4 utiliza recursos audiovisuais disponíveis na sala de aula 

como TV e DVD e a internet da escola; passando filmes didáticos; assistindo jornais na TV; 

promovendo debates sobre as notícias veiculadas na mídia. Procura trabalhar a temática Copa, 

o fazendo de forma a articular semelhanças e diferenças geográficas, culturais e históricas 

entre os países da África do Sul (sede da Copa) e o Brasil. Preocupa-se em redirecionar e 

adaptar pontos do conteúdo programático para atender o interesse manifesto do alunado. 

Observei no PEJA II Bloco I e II que a P6 utiliza um quadro negro e giz como recurso 

didático durante suas aulas expositivas e ao mesmo tempo pratica o ensino individualizado 

como reforço à aprendizagem dos alunos. Durante as aulas expositivas, a professora dirige sua 

mensagem para o grupo de alunos medianos na curva da aprendizagem, fazendo uso do 

ensino individualizado para os alunos abaixo da média e para os que são considerados teto de 

valor. Conquanto o comparecimento dos alunos às aulas esteja em torno de 70% percebi que 

isto não impede que apresentem bastante dificuldade na aprendizagem da disciplina 

Matemática. 

Na turma do PEJA II  Bloco I e II a P5, que ministra a disciplina Ciências, faz nas suas 

aulas uso de várias técnicas didáticas. Propõe pesquisas na área de Ciência e Saúde, 

associando-as à dramatização em peças teatrais no auditório da escola. Ensina os alunos a 

utilizar Power Point. Para compensar a falta de material didático, traz como complemento, 

folhas avulsas com resumo de alguns tópicos do conteúdo programático, extraídos de diversos 

livros didáticos. 
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Observei na aula de P 9 de História e Geografia do PEJA  II Bloco I e II  que o 

conjunto dos alunos adolescentes tem dificuldade de integrar-se e adaptar-se ao conjunto dos 

discentes de faixa etária mais elevada. O professor considera que isso ocorre em função da 

não identificação desses jovens com os colegas de mais idade e com o ambiente na sala de 

aula, no qual eles têm que conviver simultaneamente com três faixas etárias - adolescentes, 

adultos e idosos -, o que causa conflitos de interesses e disciplinares, contribuindo para o 

desinteresse do jovem e a evasão escolar dos mais velhos. 

Durante a aula o professor se preocupa em facilitar a aprendizagem e motivar o 

interesse pela disciplina, trazendo elementos da vida real dos alunos que na sua maioria são 

nordestinos, solicitando a cada um que descreva características geográficas e aspectos 

culturais dos seus respectivos Estados, fazendo uma articulação com o mapa do Brasil. 

Procura selecionar conteúdos de maior relevância para o alunado, porque não dá tempo para a 

abordagem de todos os pontos do programa. 

O docente utiliza o ensino individualizado como forma de reduzir as dificuldades de 

sua turma. Percebe-se que os alunos apresentam dificuldades na compreensão de alguns 

conceitos necessários a aprendizagem de Geografia que dependem de uma base na disciplina 

de Matemática. Como exemplo pode ser citada a deficiência no conhecimento de grau, 

latitude, longitude, meridiano, paralelas, volumes, sistema métrico. O professor promove 

avaliações cotidianas por meio de exercícios de aprendizagem aplicando testes e trabalhos 

para serem realizados em sala de aula. O material didático é compilado com base em vários 

livros pesquisados pelo professor. Parte de sua aula é expositiva com a utilização do quadro 

negro e giz. 

A P8 do PEJA II Bloco I de Artes Visuais traz para o desenvolvimento das atividades 

pedagógicas, dentre elas, a realização de trabalhos manuais em sala de aula com o uso de lápis 

de cor, cola , tesoura, papel, isopor, tinta para colorir, acetato, madeira e outros materiais 

adquiridos por ela em complementação aos que a escola fornece, mas que é insuficiente. 

Comenta que ao solicitar aos alunos esse tipo de material, eles não querem trazê-lo porque 

alegam que já são adultos e acham que trabalhar com esse material é “coisa para criança”. 

Como é pequeno o número de alunos, a professora trabalha com textos cujo conteúdo tem o 

propósito de despertar o interesse dos discentes para sua disciplina assim como estimular a 

auto-estima e a perseverança,no intuito de que seus alunos ultrapassem as dificuldades de 

aprender. 

Nas aulas da disciplina Inglês do PEJA II Bloco II, a P10 trabalha textos através de 

leitura e interpretação que prepara em casa para atender melhor seus objetivos, uma vez que 
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considera o material elaborado por ela mais eficaz que aquele que é disponibilizado pela 

SME. Utiliza em suas aulas revistas, jornais de Língua Inglesa e exibe filmes legendados em 

Inglês para incentivar seus alunos ao aprendizado do idioma. 

O projeto de Educação Física para o PEJA é recente na escola pesquisada tendo 

aproximadamente três anos. Observei a aula da P 11, percebe-se que suas atividades seguem a 

filosofia norteadora da EJA e buscam a motivação individual nos grupos de gênero masculino 

e feminino. Estimula a auto-estima do alunado por meio da promoção de jogos e exercícios. 

Organizou uma Olimpíada na escola, semelhante a Copa do Mundo de 2010, na África do 

Sul, criando um clima de entusiasmo entre os alunos, sob inúmeros aspectos educacionais, 

incentivando a competição levando em consideração o respeito mútuo. 

Foi possível perceber que a maioria dos professores regentes mostra interesse em que 

haja aprendizagem efetiva tanto do ponto de vista racional quanto emocional. No entanto, 

encontram alguns obstáculos, tais como material didático inadequado, conflitos disciplinares, 

conteúdo extenso para uma EJA acelerada, falta de base e baixa freqüência dos alunos. Para 

ultrapassar essas dificuldades utilizam frequentemente práticas pedagógicas criativas. 

Verifiquei também, que quatro dos 11 professores lançam mão de práticas voltadas 

para a infância e adotam um procedimento maternal na sala de aula, acreditando que 

conseguirão resgatar a infância perdida. Sua atuação durante muitos anos no Ensino 

Fundamental regular com crianças parece contribuir para a infantilização desses discentes. 

De todos os obstáculos observados o que mais me chamou a atenção foi a baixa 

freqüência dos alunos que tem causas de natureza diversa. Tanto nas classes de alfabetização 

como nas outras turmas do PEJA II o absenteísmo é uma realidade, fato que tem como 

conseqüência perceptível, a descontinuidade de aprendizado dos alunos, o que prejudica o 

entendimento do conteúdo programático das disciplinas e conduz a desmotivação do alunado 

podendo contribuir para o abandono do curso.     

 

4.3 – Entrevistas 

Após a leitura flutuante do material coletado por meio das entrevistas conversacionais 

realizadas com Equipe Administrativo-Pedagógica e o grupo dos Professores Regentes, as 

respostas dadas as questões foram submetidas à análise categorial temática, conforme 

proposto por Bardin (1977, p. 42): 

 

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações, visando obter, por procedimentos objetivos e sistemáticos de 
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descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) 
que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção destas mensagens. 

 

Ao explicar o uso dessa técnica, Oliveira (2008) registra que Moscovici salienta que 

tudo que é dito ou escrito pode ser submetido a uma análise de conteúdo, pois permite o 

acesso aos conteúdos explícitos ou não, presentes num texto (numa fala). 

De posse da transcrição de todas as entrevistas realizadas, as unidades de contexto 

(UC), procedi a leitura exaustiva das mesmas, num trabalho de pré-análise para definição 

daquele que seria o corpus de análise. O material coletado foi explorado e transformados em 

unidades de registro (UR): frases e parágrafos provenientes das respostas às perguntas das 

entrevistas devidamente marcadas ao longo do texto. 

As UR deram origem a temas, que por sua vez originaram categorias classificando-se 

os elementos segundo suas semelhanças e diferenças. “Para classificar os elementos em 

categorias é preciso identificar o que eles têm em comum, permitindo seu agrupamento. Este 

tipo de classificação é chamado de análise categorial” (CAREGNATO; MUTTI, 2006, p. 

683). Identifiquei cinco temas: EJA, PEJA, Aluno da EJA, Professor da EJA, Trabalho do 

Professor da EJA que serão apresentados a seguir de acordo com o grupo de participantes. 

 

(1) Educação de Jovens e Adultos – Professores Regentes 

A Tabela 1 (APÊNDICE 10) se refere ao tema EJA, que contém cinco categorias: 

1. Definição da EJA; 2. Oportunidade; 3. Assistencialismo; 4. Tempo Perdido; e 5. 

Aligeiramento, que emergiram a partir do seguinte questionamento: O que é a educação de 

jovens e adultos para você? 

Na categoria Definição da EJA surge nas falas dos professores (P 1) e (P 10) uma 

síntese do significado da EJA que se aproxima do conceito e da proposta da EJA, 

especialmente quando destacam não ser suficiente apenas o aprender a ler e a escrever, 

percebendo a EJA em um contexto ampliado, de educação para a vida na perspectiva de 

valorização dos “saberes” nascidos dos “fazeres” vinculados à vivência do alunado. 

Na categoria Oportunidade, os professores (P 2) e (P 6), consideram que para o 

alunado de EJA, retornar à escola representa uma chance de recuperar a aprendizagem 

relativa a um tempo ao qual os próprios professores se referem como “tempo perdido”, razão 

pela qual incentivam para que os alunos se empenhem em aprender e não esmoreçam, seja 

qual for o tempo de estudo deixado para trás. 



76 
 

A professora (P 3) fala sobre o Assistencialismo histórico da EJA, ligada à igreja, 

ONG e a organizações civis. Sugere políticas públicas efetivas de maior amplitude, voltadas 

para a EJA, as quais deveriam se prolongar até que esta não fosse mais usada como corretora 

de fluxo do sistema escolar, o que no entendimento de Chilante (2005, p. 44) caracteriza a 

suplência como a principal função da EJA no Brasil. Sua fala é apresentada em seguida: 

 
Educação de jovens e adultos de um modo geral, não é uma educação, é uma 
modalidade de educação, historicamente ela é uma modalidade sempre 
voltada ao assistencialismo,(...) deveria realmente ter uma política pública 
efetiva para que a gente pudesse superar realmente a educação de jovens e 
adultos, porque a educação de jovens e adultos está até o século 21, e eu 
penso que nós deveríamos estar preocupados em acabar com a educação de 
jovens e adultos de um modo gera, mas não dá para acabar quando a gente 
tem um número alto de pessoas analfabetas e analfabetos funcionais, porque 
eu entendo que ser letrado nesse mundo contemporâneo, é muito mais do 
que garantir as quatro operações e uma leitura mínima do nome, é para além 
disso [...] (P 3) 

 
Com relação à categoria Tempo Perdido, as falas de (P 4), (P 5), (P 7), (P 8), 

caracterizam a EJA como uma oportunidade do alunado recuperar o “tempo perdido” do 

tempo escolar, que os colocou em desvantagem em inúmeros aspectos da vida social por 

diversas razões, tais como: dificuldades de completarem sua escolaridade, tornando-se desta 

forma carentes do mundo da escrita e da leitura; em função do trabalho precoce e necessário 

para a manutenção e sustento da casa onde moram ou em relação aos mais jovens; por falta de 

maturidade na época em que abandonaram a escola; por não darem o devido valor a educação. 

Para a professora (P 7), a EJA se encontra para além da recuperação do tempo perdido, 

entendendo que ela tem função reparadora, equalizadora e qualificadora: 

 

A EJA é uma oportunidade de resgatar o tempo que os alunos perderam ou 
não puderam estudar, por trabalho. A EJA, ela significa um tempo de reparar 
o tempo perdido, de ter igualdade e qualidade de ensino, são as três funções 
de EJA. (P 7) 

 

Aligeiramento se refere ao conteúdo que acaba sendo ministrado de forma acelerada, 

falas dos professores (P 3) e (P 10), e que cria pressão sobre o professor, devendo este ser 

cauteloso para não prejudicar o alunado quanto o cumprimento da proposta da EJA, conforme 

destaco nas falas a seguir: 

 

[...] a EJA representa um trabalho vinculado à vida desses alunos, mas ao 
mesmo tempo não restrito à vida deles, mas que cada um possa ampliar 
conhecimentos e que eles estejam garantidos no  mundo assumindo as suas 
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próprias vidas, as suas responsabilidades, da sua posição como pessoa 
atuante, pensante, e não como uma modalidade que seja aligeirada, para que 
ele possa terminar rapidamente,  porque pelo menos é o mínimo que ele vai 
ter. (P 3) 
 
A EJA é um processo de aceleração, aceleração para que eles não percam 
mais tempo, tem alunos que pararam aos dezessete anos, quinze. (P 10) 

 

Os professores entrevistados, de um modo geral, mostraram ter conhecimento dos 

preceitos legais da EJA, pois o Art. 37 da LDBN n. 9394/96 enfatiza que o atendimento nesta 

modalidade de ensino é destinado a um público que não teve acesso ou continuidade nos 

estudos na idade apropriada, encontrando-se distorção em relação à faixa etária/série escolar. 

Portanto, a EJA é um direito que foi negado ao cidadão e tem como propósito resgatar uma 

dívida social. 

Revelaram também ter conhecimento do Parecer CNE/CEB n. 11/2000, que enfatiza 

as funções de reparação, equalização e qualificação. Conforme evocada na declaração de 

Hamburgo, a EJA deve ser interpretada como um caminho que favorece o exercício de 

cidadania, na condição de promotora e facilitadora de uma participação plena desses sujeitos, 

não devendo ser instrumento de reparo permanente do fluxo escolar o que acaba por 

caracterizar mecanismo de suplência. No entanto, ressaltam que a característica de 

aligeiramento desta modalidade de educação, contribui para o funcionamento da EJA como 

retificadora do sistema escolar. 

Os professores destacaram a EJA como uma modalidade de educação outrora voltada 

para o assistencialismo, mas que hoje tem a missão de resgatar um tempo perdido de estudo. 

Para isso, deve ser realizado um trabalho sério, vinculado a vida desses alunos, trazendo a 

variável “respeito ao tempo do aluno e às competências do jovem e do adulto” 

(DOCUMENTO PEJA, 2005, p. 9). 

Os docentes esperam que o retorno aos bancos escolares, permita a cada aluno não só 

ampliar seus conhecimentos assim como assumirem suas próprias vidas e responsabilidades 

como pessoas atuantes, pensantes e reflexivas da sociedade onde se inserem. 

 
(2) Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA) – Professores Regentes 

Essa categoria reúne as UR que se referem à proposta e resultados de aprendizagem do 

alunado do PEJA. A Tabela 2 (APÊNDICE 11), referente à temática PEJA, apresenta as 

categorias: 1. Proposta do PEJA, 2. Oportunidade 3. Tempo Perdido 4. Avaliação da 

Aprendizagem do alunado, inferidas a partir das respostas as seguintes perguntas: Qual é a 
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proposta do PEJA para você?; No seu entender, o que a proposta do PEJA espera como 

resultado em termos de avaliação de aprendizado dos alunos da EJA? 

Analisando as categorias Proposta do PEJA e Oportunidade observei que a fala de 

(P 3) expressa a sua percepção relativa ao ganho de autonomia que a proposta do Programa 

pode proporcionar. Sua filosofia vai além da escolarização ou da alfabetização trazendo uma 

concepção mais ampla de EJA, qual seja, de preparar os alunos para a autonomia, a reflexão, 

promovendo-lhes independência trabalhando a elevação da auto-estima, tornando-os assim 

interlocutores e não meros repetidores de conhecimentos adquiridos. 

Ainda na fala de (P 3), com o que parecem concordar (P 7) e (P 10), a professora 

caracteriza a importância de inserção desses alunos na sociedade, em seus vários aspectos, 

estimulando-os a freqüentarem cinema, teatro e outros centros culturais, caracterizando a 

importância da contextualização do conhecimento na sala de aula ou extra classe, favorecendo 

o desenvolvimento de relacionamentos sociais em um ambiente de descontração e ampliando 

a esfera de participação desses sujeitos no mundo, conforme destacado no Parecer CNE/CEB 

n. 11/2000: 

 

[...] unidades educacionais de EJA devem promover a autonomia do jovem e 
do adulto de modo que eles sejam sujeitos do aprender a aprender em níveis 
crescentes de apropriação do mundo do fazer, do conhecer, do agir e do 
conviver (p.20). 

 

A fala a seguir ilustra o resgate da auto estima dos alunos que o PEJA proporciona: 

 

Assim como..., nem sempre a gente tem o produto depois, às vezes o produto 
é antes, então, por exemplo, se a gente vai assistir um filme, dependendo do 
assunto, ele é trabalhado antes, por quê que acontece certas coisas, 
dependendo das atividades, e às vezes acontece depois, mas sempre 
perguntam, muitos nunca foram ao cinema, então, qual foi essa sensação de 
ter ido ao cinema, o quê que percebeu, o quê que sentiu, se é possível ir ao 
cinema independente da escola, que eu acho que a grande proposta é essa 
que eles possam fazer as coisas independente da escola, que eles consigam 
ganhar autonomia e confiança para buscar o lazer, então  muitas vezes a 
gente trabalha uma parte do que foi visto, do que foi conversado, às vezes no 
próprio local a gente conversa muito, às vezes está comendo uma pizza 
depois, uma coisa como as pessoas fazem normalmente saem de um cinema 
e vão comer alguma coisa, onde a gente trabalha até fora da sala de aula, 
outros aspectos, até social, pode até ser o social, dessa coisa de as pessoas se 
arrumarem para irem ao cinema, não irem de uniforme, tem uma coisa que 
passa também pela auto estima deles, quer dizer, só o fato de sair com os 
amigos ir para um cinema, ir para o Teatro Municipal como a gente já foi 
uma vez, entender um pouco da história do Teatro Municipal, a fundação, 
quem fundou, há quantos anos, teve um trabalho antes, um trabalho que nós 
fizemos uma pesquisa, um concerto de Beethoven quer dizer, descobrir 
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quem foi Beethoven, onde morava, localizar isso no mapa, enfim são tantas 
outras atividades que a gente pode fazer antes, durante e depois de ouvir a 
música de Beethoven, enfim, são muitas atividades que a gente pode fazer. 
(P 3) 

 

O PEJA foi concebido sob a égide da educação popular e como herança de Paulo 

Freire, com características e práticas pedagógicas diferenciadas, não apenas direcionadas para 

a escolarização, mas voltadas para a interdisciplinaridade, considerando para a sua aplicação e 

desenvolvimento, mediações com a realidade social, levando em conta, aspectos sócio 

culturais do alunado que atende. 

Na categoria Tempo perdido, observa-se que (P 9) expressa uma idéia análoga a de 

(P 6), no que se refere à EJA, como recuperação do tempo perdido, caracterizando essa 

oportunidade como  uma chance para pessoas que não conseguiram estudar no tempo devido, 

“idade própria”. O professor (P 9) faz ainda uma ressalva quanto à mudança de perfil do 

PEJA na escola, com a inserção de um contingente significativo de alunos jovens. 

A última categoria refere-se à Avaliação da Aprendizagem do alunado. A avaliação 

na EJA deve ser contínua, permitindo avanços progressivos dos alunos em qualquer época do 

ano letivo, dando-se da forma explicitada na pesquisa realizada no Rio de Janeiro, 

denominada Juventude Escolarização e Poder Local, descrita por Fávero, Andrade, Brenner 

(2007, p. 85), do eixo de EJA segundo o item b, descrito abaixo: 

 

Avaliação participativa e contínua, feita pelo coletivo de professores: os 
alunos seriam avaliados em todos os momentos do processo e suas 
aquisições e mudanças de comportamento levadas em conta, tendo as escolas 
autonomia para criar formas diferenciadas de avaliação. 

 

De acordo com as falas de (P 2) e (P 5), o aprendizado do alunado é avaliado por meio 

de múltiplas atividades por meio das quais, procura-se identificar a evolução do aluno. Uma 

prova única não é utilizada, em função de diversas variáveis intervenientes que podem, 

segundo as professoras, invalidar os resultados da aprendizagem, dentre elas o fato das turmas 

serem compostas por três níveis de progressão. Destacamos o pronunciamento de (P 2) a esse 

respeito: 

 

[...] Nós não fazemos prova, nós avaliamos conforme o desempenho deles, 
porque não tem como fazer uma prova nunca, entendeu - o desempenho, nas 
atividades, é o que faz a gente, às vezes a gente seleciona, normalmente 
então nós selecionamos algumas atividades que sirva para mim como uma 
avaliação, em cima daquilo ali, eu vou ver se ele evoluiu, se não evoluiu, 
então, não dou uma prova, a gente não dá uma prova única, por causa disso, 



80 
 

cada um está no seu tempo, entendeu, os tempo aqui são completamente 
diferentes e isso dificulta, ... difícil essa questão da avaliação, mas aí a gente 
seleciona uma atividade ou outra vai servir como base para eu ter um 
documento que prove que aquele aluno tem condição ou não de ir para outro 
nível ou não. (P 2) 

 

Face à natureza de sua disciplina, a professora (P 8) expõe que a avaliação dos seus 

alunos está voltada para trabalhos práticos e também são avaliados quanto a aspectos de 

participação e a freqüência do alunado. Desta forma percebe-se que os processos de avaliação 

de aprendizagem do alunado utilizados pelos professores encontram-se em consonância com 

os aspectos legais do PEJA. 

Os docentes explicitam em suas respostas o modo como conduzem suas práticas 

pedagógicas, de forma a atingir os pressupostos vinculados a esta proposta de trabalho. 

Descreveram as atividades que desenvolvem com seus alunos, com o intuito de criar sinergia 

entre a escola, o professor e o aluno e a sociedade, sempre tentando colocar em prática os 

princípios do Núcleo Curricular Básico (NCB) da MultiEducação (1996), que tem como 

objetivo principal desenvolver a criticidade no seu aluno, promovendo-o a transformador do 

seu meio social, com possibilidades de usufruir de uma cidadania plena. 

Quanto à relação entre a Proposta do PEJA e seus resultados, alguns docentes 

entendem que a função precípua do Programa é trabalhar a auto estima do alunado. Essa fala 

recorrente tanto dos professores regentes quanto da Equipe Administrativo-Pedagógica, tem 

significado simbólico, pois todos acreditam que é preciso ajudá-los a transformar as 

representações negativas de si próprios em razão das dificuldades vivenciadas tanto pessoal e 

quanto socialmente. Os profissionais consideram que fazem emergir a auto-confiança desses 

alunos e que desenvolvem a capacidade de acreditar que podem aprender a ler e escrever. 

Percebe-se que a aferição da qualidade de ensino, um dos fatores que pode trazer bons 

resultados para o processo educativo como um todo, parece fazer parte do rol das inquietações 

dos docentes; entretanto, alegam não haver qualquer cobrança da SME/RJ em relação aos 

resultados de avaliação da aprendizagem. Esta acontece como preconiza a lei, avaliações 

conceituais, não havendo preocupação com estabelecimento de metas avaliativas a serem 

atingidas que possam servir de indicadores ou que meçam a qualidade do ensino. O que há é 

uma inquietação da Secretaria em relação à freqüência e evasão dos alunos e por parte dos 

professores e da direção em como trabalhar a auto-estima deste alunado, certificá-lo e torná-lo 

um cidadão crítico. 
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(3) Educação de Jovens e Adultos (EJA)/Programa de Educação de Jovens e Adultos 

(PEJA) – Equipe Administrativo-Pedagógica 

Os temas EJA e PEJA foram aglutinados porque percebi que quando a Equipe 

Administrativo-Pedagógica foi questionada primeiro sobre o que era a EJA e posteriormente 

sobre a proposta do PEJA, ora obtivemos respostas que evocavam a EJA e em outros 

momentos discorriam sobre a proposta do PEJA, evidenciando a não distinção entre ambas, 

mas apenas ressaltando as características e peculiaridades do PEJA. Daí emergiram quatro 

categorias: 1. Definição EJA/PEJA, 2. Tempo Perdido, 3.Proposta EJA/PEJA, 4. 

Avaliação de Aprendizagem do alunado, conforme apresentado na Tabela 3 (APÊNDICE 

12). 

Nas categoria Definição de EJA/PEJA (D 1) expressa seu significado baseado no 

texto legal da LDBN n. 9394/96, Seção V, Da Educação de Jovens e Adultos, reportando-se 

principalmente do Art. 37: “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”. 

Faz menção a EJA do município, ou seja, o PEJA: 

 

A educação de jovens e adultos é um Programa, na Prefeitura; mas em nível 
nacional ela é uma modalidade de ensino, assim como o Ensino 
Fundamental ela é uma modalidade de ensino que tem um público 
especifico, que no caso são os jovens e os adultos que não tem mais idade 
para estudar no ensino regular foi criada para atender essa faixa etária. (D1) 

 

Na categoria Tempo Perdido, tanto (D 2) quanto (P 0) evocam a EJA como uma 

oportunidade, uma chance para aqueles que na “idade própria”, “época certa” não tiveram 

acesso a educação. 

A seguinte fala ilustra esse entendimento do “tempo perdido”: 

 

Para mim a EJA é uma chance para aqueles jovens e adultos que não 
puderam na época certa na idade certa retomar a sua vida através da 
educação, através do estudo, não é, completar seus sonhos, ter uma chance 
melhor no mercado de trabalho nada mais do que isso, oportunidade. (D2) 

 

Quando abordo o tema aluno de EJA, pude perceber por meio das falas dos 14 

participantes da pesquisa que a ausência de oportunidades apontada por eles está intimamente 

vinculada à sua exclusão social e econômica desses sujeitos.  

 

Educação de jovens e adultos é um processo acelerativo onde a gente 
proporciona ao aluno resgatar o estudo, o que em tempo hábil ele não 
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conseguiu realizar; isso aí não é para mim, é para todos; faz parte de uma 
política de definição, mas para mim, na verdade, é uma oportunidade, antes 
de mais nada,  dele estar inserido novamente na sociedade, de ele ter a sua 
auto estima bem equilibrada, dele saber reconhecer a importância dele nessa 
sociedade que a gente vive e saber também valorizar o espaço que é dele, 
[...](P O). 

 

A (P O) destaca os aspectos positivos que norteiam a filosofia da EJA, dentre eles as 

relações interpessoais e intrapessoais que esses alunos passam a desenvolver na escola e fora 

dela, em atividades extra classe de cunho pedagógico incentivadas pela escola. Tais 

atividades, proporcionam inserção e interação social, favorecendo um resgate da auto estima, 

a conquista de um espaço na sociedade por meio dessa convivência promovida e incentivada 

pela escola. 

 

[...] É no dia a dia que a gente percebe além da definição, acaba a definição 
sendo coerente com a prática, porque no fim de tudo, no fim, vamos falar 
assim, no decorrer do processo, a gente percebe que eles se tornam muito 
íntimos, famílias, eles passam a se valorizar, eles passam a se reconhecer 
como membro de toda a sociedade, que ele faz a história dele também que 
ele constrói a história dele. 

 

Quanto à categoria Proposta EJA/PEJA, as finalidades relativas aos propósitos da 

EJA/PEJA apontadas por (D1) abaixo, encontram respaldo nos documentos legais norteadores 

desta proposta. 

Quanto ao compromisso com resultados ou qualidade no binômio ensino-

aprendizagem, no que tange tanto ao desempenho do professor quanto ao do alunado, segundo 

(D 1), não há no PEJA, compromisso ou cobrança do nível central (SME) em relação a 

resultados mensurados de desempenho escolar do alunado. Os alunos são apenas avaliados 

por meio de instrumentos diversos. (D 1) ressalta a EJA certificadora, que cumpre a função de 

permitir ao alunado a continuidade dos seus estudos; favorece a obtenção e a promoção no 

trabalho, dentre outros objetivos, como o resgate do direito do cidadão a esta modalidade de 

ensino, conforme ilustra a fala abaixo: 

 

Eu não sei se o projeto foi criado para esperar alguma coisa do aluno, o 
resultado, eu acho que não, a gente tem uma coordenadora do projeto que é 
muito engajada na questão do atendimento para o jovem e adulto, eu acho 
que o programa, ele simplesmente foi criado porque ele é um direito do 
aluno, é um direito desse cidadão, desse adulto desse jovem de ter uma 
modalidade de ensino criada para ele, independente se vai ter resultado ou se 
não vai ter, entendeu, eu não me sinto cobrada do nível central com relação à 
coordenação do programa, de que eu tenho que dar o resultado x, eu não 
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sinto essa cobrança, eu sinto assim, que a escola tem que estar funcionando 
bem, e tem que acolher esse aluno porque ele tem direito a esta modalidade 
de ensino, ele tem que ter uma escola que o atenda dentro das características 
que ele apresenta, então eu vejo mais como uma questão do direito de 
funcionar porque o aluno tem direito, porque esse adulto tem direito do que 
para mostrar resultado e eu sinto muito mais cobrança de resultado para o 
Ensino Fundamental (ensino regular vigente na escola pesquisada) do que 
para o EJA, entendeu, não me preocupo muito com essa questão do 
resultado, me preocupo do programa funcionar bem, para estar funcionando 
plenamente para atender esse aluno, para que ele possa estudar, para que ele 
possa ter o certificado dele se o objetivo é certificar, ou para que ele possa 
simplesmente estudar porque ele gosta de estudar, como é para alguns, 
porque tem gente que vem para cá por causa de certificação, vem para cá 
porque quer melhorar, quer melhorar como pessoa, - ah, eu quero ler melhor 
a minha bíblia, porque eu leio pouco, eu leio mal, faço parte do grupo da 
igreja, tem gente que coloca isso para gente, eu quero ler a bíblia e não sei 
ler, é um objetivo dele, e tem gente que fala - olha, Diretora, eu perdi uma 
promoção porque eu não tenho o certificado de que eu conclui a oitava série, 
eu já trabalho nisso, naquilo, eu faço trabalho de gente que tem a certificação 
e eu não tenho, então eu preciso voltar para me certificar, porque eu preciso 
ganhar minha promoção  no meu trabalho, então cada um tem um objetivo 
diferente. (D 1) 

 

Quanto a categoria Avaliação de Aprendizagem do alunado, (D 1) explica que a 

dinâmica do processo avaliativo por parte dos Professores Regentes e da Equipe 

Administrativo-Pedagógica segue as normas de avaliação norteadoras do PEJA, que facultam 

às escolas autonomia para ajustar suas avaliações. Isso é exposto por (D 1) quando aborda 

questões relativas às notas dos alunos do PEJA e a opção pela não entrega do boletim de notas 

em função das unidades de progressão. 

 

Cada professor fez uma avaliação do trabalho do bimestre dentro da sala de 
aula.[...] Avaliação do bimestre, não é avaliação formal de nota, é avaliação 
do trabalho realizado, pontos positivos, pontos negativos, o quê que foi bom 
o quê que foi ruim, junto com o aluno, aí registraram em algum instrumento, 
e isso é levado para o conselho, no caso do Peja, a gente tem 3 conselhos de 
classe por ano, porque são três períodos distintos só, as vezes são quatro, 
então eles acontecem em datas diferentes então a gente tem que coordenar, o 
conselho de classe para chegar acontecer o momento do conselho é todo um 
processo antes, então quer dizer, essa avaliação que eles fizeram ontem já 
está reservada para o conselho que vai ocorrer quando a gente voltar, que vai 
acontecer lá para setembro, então a gente vai ter só agosto para terminar, 
(....) vai, vai haver aula, mas o conselho de classe deste período, são três por 
ano, maio, setembro e dezembro. Agora no Peja, o quê que acontece? A 
gente está até evitando trabalhar com boletim, no Peja, porque, por questões 
internas, por causa do sistema o aluno que muda de unidade de progressão 
ele tem que levar um conceito baixo para ele ser retido e não progredir 
dentro do bloco, isso desestimula o aluno, então a gente passou a não 
trabalhar com boletins com eles...porque o aluno do PEJA, acha que a nota 
não traduz o real. É, porque o Peja tem essa facilidade, você trabalha um ano 
fechado com o aluno, o aluno pode progredir antes, ou ele pode ficar mais 
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um tempo se ele precisar, e para ele ficar você tem que dar uma nota baixa 
porque você tem um sistema para obedecer, aí você dá uma nota baixa e ele 
acha que não aprendeu nada, mas ele teve um desenvolvimento, só não teve 
o desenvolvimento todo que a gente precisava para ele ir para o outro 
período, então você segura ele mais um pouco, para você segurar você tem 
que dar um insuficiente para ele, aí ele vê que ele está com nota insuficiente 
e desestimula então a gente não está trabalhando com boletim... (D 1) 

 

(4) Aluno de EJA - Professores Regentes 

A Tabela 4 (APÊNDICE 13) refere-se ao aluno de EJA, de onde emergiram sete 

categorias: 1. Perfil do Alunado; 2. Fracasso escolar 3. Aluno jovem x Aluno adulto; 4. 

Juvenilização da EJA; 5. Retorno à Escola; 6. Baixa freqüência e evasão; 7. Saber 

adquirido. As evidências advieram de questionamentos sobre a percepção do Professor 

Regente em relação aos seus alunos e as possíveis causas que contribuem para baixa 

freqüência e abandono escolar. 

Na categoria: Perfil do Alunado, a fala de (P 3) descreve os alunos de EJA como 

pessoas oriundas das classes populares, caracterização consonante com o perfil delineado no 

Parecer CNE/CEB n. 11/2000. A (P 6) destaca que o alunado noturno do PEJA da escola 

pesquisada é mais interessado e determinado que os alunos do Ensino Fundamental regular 

diurno; entretanto apresentam mais dificuldades de aprendizagem do que aqueles. Apesar dos 

os obstáculos que precisam transpor para estudar, entre os professores regentes e a Equipe 

Administrativo-Pedagógica, os alunos do PEJA, principalmente os adultos, são pessoas 

comprometidas, interessadas e vem a à escola com vontade de aprender. As falas de (P 6) e (P 

8) são exemplos: 

 

Ah, são alunos que tem assim dificuldade, a maioria deles, quer dizer, é 
diferente do aluno do dia Os alunos do PEJA estão sempre nos questionando, 
perguntando, a gente vê a vontade deles de aprender; muito diferente do 
aluno do dia então é uma aula assim mais prazerosa, porque você tem essa 
coisa do comprometimento. De dia você fica assim meio frustrada porque 
eles não estudam, não querem nada, ah, estão naquela fase difícil, e o adulto 
não, o adulto vem com vontade, isso dá prazer mas é desgastante porque 
chega na minha aula eu fico andando a sala toda, tirando duvidas porque eles 
pedem, toda hora chamam, outro chama, é mais cansativa não é moleza não, 
mas é mais prazerosa.(P 6) 
 
Ah, eu sou suspeita, eu adoro, eu gosto muito deles, eles são assim, o grupo 
desse ano então, é bem comprometido, eles freqüentam, são interessados, 
esforçados, apesar das dificuldades que eles têm na parte de desenho, mas 
nunca se negam a fazer atividades, estão sempre dispostos. (P 8) 
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Na categoria Fracasso Escolar este é entendido um conjunto de variáveis 

intimamente relacionadas ao contexto da pobreza e suas conseqüências negativas para esses 

sujeitos. Os professores citam motivos responsáveis pela baixa freqüência e pela evasão: 

patrões que não respeitam o horário de ida escola dos seus trabalhadores; muitas vezes são 

solicitados a solucionar problemas após o horário regular do expediente, agravamento das 

dificuldades de aprendizagem em função da descontinuidade nos estudos. Também são razões 

significativas apontadas como causas para o absenteísmo, os problemas familiares, 

experiências escolares anteriores mal sucedidas e a baixa auto estima dos alunos. As seguintes 

falas ilustram essa categoria: 

 

Bom primeiro, eu acho que deveria ter uma conscientização maior dos 
patrões, para que liberassem seu funcionário para que pudesse chegar à 
escola, uma valorização da escola mesmo, porque nós temos pessoas 
maravilhosas, temos empresas muito boas que valorizam o seu empregado 
inclusive estimulam até a educação do funcionário, mas nós sabemos que 
também tem o outro lado da moeda, aquele patrão que não quer que nem o 
camarada estude porque quanto menos ele souber, acha que vai dar menos 
trabalho para ele, então acho que a princípio seria essa tomada de 
consciência, da necessidade do estudo sim, que fosse através de desconto de 
tributos, no imposto de renda, olha, - você tem tantos funcionários se tiverem 
estudando você paga menos imposto, enfim, porque infelizmente sempre é 
através da troca de dinheiro que você consegue alguma coisa, então se fosse 
para esse lado pode ser até que servisse, mas que conseguisse colocar para 
todos os patrões das grandes firmas e até mesmo para os empregados 
domésticos a necessidade da escola, valorizassem  e não dificultassem o 
acesso dos trabalhadores à educação. (P 4). 
 
[...] ele (o aluno) acha que não vai conseguir, ele diz -não, não vou 
conseguir, e eu digo - vai, vai sim; e então depois que ele começa a perceber 
que, se não desistir nesse primeiro momento ele vai conseguir, movido pela 
vontade de aprender; e ai sim, esses que não desistiram no primeiro 
momento, se desistem depois é por problemas fora da escola, problemas 
pessoais, como eu tive casos aqui com problemas de família, perda de 
emprego; e aí eles desistem mesmo porque começam a faltar às aulas. (P 2) 

 
Eles costumam falar até das experiências mal sucedidas, do fracasso escolar, 
da dificuldade de não terem passado, da falta de oportunidade, assim talvez, 
para estudar para melhorar, eles passam às vezes isso, situações assim, que 
marcaram eles, do fracasso, das notas ruins, de não conseguir, ou de não ter 
conseguido conciliar estudo com o trabalho, aí foi obrigado ainda jovem a 
desistir.... (P 9) 

 

Os professores destacam que as dificuldades encontradas por esses alunos residem na 

falta de oportunidade de estudar no seu passado, entretanto acrescentam que mesmo e apesar 

de todos os obstáculos que enfrentam, a escola para eles tem muito valor, funcionando como a 

“porta da esperança” de um futuro melhor. 
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Na categoria Aluno Jovem x Aluno Adulto, os professores apontaram que o alunado 

com mais idade tem maior motivação para aprender do que os jovens, porque estes não tem 

maturidade para entender a oportunidade que lhes é oferecida de recuperar o tempo que 

perderam. Já para os jovens sua presença na EJA está condicionada a uma exigência dos pais 

ou por convite da direção ou ainda porque sabem que podem concluir o Ensino Fundamental 

num período menor de tempo, conforme expressado na fala a seguir: 

 

[...] mas agora a gente tem os jovens, então, descaracterizando um pouco o 
PEJA, porque, é aquele jovem que, tem uns que até trabalham, vem, mas têm 
outros que nem trabalham, estudam à noite porque sabem que é um curso 
mais rápido, o que realmente é, mas nem sempre trabalham, às vezes a gente 
encontra eu trabalho de dia aqui, e encontro com os meninos às vezes na 
porta da escola uma hora da tarde, quer dizer eles não trabalham, e aí 
escolhem estudar de noite porque acham que é mais rápido e tal, mas o 
adulto não, o adulto está voltando com vontade de estudar[...] ( P 6 ) 

 

Em relação à categoria Juvenilização da EJA foram levantados aspectos negativos e 

aspectos positivos. Os professores identificam como negativos, a existência de conflitos de 

ordem disciplinar e de interesses nas relações entre jovens e adultos, que quase sempre não 

convergem para o mesmo objetivo, motivando problemas diversos. Nas entrevistas, destacam 

que os adultos que passaram mais tempo fora da escola têm mais dificuldade de aprender do 

que os adolescentes que estudavam de dia e vieram para noite estudar. Isso causa desinteresse 

do jovem porque suscita por parte do professor uma necessidade de repetição do conteúdo 

para melhor entendimento do aluno adulto. 

Há alunos jovens que declaram aos professores, que vão à escola apenas “para fazer o 

social”; comportamento que causa tumulto e indisciplina na sala de aula. O professor tenta 

mudar essa situação por meio de atividades pedagógicas diversificadas para atrair a atenção e 

motivar os alunos mais jovens. Os adultos não conseguem se adaptar ao comportamento dos 

jovens que, segundo (P 9), tiram a oportunidade do aluno mais velho estudar. Em 

concordância, (P 10) que leciona na escola desde a implantação do PEJA, compara o período 

inicial com o período em que os jovens adentraram à escola. Para ela, só deveriam se 

matricular na EJA jovens que comprovassem estarem trabalhando durante o dia. 

Quanto aos aspectos positivos, (P 3) e (P 11) compartilham da mesma visão no que se 

refere ao entrosamento das faixas etárias. (P 3) aponta a heterogeneidade da faixa etária como 

fator enriquecedor em termos de experiências compartilhadas e diz que consegue estabelecer 

estratégias de aproximação. Para (P 11), o jovem aprende a ter mais responsabilidade, 
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disciplina e atenção com o mais velho, que se enriquece com a energia, vitalidade e novidades 

trazidas por esse jovem. As falas abaixo são ilustrativas: 

 

O PEJA I, Bl. I tem pessoas de mais idade, a faixa etária é mais avançada, 
são profissionais, são pessoas que durante o dia trabalham e estão, uns estão 
se alfabetizando e os outros (PEJA I) Bl.II eles tem muito interesse por 
educação física, graças a Deus, aqui na escola, não sei se você reparou, eles 
são interessados e são entrosados entre eles, [...], tanto o PEJA I como o 
PEJA II eles gostam, agora, as faixas etárias são diferentes, no PEJA II já 
tem uns jovens, mas alguns até já foram meus alunos do diurno que tiveram 
que abandonar o diurno por trabalharem, por começarem na vida de trabalho 
para ajudar na família, então eles vem para a noite, então é um alunado que 
eu já conhecia alguns, e essa troca do jovem com o mais velho faz o jovem 
ter uma maior atenção, ter mais disciplina, ter mais responsabilidade, saber 
até se colocar melhor por ver o outro com mais idade, ele cresce, então essa 
soma de várias idades, facetas, várias facetas, é um somatório muito bom, eu 
gosto de trabalhar tanto com o PEJA I como com o PEJA II . (P 11) 
 
Eu acho que não é conflito para uma pessoa que saiba trabalhar com esses 
diversos grupos, eu acho que é enriquecedor, e é lógico que você tem que 
entender esse jovem que está chegando, tem que entender esse senhor da sala 
de aula, mas eu acho que ambos enriquecem um ao outro depende de como 
você professor vai mediar essa relação, então assim, muitas vezes esse jovem 
vai aprender com essa pessoa mais velha, assim como essa pessoa mais 
velha vai se rejuvenescer com a energia, com a alegria, com a disposição 
desse jovem, agora, cada professor precisa pensar em propostas pedagógicas, 
metodologia, em atividades que atendam aos dois, e porquê não dialogar 
com idades diferentes, não é? É fácil não, tem receita de bolo, não, nem 
sempre a gente acerta, mas botar em conflito, não leva nada a lugar nenhum, 
quer dizer, ninguém avança nem o mais velho nem o mais novo, então, se 
você consegue estabelecer um diálogo das idades é enriquecedor, 
heterogêneo, que bom que ninguém é igual, que bom que você pode pensar 
diferente. Comprometer a transmissão do conteúdo também não, não de jeito 
nenhum; compromete às vezes é a disciplina, é como as pessoas falam – “ah 
não quer nada, só quer é fugir”, primeiro que quem foge é bicho, gente não 
foge, então, eu acho que tem algumas coisas que tem que ser policiadas, 
porque nós ainda somos professores do século 20 uma educação do século 
21, quer dizer, o mundo está no século 21, a escola no século 19, o professor 
no século 20 e a juventude está no século 21, [...], agora, se a gente não 
cuidar dessa relação realmente fica muito difícil, o adulto, principalmente as 
pessoas mais velhas elas não tem tanta paciência com os mais jovens, assim 
como os mais jovens não tem tanta paciência com os mais velhos, então cabe 
a nós profissionais de educação mediar, entender e pensar em estratégicas 
que possam viabilizar o conhecimento. (P 3) 

 

Na categoria Retorno à escola, as falas de (P 1), (P 2) (P 4) e (P 9) revelam que o 

retorno do alunado a escola está associado tanto à percepção de ser melhor aceito socialmente 

quanto aos benefícios que a escolarização poderá trazer para sua vida, como por exemplo, a 

certificação que lhes propiciará  independência social e obtenção, manutenção ou ascensão no 

emprego. A esse respeito, destaco a fala da (P O): “O que vai me chamar a atenção neles é a 
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ansiedade, a esperança como se eles tivessem retornando e encontrasse uma tábua de salvação 

para a vida deles”. Para os professores, os alunos crêem que o retorno aos bancos escolares 

lhes suprirá as carências sociais e os livrará do preconceito que sofrem em função do seu 

analfabetismo ou analfabetismo funcional. 

Para (P 4), a EJA é um bálsamo na vida do alunado trabalhador, pois proporciona 

resgate da auto-estima. Ao chegar à escola, recebem os benefícios de serem reconhecidos 

como pessoas, dialogam com os professores e os colegas, experimentam a liberdade de 

expressão, são tratados como cidadãos. Os professores acreditam que o convívio social e as 

relações interpessoais estabelecidas no meio educativo possam ajudar a compor novas 

expectativas em relação ao ensino. A seguir a fala da professora (P 4) a este respeito: 

 

Primeiro, eu acho assim que [...] tem um lado carente da afetividade deles, 
porque eles são pessoas que precisam de um meio social, que às vezes não 
tem oportunidade, vivem o dia inteiro trabalhando, disputando um trabalho, 
às vezes com patroas, com patrões, mais rígidos num regime mais fechado, 
então aqui eles tem oportunidade de se soltar (...)  então eu acho que é um 
momento que eles sentem que existem, um momento que eles tem a 
liberdade de existir - sem vergonha, sem medo, sem restrição, sem regra. 
Eles se sentem muito inseguros no mundo, por não saber ler direito, por não 
saber interpretar as coisas direito, não saber fazer os cálculos direito, então 
eles tem muito medo de serem enganados, eles tem muito medo, de repente, 
de não saber o que optar, não saber como, porque conduzir eles se conduzem 
na vida, sobreviver eles sobrevivem eles estão aí até hoje,  tem senhoras 
idosas, tem senhores também, eles estão vivos, mas essa sobrevida que eles 
tem socialmente, eu sinto que eles tem vontade de melhorar, eles querem 
melhorar, eles querem entender melhor o mundo, eles querem compreender 
melhor as coisas, eu sinto isso neles.  

 

Em consonância com (P 4), (P 9) sugere que o alunado ao adentrar no PEJA se sente 

com liberdade de expressão e o exercício dessa liberdade os auxilia na busca da cidadania, 

contribuindo para sua evolução. Nas falas de (P 6), (P 7), (P 8), (P 9) estão expressas as 

razões que eles entendem que reconduzem o alunado à escola. Destacam que um pequeno 

número de alunos manifesta o propósito de prosseguir os estudos no nível médio e superior e 

que um número significativo aspira o nível técnico. Para a maioria, o certificado de conclusão 

do Ensino Fundamental por meio do PEJA facilitará adentrar no mercado de trabalho; para 

alguns, promoção nos seus locais de emprego. Para retratar o assunto abordado, a seguir 

temos a fala do professor (P 6). 

 

[...] por exemplo, tem uma senhora dessa mesma turma que ela sabe que ela 
só vai até o Ensino Fundamental, ela não tem aspirações, porque já tem mais 
de setenta anos, mas a maioria deles querem sim, às vezes querem fazer um 
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curso, até de..., eu tinha uma aluna que queria ser podóloga, e ela tinha que 
ter o Ensino Fundamental, então, eles tem umas aspirações assim, mas não 
assim uma faculdade, aí a gente não vê não, mas assim um ensino médio as 
vezes, para fazer alguns outros cursos, os cursos técnicos que eles possam  
melhorar no trabalho e tudo. (P 6) 

 

Na categoria Baixa freqüência e evasão, todos os professores regentes abordaram 

vários aspectos que no seu entendimento e pela experiência diária contribuem para a baixa 

frequencia e evasão. Dentre elas, as mais citadas foram: falta de compreensão dos patrões em 

relação aos horários dos seus funcionários, que precisam estar na escola às 18h e 30min, 

horário em que se iniciam as aulas no PEJA; questões de ordem familiar que demandam a 

presença para resoluções de problemas (doenças, mudanças de endereço, conflitos e outros 

empecilhos domésticos); jornada de trabalho pesada que muitas vezes lhes tira o fôlego para o 

horário noturno; questões de locomoção difícil por residirem ou trabalharem longe da escola, 

dificuldades para arcar com a despesa das passagens, uma vez que recebem com atraso o 

benefício da Prefeitura, o RioCard. Todos esses problemas contribuem para uma freqüência 

irregular dos alunos, detectada não somente pelos professores regentes como pela Equipe 

Administrativo-Pedagógica que é cobrada diariamente pelo controle e justificativa das faltas 

destes alunos. É fala recorrente entre os professores que o absenteísmo praticado com 

regularidade, ocasiona descontinuidade de aprendizado, promovendo dificuldades de ordem 

cognitiva e desânimo de prosseguir no Programa, conduzindo à evasão. As falas a seguir 

ilustram a problemática relacionada a freqüência irregular do alunado. 

 

Isso é o que eu digo que é o pior problema é isso, realmente eles faltam, 
faltam bastante, o que atrapalha o andamento. Eles faltam e eles dizem 
porque faltam, como eu já te falei, as vezes em casa de família, aí a patroa 
não deixa sair cedo, ou trabalham longe da escola, a condução é um 
problema também, você pega uma condução uma hora achando que vai dar 
para chegar quando vê já era passa direto e nem desce porque não vai chegar 
a tempo tem todos esses problemas. Às vezes o patrão não é condescendente, 
têm alunos porteiros de prédio que comentam que eles não podem dizer não 
ao patrão, quando acontece um problema qualquer no prédio, pode saber, 
que eles serão chamados para solucionar o problema e aí geralmente já não 
dá tempo para eles chegarem à escola. (P 1) 
 
É uma característica do EJA também, o aluno vem, e por ser aluno que 
trabalha, ele vem e também falta, mas isso é característica do EJA. Eles 
faltam, ou por cansaço, ou muitas vezes porque não tem dinheiro da 
passagem, porque às vezes o RioCard demora a sair, às vezes não, muitas 
vezes, então eles não faltam porque não querem vir à aula, não é isso, é 
porque tem algo que impossibilitou mesmo. (P 7) 
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Na categoria Saber Adquirido, (P 3) e (P 4) como destacado na falas abaixo, revelam 

que há uma rica troca de conhecimentos entre elas e seus alunos, havendo um aprendizado 

mútua. Ressaltam que essas trocas enriquecem a convivência no espaço escolar, o que mostra 

que os professores estão afinados com a filosofia da EJA e do PEJA, que preconiza a 

interação empática do professor com o alunado, assim como o acolhimento da cultura que 

trazem dos bairros e cidades de origem, formas de calcular aprendidas com os seus “fazeres 

diários”; dialogando com as especificidades desses docentes, reconhecendo a relevância dessa 

troca de conhecimentos  para o curso. 

 

 
[...] dizer para o aluno - olha eu estou aqui com você vamos ver em quê que 
eu posso te ajudar, o quê que você vai poder me ensinar e o quê que eu vou 
poder te ensinar - é uma troca de conhecimentos, eu aprendi a fazer pipoca 
com areia de praia eu não sabia, eu aprendi com os alunos da Eja, eu acho 
que é isso, eu posso ensinar uma conta de divisão e aprender a fazer pipoca 
com areia de praia, quer dizer, posso aprender como é que faz uma plantação 
de alguma coisa até dentro de casa, são outros aprendizados que devem ser 
valorizados tanto quanto um aprendizado mais intelectual (P 3) 
 
[...] como eu vou dar metro quadrado se eu estou cheio de pedreiro aqui, o 
cara vem dá aula no meu lugar, quer dizer, trocar de platéia, quer dizer 
vamos construir aqui, oh, vou trazer um tijolo, vamos ver... por que não 
trazer uma receita de massa, como faz o cimento. (P 3) 
 
[...] depois de quase 25 anos de carreira eu sempre trabalhei com outros tipos 
de turma, é a primeira vez eu estou trabalhando com eles e foi uma revelação 
para mim porque a troca é muito grande, você aprende muito com eles, são 
pessoas que tem um acervo emocional, um acervo cultural muito grande, 
não, não o que eu estou passando para eles que é o pedagógico, é obvio - o 
letramento, mas eles tem com eles a cultura de bairro,  do lugar de onde eles 
vieram, o interior, do linguajar, de códigos que eles tem, códigos e maneiras 
diferentes de fazer um cálculo, então foi uma troca muito grande, tanto eu 
aprendo com eles como eu os ajudo a aprender. (...) (P 4) 

 

A descrição que os professores fazem referentes às vivências sociais e profissionais 

dos alunos revela a exclusão social desse alunado face as limitações que sofrem por parte de 

seus patrões no que diz respeito a conciliação do trabalho com o estudo na escola; o salto na 

hierarquia social é difícil porque de um modo geral o alunado é oriundo de profissões de 

pouco prestígio social, atividades nas quais são requeridos graus pequenos de escolaridade. 

Os alunos costumam trazer sua história de vida, seus anseios, desejos, temores, seus assuntos 

privados, expondo-os publicamente, sem receio de se tornarem vulneráveis diante dos colegas 

ou dos professores e em função disso parecerem se sentir a vontade nas relações com os 

professores e colegas no espaço escolar. 
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O estímulo oriundo das relações sociais e inter-pessoais desenvolvidas no âmbito 

escolar e extra escolar podem descortinar para o alunado motivações até então interiorizadas e 

incentivações que os conduzam a novas aspirações, significando para o alunado, segundo os 

professores, um momento de busca de auto-estima. 

 

(5) Aluno de EJA - Equipe Administrativo-Pedagógica 

Na Tabela 5 (APÊNDICE 14) são apresentadas as cinco categorias que emergiram do 

tema Aluno de EJA: 1. Perfil do Alunado; 2. Finalidade Espaço Escola; 3 Retorno do 

alunado à Escola; Baixa freqüência e evasão; 5. Aluno Jovem x Aluno Adulto. 

Na categoria Perfil do Alunado, a Equipe Administrativo-Pedagógica reconhece 

semelhanças e diferenças entre os alunos do diurno e noturno, mas supõem que os discentes 

do diurno contam com amparo familiar e suporte econômico. Já os alunos do PEJA, são 

provedores de suas famílias. (D 2) descreve o perfil dos alunos como sendo a grande maioria 

de migrantes nordestinos pertencentes às classes trabalhadoras. Para (P O) há dois perfis 

distintos de alunos conforme destacado na fala a seguir: 

 
Bom nós temos alunos de toda a faixa etária e muita expectativa, tem os 
alunos que são oriundos do dia, do turno da manhã e da tarde, que passam 
para a noite, porque já estavam numa idade mais avançada e por conta do 
trabalho eles passam para a noite, e existem os mais velhos que já vem com 
uma expectativa de recuperar o tempo perdido, são trabalhadores, oriundos 
de uma camada social desprivilegiada de recursos financeiros [...].  

 

Na fala de (D 1) percebe-se o contexto de dificuldades enfrentadas por esses alunos 

para poder estudar. Julga relevante ampliar a motivação, incentivando-os. A fala a seguir 

expressa esse pensamento:  

 

Bem, aqui na escola o alunado é composto na sua grande maioria de 
trabalhadores; houve época em que o número de adultos era maior que o de 
jovens, hoje em dia a gente tem bem misturado, a gente tem o adulto, tem o 
idoso e tem o jovem, alguns até adolescente estão chegando de 15/16 anos, 
[...] eles têm uma necessidade específica, [...] precisam de atenção, 
atendimento, acolhimento [...], dentro das características deles, que são 
adultos, vem cansados do trabalho e precisam ser incentivados o tempo 
inteiro porque senão eles desistem. Você precisa além de estar incentivando 
você também precisa escutar, [...] o aluno do dia às vezes não tem essa 
dificuldade ele só estuda e ele tem uma família por trás apoiando; o adulto 
não, ele tem uma família para cuidar. (D1) 

 

Na categoria Finalidade do Espaço Escola, a imagem que o aluno constrói da escola 

está intimamente vinculada à viabilização de sua ascensão e reconhecimento social. A escola 
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se confunde com a certificação pelo PEJA. Para os professores, apesar dos fracassos escolares 

anteriores a escola pode contribuir para viabilizar um futuro melhor. 

A metáfora “a escola é como se fosse a porta da esperança”, citada pelos professores 

ilustra a finalidade desse espaço, uma vez que a imagem e o papel da escola construídos tanto  

socialmente quanto afetivamente na memória dos alunos ao longo do tempo, não é um 

genuíno retrato da realidade: é uma reconstrução baseada no mecanismo de objetivação, 

através do qual o indivíduo integra afetivamente todas as suas experiências (MOSCOVICI, 

1978). 

Analisando a fala da (P 0), na categoria Retorno à Escola, a escola é um lócus onde 

todos se encontram independente de cor, raça, religião e etnia e trocam experiências, 

interagem entre si se beneficiando dessa rica experiência de trocas mútuas, dialogando, 

conversando, convivendo numa perspectiva de se tornar um cidadão. A crença de um futuro 

melhor cria expectativas que vão gerar simultaneamente ansiedade e esperança e é baseada 

nessa crença que percebem a escola como “a tábua de salvação para a vida deles”. 

 

[...] O que vai me chamar a atenção neles (alunos do Peja) é a ansiedade, a 
esperança como se eles tivessem retornando e encontrasse uma tábua de 
salvação para a vida deles; então ao longo do processo a gente percebe isso 
justamente, da maneira que ele chega e da maneira que ele sai, porque ele sai 
com muita coisa resgatada não só a leitura, a escrita, as quatro operações, 
mas ele sai com o conceito de cidadania, ele sai com o conceito do que eu 
posso, do que eu quero, ele sai com uma direção que para mim é o mais 
importante ele sair daqui com uma direção. (P 0) 

 

Motivações diferentes fazem com que jovens e adultos retornem à escola, conforme 

ilustra a fala de (D 1): 

 

[...] a maioria por questões de mercado de trabalho, e às vezes nem só por 
questões de trabalho; se for o jovem, por questões de estar com o dia livre, 
ou porque, estão sendo, vamos dizer assim, “alijados” do ensino regular 
porque já não já tem mais o perfil para o ensino regular, se for o adulto, a 
grande maioria trabalha e está fora da faixa etária e não puderam estudar na 
época apropriada e hoje em dia, ou por motivos de trabalho ou por motivos 
pessoais querem voltar ou precisam voltar a estudar [...].(D 1) 

 

 Na categoria Baixa freqüência e evasão as falas de (D 1) e (D 2) revelam as inúmeras 

causas que contribuem para a baixa freqüência dos alunos, ocasionando muitas vezes o 

abandono escolar. Na escola, o absenteísmo é uma realidade. A causa mais relacionada às 

faltas são problemas relativos ao trabalho e a dificuldades familiares. 
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Segundo (D 2), a situação da baixa freqüência ou de evasão tem causas diferenciadas 

para os jovens que são conduzidos ao PEJA por uma determinação legal e não por motivação. 

Por esta razão não demonstram valorizar este acesso, fato que contribui para um número 

elevado de faltas nessa faixa etária. Já as faltas dos adultos ocorrem por problemas de ordem 

familiar ou de tarefas no trabalho. Outro problema apontado foi o atraso no recebimento do 

RioCard. 

 

[...] Porque a evasão a gente vive a evasão, a gente não toma conhecimento 
dela, a gente vive, o aluno está faltando, o aluno abandonou e, ele abandona 
por diferentes razões, tem aquele aluno que, simplesmente deixa de vir que a 
gente tem todo um trabalho, (...) à noite muitas vezes a evasão não é só 
questão do abandono porque eles dão mais satisfação do que os alunos do 
dia, eles às vezes vem e falam – oh, eu não vou continuar mais porque o 
horário de trabalho mudou e não dá mais para estudar - ou eu não vou 
continuar mais porque agora eu me separei do meu marido e eu não tenho 
mais quem tome conta das crianças para eu vir estudar, então a evasão se dá 
no dia a dia e por muitos motivos diferentes.  Cada época às vezes, é uma 
causa diferente para as faltas no Peja; a maior parte das vezes é por motivo 
de trabalho, ou na nossa área aqui também tem muito mudança de 
residência, o cara muda para outro bairro ele tem que sair da escola.Essa 
clientela do EJA falta muito. A gente até tenta estimular o máximo a 
freqüência e procura estar em cima para não facilitar essa falta e não 
naturalizar muito essa falta para que ele tenha o compromisso de vir. É uma 
das causas da baixa freqüência, um fator dificultador é o atraso no 
recebimento do RioCard porque ele favorece o aluno a freqüentar a escola e 
a partir do momento que ele não tem, já dificulta na questão da passagem, 
mas esse é apenas um dos fatores não é a causa principal. (D1) 
 
[...] o quê que tem acontecido é que com a entrada de mais jovens, de uma 
clientela mais jovem, essas faltas aumentam; esta passa por uma questão 
mesmo de envolvimento deles, de amadurecimento, porque alguns jovens 
que chegam a nós, eles não vieram por vontade própria, ou eles não vieram 
por realmente uma necessidade de trabalho, eles vieram por quê, eles estão 
fora do fluxo, eles estão fora da idade (...) e aí, o quê que acontece, eles são 
impelidos a estudar a noite mas ainda não levam o estudo à serio, eles não 
vêem a importância do estudo na vida deles, então essas faltas ocorrem 
muito em decorrência disso (...) na faixa etária da adolescência. A evasão 
decorrente do abandono se dá por dificuldades diversas da vida dos alunos e 
o que os afasta mesmo são problemas familiares ou de trabalho. As vezes o 
próprio trabalho exige aquele tempo que ele quer e precisa para estudar mas 
ele faz hora extra para aumentar o orçamento, então esse  aluno se evade, já 
o aluno jovem não, a maioria dos alunos jovens, eles se evadem porque  
ainda não amadureceram o suficiente para continuar os estudos, então eles 
não levam ainda  o estudo com aquela seriedade,  mas o adulto geralmente 
ou é por dificuldade familiares ou no trabalho,  agora evasão por dificuldade 
de aprendizado eu acho que são poucos, a evasão ainda é pequena por 
aprendizado, alguns no início ficam meio assustados, mas ao longo desses 
anos a gente viu que são poucos, eles vão e voltam (D2) 
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 Na categoria Aluno Jovem x Aluno Adulto, na percepção da maioria dos professores 

regentes e da Equipe Administrativo-Pedagógica existem dois grupos distintos de alunos na 

escola: Alunos jovens, imaturos que não demonstram comprometimento com os estudos e os 

adultos conscientes do tempo perdido e que são interessados, dedicados e esforçados apesar 

das dificuldades cognitivas que apresentam. 

 

[...] temos alunos aqui no PEJA que são oriundos do dia, do turno da manhã 
e da tarde que passaram para a noite  porque já estavam numa idade mais 
avançada e por conta do trabalho eles passam para a noite, e existem os mais 
velhos que já vem com uma expectativa de recuperar o tempo perdido, então 
a gente tem duas situações bem distintas em relação a isso: há um grupo que 
quer muito  e tem muita sede de estudar e aprender e um grupo que a gente 
tem que fazer querer, porque ele não tem maturidade suficiente de sentir a 
necessidade do estudo, então, são esses tipos de alunos que nós temos por 
aqui.[...] (P O) 

 

De um modo geral, a clientela da escola é composta de trabalhadores, dentre eles 

inicialmente, com a implantação do PEJA na escola em 2004, haviam muitos adultos e poucos 

jovens. Atualmente há uma mistura de idosos, adultos e jovens e até adolescentes entre 15 e 

16 anos, sendo esses últimos alijados do ensino regular por terem ultrapassado o limite de 

idade. 

O alunado é constituído por pessoas que mostram motivações e também necessidades 

específicas que os fazem procurar o PEJA com o intuito de voltar a estudar; dentre elas, 

identifica-se a necessidade da certificação, tanto para conseguir um trabalho quanto para 

garantir seu posto ou alçar progressão funcional. Segundo os docentes, esses alunos, marcados 

por histórias de uma vida de dificuldades, necessitam de atenção, atendimento, acolhimento e, 

principalmente, de um olhar especial, voltado para suas características individuais. 

Há, no entanto, muitos obstáculos a serem transpostos por esses alunos, em sua 

maioria trabalhadores, para que consigam estudar: a dificuldade de estar presente no horário 

em que as aulas diárias têm início, porque ficam à disposição da liberação da empresa, que 

nem sempre flexibiliza o horário do empregado; o cansaço da lida diária, pois desempenham 

tarefas que exigem muito fisicamente (são faxineiras, pedreiros, empregadas domésticas, 

mecânicos, serventes, motoristas de frete, etc.); e muitos trazem na bagagem um estória de 

fracasso escolar anterior. 

Em decorrência desses obstáculos, o aluno demanda muita compreensão por parte dos 

professores e dirigentes da escola. As situações de dificuldades apontadas podem levá-lo ao 
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desânimo. Essas são algumas características que os diferenciam do alunado do ensino regular 

que, na visão dos professores, tem mais apoio para estudar. 

Em relação à faixa etária, percebem existir duas situações distintas: os alunos mais 

velhos (adultos e idosos) são “ávidos por aprender” e os mais jovens, principalmente os 

adolescentes, carecem ser pressionados para aprender porque lhes falta maturidade. 

Foi também destacada a ansiedade e a esperança que os alunos depositam no retorno à 

escola. Consideram-na “uma tábua de salvação para a vida deles”. Os alunos têm por hábito 

comentar com os professores as suas decepções, expondo suas experiências escolares mal 

sucedidas, falando também sobre a falta de oportunidade que tiveram para prosseguir nos 

estudos e a dificuldade de conciliar estudo com trabalho. 

Observa-se que os docentes encontram-se focados em aspectos que se articulam com a 

elevação da auto-estima dos alunos através de atividades extra-classe como uma forma de 

inseri-los socialmente, levando-o a participar de eventos, festas, museus, exposições, etc, 

tentando fazê-lo sentir que pode ter acesso a lugares que nem sempre podem frequentar. 

 
(6) Professor de EJA – Professores Regentes 

Esse tema reúne as UR que emergiram a partir dos seguintes questionamentos: A 

motivação para trabalhar na EJA; caracterizando pelo menos um motivo; A formação para o 

magistério no sentido de exercer atividades de ensino voltadas para atuação como professor 

da EJA; Até onde os cursos de capacitação, aperfeiçoamento (Formação continuada) na área 

de EJA, ajudam na prática pedagógica e por quê; A importância do relacionamento e postura 

pessoal e profissional dos professores frente aos alunos. 

Nesse contexto, foram construídas cinco categorias: 1 Opção e motivação pela 

EJA; 2. Formação Inicial; 3. Formação Continuada; 4. Vida Profissional; e 5. Papel do 

professor, apresentadas na Tabela 6 (APÊNDICE 15). 

A categoria Opção e motivação pela EJA está relacionada à oportunidade que surgiu 

com o convite feito pelo outrora diretor da escola para (P 1), (P 2), (P 6) e (P 8), (P 10), 

acrescida do ensejo provocado pela dupla regência; disponibilidade de tempo para estudar e o 

aproveitamento de experiências anteriores nesta modalidade de educação; curiosidade em 

saber como funcionavam classes de EJA; desafio pessoal e expectativas de gratificação e 

valorização do trabalho docente. Esses dois últimos aspectos, expressados pela maioria dos 

professores tem respaldo no interesse e na força de vontade de aprender e superar 

dificuldades, demonstrada pelos alunos, especialmente os da faixa etária adulta ao retomarem 
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seus estudos. Durante as observações foi possível perceber a confiança que o alunando 

deposita no professor no tocante à condução do processo pedagógico. 

 

Ah, é uma paixão, eu comecei trabalhando com o PEJA I, que equivale ao 
antigo primário, aí depois eu mudei para o PEJA II, e no PEJA I, eu descobri 
que é muito gratificante você trabalhar com aqueles alunos que, você vê nos 
olhinhos deles que eles querem aprender, que eles estão buscando, - 
professora me ajuda, socorro - eles são seus amigos, são meus parceiros, 
trocam e você também aprende muito, e depois no PEJA II, é um pouquinho 
diferente, porque aí não é turma única, são vários já tem adolescentes, ai já 
um pouquinho de conflito que no outro não acontece, mas é um prazer é 
muito gratificante, como eu já falei, você escutar de um aluno, poxa, 
professora, obrigada pela aula foi maravilhosa, agradecendo por uma coisa 
que é nossa obrigação, a gente está para isso. (P 7) 
 
Eu ouvia dizer que era bacana, desafio, a possibilidade de você resgatar um 
pouco daquele profissional..., o professor, que está meio esquecido, com a 
auto estima meio para baixo, então, a meninada do dia...há assim, uma falta 
de respeito com o professor; e a gente ouve muito que o aluno da noite ele 
tem mais interesse, o aluno da noite tem mais carinho com o professor, que o 
aluno da noite  vem realmente querendo aprender, mesmo com todas as 
dificuldades e ele está aqui quase sempre por isso, espontaneamente, ele veio 
por que ele achou que precisava melhorar, precisava aprender, então existe 
esse lado, então eu achei isso interessante e conversei com algumas pessoas 
que davam aula no PEJA; tive a sorte de conseguir e gostei bastante. (P 9)  

 

Quanto à categoria Formação Inicial, nenhum dos professores cursou em sua 

formação inicial, disciplinas voltadas para as especificidades da EJA. Percebi que aqueles 

docentes cuja maior parte de sua experiência profissional aconteceu nas primeiras séries do 

ensino regular fundamental, transferem a mesma metodologia para o público do PEJA. Entre 

os professores, apenas (P3) e (P 7) tem, respectivamente, especialização stricto sensu para 

formação de professores com ênfase na EJA e lato sensu em EJA. A (P 11) ressalta que 

embora não tenha formação específica voltada para a EJA o somatório do conhecimento 

adquirido na faculdade, nas duas pós-graduações feitas, nos encontros promovidos pela SME 

lhe fornece subsídios para a sua atuação na EJA. 

Com relação à categoria Formação Continuada, para os professores do PEJA, esta se 

dá em cursos de capacitação promovidos pela SME, com suporte da CRE e também nos 

Centros de Estudo (CE). A fala da (P 0) refere se ao aperfeiçoamento dos professores. 

 

[...] treinamentos, a gente faz toda sexta-feira com o PEJA II e o PEJA I 
tem vamos dizer, aqueles 45 dias no centrão e alternadamente os parciais, 
onde a gente se reúne para um pouco antes para trabalhar e estudar sempre 
as legislações, textos, vias dos alunos e avaliação. Para a gente ter todo 
esse movimento, eu estou sempre à frente de tudo isso, temos algum 
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suporte da secretaria de educação através da CRE, então aí vem um efeito 
cascata eu vou a algumas reuniões nas quais eu também passo por uma “ 
capacitação” que eu freqüento e que de lá eu passo para os assessores toda 
a parte de planejamento que já vem praticamente alinhavada, e a gente 
trabalha em cima disso [...]. 

 

Sobre os cursos de capacitação, os professores comentam que estes não são 

adequados quanto à didática adotada porque não atendem as necessidades do professor; as 

orientações recebidas não oferecem suporte teórico-prático aos docentes para o 

desenvolvimento de suas práticas pedagógicas; as trocas de experiências são positivas mas 

insuficientes para seu aperfeiçoamento. De acordo com (P 3) os cursos são divorciados da 

realidade porque são elaborados sem a participação e consulta aos professores, 

principalmente quanto as suas carências e dificuldades em sala de aula. Para ela, os cursos, 

deveriam apresentar uma proposta pedagógico-didática que associasse a concepção de 

teóricos da educação atrelada às práticas pedagógicas direcionadas para o público alvo do 

PEJA, considerando suas especificidades. Ela usa a metáfora “receita de bolo” se referindo 

as trocas de experiências elogiadas pelos demais professores. 

A esse respeito, embora (P 6) entenda serem relevantes tais trocas, nem sempre elas 

têm o efeito esperado em função do perfil diferenciado das escolas. Critica o excesso da 

parte teórica dos cursos que pouco acrescenta ao aperfeiçoamento do professor. As falas 

abaixo são ilustrativas. 

 

Fiz pela própria secretaria de Educação que particularmente não me 
ajudaram em nada, porque eu sempre fui mais auto-didata, sempre fui 
estudando, fui lendo, fui buscando, (...)  acabei fazendo a minha 
especialização no mestrado, para formação de professores com ênfase no 
EJA uma vez que eu percebi que alguns cursos da secretaria eram muito 
precários para uma professora de EJA (...) porque se a gente não está 
satisfeito com o curso que a gente está recebendo, se ele não está 
favorecendo muito, então, que tipo de curso que a gente deve fazer ? O que 
esperar dos cursos de EJA? Na verdade os cursos são receita de bolo. Que 
atividades você faz ? Quais atividades você não fez ? Ainda você precisa 
conhecer mais o universo desse professor (...) trocas de experiências é bom, 
mas também você tem que dar um respaldo teórico para ele, mas não um 
teórico qualquer  não, é partir de atividades de uma proposta pedagógica, 
que teoria você está usando aqui, qual é a relação que tem entre a teoria e a 
prática, como você vai refletir sobre a sua prática, você tem alguma 
atividade, você tem que voltar a ela e refletir sobre ela, você não pode pensar 
de uma maneira, atividade pela atividade, quer dizer, vou dar um texto, 
porque precisa estudar texto e interpretação de texto, qual é o autor, qual é o 
titulo, não é isso, não se quer isso, isso eu vou no texto vou lá e copio eu 
tenho que pensar sobre esse texto, (...) Normalmente quem dá esses cursos 
que é mais teste de capacitação porque eu não sou incapaz, embora a SME 
só administre cursos de capacitação de professores, as pessoas que dão esses 
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cursos são pessoas que estão desvinculadas do destino da escola, então 
muitas vezes são pessoas que estão até bem preparadas para outras coisas, 
mas não para a EJA (...) eu acho que quem pensa nos cursos não escuta qual 
o desejo do professor, realmente são desvinculados dos desejos do professor 
que muitas vezes querem é a troca de receitas mesmo, que também é bom, 
entendeu, para vários momentos você quer a receita do bolo que o outro está 
fazendo, mas não é só isso. é preciso  trazer os teóricos mesmos, para ver os 
teóricos e pensar em proposta, em atividades que pudessem trazer esses 
profissionais para a educação, que tenham sede de aprender, vontade de 
aprender que estejam na sala do EJA, que tenham desejo de fazer a mudança. 
(P 3) 
 
Fiz, já fiz vários cursos que tinha aqui, a gente tinha todo o ano, esse ano a 
gente quando foi se inscrever já não tinha vaga, uma coisa assim, mas todo o 
ano a gente está fazendo. É pela Secretaria, a gente até está tendo só uma vez 
por mês, são encontros só do pessoal, por área, matemática, tudo 
separadinho, a gente estava vendo até o currículo e tudo. Não ajudaram 
muito, acho que é muito teórico, muita teoria, a gente vai lá para troca de 
experiências, que é o mais importante, apesar de que em cada escola temos 
uma realidade diferente, a gente ouve a experiência de uma outra escola que 
a gente não consegue fazer na nossa, mas eu acho que o mais importante 
desses cursos é a troca de experiência, a parte teórica, assim, não acresce 
muito. (P 6) 

 

Para a (P 8) essas trocas servem como ajuda mútua nas suas atividades pedagógicas, 

mas não são suficientes porque carecem de um olhar voltado as especificidades do aluno da 

EJA: 

 

[...].os encontros que a gente tem com a Secretaria e da CRE, são esses 
encontros. .Às vezes no encontro com os colegas, a gente acaba conversando 
e um ajuda ao outro, assim eu acho que falta até a gente ter realmente um 
curso que a gente não tem, porque é uma pratica diferente também, é um 
olhar diferente que a gente precisaria mesmo ter.  Ah, não, não é suficiente, 
precisa de algo mais. (P 8) 

 

Com relação à categoria Vida profissional, dos 11 professores entrevistados, dois 

atuam apenas no PEJA da escola pesquisada; os nove restantes lecionam em várias escolas, 

em variados turnos, no ensino regular fundamental e médio em vários níveis e também no 

PEJA noturno. Segundo os professores falta tempo para refletir, planejar preparar material 

didático adequado para os alunos. 

Na categoria Papel do professor dentre os muitos papéis e habilidades que devem 

cultivar os docentes ressalta-se a importância de conhecer os seus alunos. Destaca-se a 

necessidade de apostar na sua capacidade para dialogar, interagir e refletir, evitando a prática 

de uma “educação bancária”, por meio da promoção de atividades pedagógicas que 

propiciem aos alunos, o exercício da cidadania. As falas a seguir evidenciam tal necessidade: 
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[...] Primeiro que eu respeito muito, o que eles trazem e o que eles fazem 
durante o dia deles, eu tenho um grande respeito porque tem que ter muita 
força de vontade, passar o dia inteiro trabalhando e à noite vir para cá para 
estudar, com toda dificuldade que a gente tem, então, a primeira coisa é 
ganhar o respeito e ter respeito por eles. Primeiro que eu tenho uma posição 
política muito clara, do que eu penso, do quê que é ser um cidadão diante do 
mundo excludente, então, eu passo a fazer com que eles pensem que eu não 
quero que eles reproduzam, importante é que eles possam pensar, que eles 
possam dizer,  a ter opções, isso eu quero isso, e isso eu não quero, isso eu 
permito, isso eu não permito, eu acho que a escola ajuda a pensar o mundo, 
pensar a vida deles e não é o conteúdo dado na escola que faz a gente pensar 
dessa maneira, é botar as pessoas para pensar (....) não se tornar amiguinho 
não, entender esse aluno, conhecer esse aluno, então o que eu penso é que a 
gente tem que estar “antenado” ao século 21 mesmo, porque as pessoas estão 
no outro mundo, e a escola tem que acompanhar a evolução, tem que 
acompanhar a informação, não adianta eu encher um quadro de coisas para 
que eles possam copiar, para que ele possa escrever no caderno e não 
entender nada do que está escrito; dessa forma qual é a troca, qual é a 
interação, qual a relação do conhecimento desses amigos com o professor, 
quais são os problemas que os assustam e que estão acontecendo dentro da 
sala, em que momento o professor estará pensando em ,trazer coisas 
interessantes, uma discussão, montar  um jornal, qualquer coisa para 
mobilizar o aluno.(P 3) 
 
Às vezes o meu aluno ele chega um pouco cansado do trabalho, então, a 
minha atividade, eu trabalho com educação física e eu proponho, por 
exemplo: um jogo de vôlei, aí ele chega e quer fazer o alongamento, fala – 
professora hoje eu não quero jogar, então eu incentivo mesmo é a 
participação na aula - vamos experimentar, de repente você vai ficar menos 
cansado após a aula. As atividades extra classe aqui à noite, nós fazemos 
assim por projetos, no dia da mulher, fizemos uma apresentação de dança, 
então a cada projeto a culminância, existe assim uma  culminância de um 
trabalho e eu incentivo, mas vai do próprio aluno, o aluno vem pelo prazer, 
ele escolhe a atividade que deseja fazer, eu não fico forçando não. (P 11)  

 

É consenso entre os professores que as práticas pedagógicas desenvolvidas devam ser 

elaboradas a partir dos conhecimentos culturalmente trazidos por seus alunos, conforme as 

leis que norteiam o EJA e o PEJA. A fala de (P 3) é ilustrativa a esse respeito: 

  
[...] eu acredito que você tem que reconhecer esse aluno como um ser global 
nas suas múltiplas funções, nas suas múltiplas inteligências, nos seus 
diversos saberes, porque eles trazem os seus saberes, eles trazem um 
conhecimento de vida muito importante acho que até muito maior do que o 
meu, e aí é muito interessante porque você pode fazer uma troca em termos 
de conhecimentos; mas ao mesmo tempo em que isso tem a ver com a vida 
dele, você não pode engessar o conhecimento que ele traz, senão você vai 
ficar rodopiando, como se fosse um - “cachorro correndo atrás do próprio 
rabo”; a partir do que ele traz, você amplia.  (P 3) 
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Ao serem abordados na entrevista quanto ao saber se colocar no lugar do aluno os 

professores mostraram seu interesse em ajudar os alunos lançando mão de várias estratégias 

sendo as mais visíveis aquelas que se destinam a buscar o diálogo como o principal caminho 

de aproximação: 

 

[...] são alunos de uma realidade cotidiana como a nossa, são trabalhadores 
como nós e que vivem situações difíceis e, às vezes, não conseguem lidar, 
não sabem como resolver e que trazem isso para você, como se você pudesse 
ajudá-los e muitas vezes você ajuda, você orienta, É na verdade é você se 
colocar ao lado, não superior, não abaixo, mas se colocar ao lado desse aluno 
e dizer para ele - olha eu estou aqui com você vamos ver em quê que eu 
posso te ajudar, o quê que você vai poder me ensinar e o quê que eu vou 
poder te ensinar, é uma troca de conhecimentos [...](P 3) 
 
Ah, olha para falar com muita sinceridade eu faço tudo o que eu posso, 
procuro sempre uma coisa nova, procuro sempre trazer para eles uma 
novidade, eu acho que o mais importante, eu procuro sempre passar que eles 
tem que pensar que eles não podem ser guiados e estudar, aprender não é 
uma questão de você decorar, de você ser um marionete, de você ser um 
declamador, ler é você interpretar aquilo que está lendo, incorporar aquilo e 
acreditar naquilo que está lendo, então eu procuro passar isso para eles, eu 
digo para eles que não é pelo fato da pessoa saber assinar o nome, e saber às 
vezes palavras de fonemas simples querer considerá-lo alfabetizado, que isso 
seja sinônimo de uma pessoa que tenha discernimento, que saiba de repente 
fazer uma crítica de uma noticia, que saiba perceber a realidade a sua 
volta...por exemplo agora a questão da África do Sul, da copa, vai ter a 
copa..., todo mundo mostra a África do Sul alegre parecida com o Brasil e 
não sei o quê, e o outro lado da África do Sul será que vocês conhecem? 
Então eu busco na internet filmes noturnos passo para eles, sabe eu procuro 
sempre fazer com que eles se tornem pessoas críticas, pessoas capazes de 
analisar e julgar por si só. (P 4). 

 

(7) Professor de EJA – Equipe Administrativo-Pedagógica 

A Tabela 7 (APÊNDICE 16) refere-se ao tema Professor de EJA, na perspectiva da 

Equipe Administrativo-Pedagógica, de onde emergiu uma categoria: Motivação para 

Trabalhar na EJA. Dentre as motivações mais citadas encontram-se o retorno afetivo, social 

e pedagógico e também o resgate do valor da educação pelo alunado do PEJA, além do 

resgate da profissão de professor em função da forma respeitosa como são tratados e pelo 

interesse que esses alunos mostram pela educação. Sentem-se revestidos do papel que lhes 

cabe como docente. As falas abaixo explicitam a relação professor-aluno PEJA que faz com 

que o professor experimente uma sensação de gratidão e valorização profissional: 

 

Olha, eu acho que, a EJA ainda dá um prazer para a gente, que o dia e em 
muitos momentos não dá mais, a gente tem muito mais trabalho e 
aborrecimento com o trabalho de Ensino Fundamental do que um trabalho 
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com o PEJA,(...),no entanto, o trabalho pedagógico do PEJA ele te revigora 
porque você tem um retorno do aluno, tanto afetivo, quanto social, quanto 
pedagógico que de dia até em em função da quantidade maior de alunos que 
a gente lida. À noite tem menos alunos e você está mais próximo destes 
alunos, as turmas são menores, o aluno ele é adulto ele estabelece uma 
relação mais próxima com você, porque ele conversa, ele se coloca, ele não 
te vê como inimigo, porque o adolescente em muitos momentos ele bate de 
frente com você e ele não te vê propriamente como um amigo como uma 
pessoa que quer ajudar, o adulto tem essa questão mais clarificada que o 
professor está ali para ajudar, que é um parceiro, e alguns momentos até é 
uma pessoa que pode te ouvir, então, esse prazer da relação com o aluno, ele 
está muito mais presente no projeto de  educação de jovens e adultos do que 
no Ensino Fundamental, então, dá uma revigorada, isso te movimenta para 
você continuar, para se esmerar porque aquele  aluno merece, não que o 
aluno de dia não mereça, ele merece, mas o esquema do dia, ele já é um 
esquema tão mais pesado do que o da noite que realmente o turno da noite te 
revigora. (D1) 

 
[...] o professor do PEJA, você vai ouvir nas outras entrevistas você vai ver, 
ele, esse professor, geralmente ele se sente gratificado pela clientela, porque 
quando o aluno vem à noite tirando uma pequena parcela de jovens, que são 
os que mais às vezes causam conflitos...os professores se sentem gratificados 
porque eles são reconhecidos como professor, alguns dizem...eu voltei no 
tempo, voltei aquele tempo onde o professor era valorizado; eles me 
chamam de professor, enquanto durante o dia eles me chamam de tio, tia,  
afastando você do seu profissional. Eles se sentem valorizados, vamos dizer 
assim, até gratificados, apesar do cansaço,.  Muitas vezes isso é relatado, por 
muitos professores, que se sentem motivados a dar aula no PEJA, à noite, 
mesmo depois de um dia cansativo, pois muitos trabalham em outras escolas 
(D2). 

 
A força e a coragem reveladas pela maioria dos alunos do PEJA reforçam a motivação 

da Equipe Administrativo-Pedagógica a tal ponto que ela se sente capaz de superar a 

quantidade de trabalho e a falta de estrutura. A esse respeito as falas a seguir são explicativas: 

 

[...] o PEJA ele é cansativo a partir do momento que ele é noturno, você já 
está trabalhando desde manhã então fisicamente é muito desgastante, e você 
também às vezes está desgastada emocionalmente porque o dia te sugou 
demais,[...] (D 1) 
 
[...] é um trabalho cansativo pela falta de estrutura pela falta de apoio em 
alguns momentos, funcionários o que seja, (...) mas o PEJA te revigora pela 
coragem e determinação dos alunos em estudar e vencer barreiras [...]. (D 2) 

 

(8) Trabalho do Professor de EJA – Professores Regentes 

Esse tema reúne as evidências que se referem ao trabalho dos Professores Regentes e 

estão apresentadas na Tabela 8 (APÊNDICE 17). Foram construídas cinco categorias: 1. 

Entraves a prática pedagógica; 2. Reversão das dificuldades de Aprendizagem do 

alunado; 3. Avaliação da aprendizagem do alunado; 4 Metodologia (Técnicas didáticas); 
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e 5. Práticas Pedagógicas Ensino regular x EJA a partir dos seguintes questionamentos: O 

que fazem como professores de EJA? O que fazem com seus alunos de EJA? Que 

metodologias utilizam para com esses alunos?; Quais são as dificuldades encontradas pelo 

professor para desenvolver sua prática pedagógica no PEJA? Quais as estratégias utilizadas 

para reverter as dificuldades de Aprendizagem do alunado? Como avaliam a aprendizagem 

dos alunos e quais as justificativas para a utilização dos instrumentos aplicados. Percebem 

diferenças entre sua prática pedagógica na EJA e a que é desenvolvida no ensino regular? 

Na categoria Entraves a Prática Pedagógica, verifica-se que muitos são os 

obstáculos a serem enfrentados pelos professores para realizarem a contento sua prática 

pedagógica diária. Uma queixa apontada está relacionada ao conteúdo curricular extenso em 

contraposição a um PEJA de característica acelerativa, o que naturalmente requer do professor 

uma percepção aguçada para selecionar e adaptar esse conteúdo, levando em consideração o 

pouco tempo, as necessidades e especificidades dos alunos do PEJA. 

Em sua fala, (P 2) expõe dificuldades da alfabetização de adultos que trazem vícios de 

linguagem: 

 

Só que as dificuldades são tantas para eles, a vida ensina muita coisa, não é 
então eles tem vícios, então a grande dificuldade na aprendizagem da 
alfabetização é o vicio que eles já trazem de vida, então é difícil.[...] eu 
trabalho com eles por exemplo, o plural que é cultural. Com aquela maneira 
de falar, eles dizem - as bola; as bola furou - então, é o vicio da vida, já são 
adultos, alguns chegam a falar que não vêem significado em determinadas 
coisas para eles, o objetivo é escrever, mas se você tenta melhorar alguns 
acompanham, compreendem, mas é difícil para eles assimilarem isso, então 
a maior dificuldade, para mim nessa questão é por ser adulto é o vicio de 
linguagem, porque a criança, quando você pega a criança, a criança está 
crua, é difícil alfabetizar uma criança é, mas ela está recebendo informações 
novas, eles não, eles já tem toda uma bagagem de vida, então você vê um 
aluno falar – oitcho, aí eu peço, então escreve oitcho, é oito, entendeu, mas 
você não consegue... e eu pergunto como é que se escreve oitcho, porque não 
tem como, então essa é a grande dificuldade porque eles falam assim, é, 
então acho que a grande dificuldade é essa, a vida faz isso, não tiveram 
oportunidade de estudar quando eram criança, trazem vícios de linguagem...e 
a cabeça deles agora está em outros problemas; é a conta que tem que pagar, 
o salário,  é o patrão que reclamou, é a hora [...] é tudo isso. (P 2) 

 

(P 6) e (P 7) apontam falhas na alfabetização que tem como conseqüência o 

comprometimento do aprendizado dos alunos nas demais disciplinas: 

 

[...] As causas da dificuldade deles...ah, muitos vem sem base, não tiveram 
aquele estudo, pararam muito cedo, a gente tem alunos que concluem com a 
gente, que passaram pela alfabetização, que chegaram aqui e mal sabiam 
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escrever ou  nunca tinham ido a uma escola. Um aluno  devia ter uns trinta e 
poucos anos, chegou com o livro debaixo do braço, oh, eu quero estudar, 
mas não sabia nem pegar no lápis nem nada, então a gente tem esse tipo de 
aluno. (P 6) 
 

A dificuldade de aprender é a falha na alfabetização, então já vem sem base, 
cada período que passa a dificuldade aumenta, não é, cada período sem 
estudar a dificuldade vai só aumentando. (P 7) 

 

De um modo geral, os professores relatam procurar compreender as muitas carências 

e dificuldades de aprendizado destes alunos e superar esses obstáculos: 

 

[...] A expressão - professora, eu estudo, estudo, chega na hora eu esqueço 
tudo, mas a gente entende o programa - me faz admitir que por falta de 
alimentação durante a gestação esses alunos foram prejudicados. Além disso 
é muito fácil a gente dizer assim - você trabalha mas você tem que estudar - 
agora você conciliar trabalho, escola e o estudo é difícil. Acho que a gente 
também tem que reverter à falta de estímulo e a baixa auto estima que 
caracterizam de um modo geral esses alunos originários de um contexto 
sócio econômico de pobreza [...] (P 5) 
 
[...] dependendo de como você trabalha, então assim, é garantir que esse 
aluno tenha um mínimo de conhecimento necessário para ele estar nesse 
mundo, quer dizer, ser um cara que ele possa pensar que possa discutir sobre 
as suas questões profissionais, sobre suas questões salariais, numa posição 
calma, tranqüila coerente, se colocando, não sendo um sujeito humilhado, 
como muitos deles se sentem muitas vezes, eu acho que é.., é ganhando 
chão, acho que eles vão ganhando conhecimentos, vão ganhando cultura, vão 
ganhando, vão adquirindo mesmo, vão conquistando seus espaços, vão se 
sentindo melhores e mais confiantes e buscando um caminho melhor. (P 3) 

 

Quanto aos óbices provocados pelos conflitos disciplinares (Jovens x Adultos), o 

professor precisa mediá-los; o que é difícil: 

 

Engraçado é muito difícil acontecer, é muito difícil, porque sempre quando 
tem um aluno assim que é mais indisciplinado, os outros alunos dão um 
jeito... Não tenho problemas de disciplina aqui no PEJA I porque tenho um 
número muito maior de adultos do que de adolescentes, já no PEJA II, tem 
mais problemas porque tem muitos adolescentes, então, graças a Deus, 
conflito aqui eu não tenho não. (P 1) 
 
[...] agora, se a gente não cercear essa relação realmente fica muito difícil, o 
adulto, principalmente as pessoas mais velhas, elas não tem tanta paciência 
com os mais jovens, assim como os mais jovens não tem tanta paciência com 
os mais velhos, então cabe a nós profissionais de educação mediar, entender 
e pensar em estratégicas que possam viabilizar o conhecimento.[...] (P 3) 
 
[...] mas o que a gente assiste é essa questão do adulto não entender a postura 
do jovem, o fato do jovem falar mais alto, de não ter determinados modos, e 
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isso aí incomoda às vezes a pessoa mais velha, porque ela tem, ela carrega 
aquela idéia de escola da época em que estudou  que as pessoas não podiam 
nem se mexer na cadeira; então às vezes elas cobram do professor uma 
atitude mais severa , e a gente tem que fazer essas pessoas entenderem, que 
as coisas mudaram, que não é bem assim, entender que o jovem mudou [. ..] 
(P 9) 

 

Os professores apontam as fragilidades na estrutura de apoio para o desenvolvimento 

de atividades na classe e extra classe: 

 

[...] para fazer tudo aquilo que eu acredito, ou o que eu acho que eu poderia 
fazer, realmente eu encontro muitos entraves, eu adoraria estar levando os 
meus alunos ao teatro, ao cinema, estou providenciando uma ida ao museu 
de Petrópolis, mas ai eu vou ou dar o meu domingo, ligar da minha casa para 
Petrópolis ou vou ter que passar um fax, entendeu tem várias outras 
estruturas [...] a Secretaria não colabora, nunca tem o ônibus, é difícil, até as 
coisas que tem parceria com a Secretaria de Educação do município para o 
aluno noturno, não tem, quer dizer, o aluno noturno é um aluno excluído, 
você tem às vezes promoções para o aluno do dia,, por exemplo, o bom dia 
no Corcovado e tal mas para o aluno noturno não tem, não é nem que seja no 
sábado ou nem que seja no domingo, eles dizem que tem quer ir durante o 
dia, quer dizer um aluno noturno que trabalha como é que ele vai durante o 
dia, não existe essa possibilidade, então existem vários entraves  às vezes 
questões mínimas de estrutura, uma cópia, quer dizer, para eu fazer o 
trabalho que eu faço eu imprimo na minha casa, eu compro minha tinta, eu 
faço tudo para garantir a qualidade do meu trabalho, porque pode chegar 
aqui pode não ter o toner ou não ter vindo papel, não é porque a escola não 
tenha, é porque a verba destinada, porque a verba para gerir a escola é toda 
separada, por exemplo, tem verba para material de limpeza, você pode estar 
precisando de toner, mas tem verba para material de limpeza, você não pode 
realocar a verba, entendeu, se veio a verba naquele mês para comprar 
material de limpeza você tem que comprar o material de limpeza,  mesmo 
que a escola esteja precisando de toner, ou então os professores se 
conscientizam e fazem vaquinha, entendeu, que  eu também não acho justo, 
porque se você vai numa sala de cirurgia e você vai operar, como é que  o 
médico  vai operar se não tem o bisturi ? Nem sempre tem xerox, as 
máquinas copiadoras estão aí, mas às vezes não tem verba para comprar o 
toner, então, nós temos ainda alguns entraves burocráticos, digamos assim, 
então para você não correr o risco  já traz tudo pronto de casa. (P 3) 
 
Falta de material, falta xerox, material, não material didático em si, papel 
para reproduzir o material, porque você  já fez a sua parte: trabalhou, 
pesquisou, montou o trabalho, mas vai tentar reproduzir, nem sempre você 
tem xérox, não tem outros materiais também, e aí fica muitas vezes só o 
quadro, o giz e você falando, falando, muitas vezes, a gente procura reverter, 
mas fica complicado. (P 7)  

 
Quanto ao material didático, a maioria dos professores manifestou algum tipo de 

insatisfação em função de problemas relativos à distribuição, inadequação e defasagem do 

conteúdo. O material didático necessita ser reformulado para alcançar os objetivos do PEJA. 
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Nas falas abaixo são apontadas algumas dificuldades relacionadas à utilização do material 

didático: 

 

[...] esse ano, por exemplo, a gente ainda não recebeu nenhum material 
didático, então, os materiais que são feitos aqui, para serem utilizados nas 
atividades didáticas, em exercícios, enfim, qualquer proposta pedagógica 
acaba sendo por minha conta mesmo. Eu tiro cópia na minha casa, eu tiro 
xerox, essas coisas por minha conta vejo como estão os alunos, o quê que eu 
tenho que trabalhar, normalmente já faço toda semana; em quinze dias mudo 
de assunto de trabalho e vou intermediando com outras propostas, de  
jornais, revistas, filmes, e aí vamos. Eu acho que é um material muito 
precário ainda e que precisa de uma reformulação, tem alguns trechos que 
são bons, quer dizer, de um modo geral é um bom material e porque é uma 
modalidade que não tem nada. O livro “Viver e Aprender” é uma 
possibilidade, é um caminho, mas não é o único e não é garantia; enfim, eu 
particularmente prefiro alguns trechos que estão colocados ali, mas o nível 
de interpretação é baixo, muito ruim, a parte do raciocínio lógico matemático 
também, então assim, no meu ponto de vista deixa muito a desejar. (P 3) 
 
[...] esse ano eu não estou utilizando livro, por quê, o livro que tinha para 
atender o meu caso, sou do PEJA I, Bl. II foram distribuídos o ano passado 
para serem reaproveitados esse ano, mas infelizmente não foram devolvidos, 
então nós ficamos com um acervo mínimo que não era suficiente para as 
turmas de PEJA da escola, então eu preferi nem adotar, era um livro que já 
tinha sido escolhido há bastante tempo, era um livro que já vinha sendo 
utilizado, já tinha sido deixado de lado desde o ano passado (....) por não ter 
quantidade suficiente para todos, por de repente por não ser um livro que 
consiga atingir o PEJA em si., pois sempre falta alguma coisa, uma matéria, 
um texto, então de repente serve mais como um livro de consulta do que 
propriamente um livro para você utilizar diariamente no seu trabalho. (P 4) 
 
Não, a gente não tem material didático adequado, eu tenho umas apostilas já 
muito antigas que estão ali no armário empoeiradas e que não se adequam as 
nossas aulas, eles já modificaram as apostilas, mas estão no computador on 

line, não chegaram impressos para nós. [...] Eu trabalho com o material que 
eu tenho do dia, e tenho umas aulas que eles disponibilizaram , da Fundação 
Roberto Marinho, que de vez em quando eu estou passando para eles, e 
assim, são aulas do Telecurso que passam na televisão eles passaram para a 
gente, e tem todas as matérias, uns 15 minutos no máximo, uma aulinha que 
dá umas explicações e ilustra alguma coisa. Eu acho interessante e estou 
usando e este material é o que tenho mesmo para usar, não é nenhum 
material específico para o PEJA. (P 6) 

 

Em relação aos obstáculos enfrentados pelos professores se destaca a baixa freqüência 

do alunado que acaba por desencadear várias dificuldades no acompanhamento das 

disciplinas, causando desestímulo naqueles que comparecem as aulas mais regularmente, em 

função da repetição dos conteúdos. Os professores julgam necessário revisá-los para o melhor 

entendimento dos faltosos, atrasando o andamento do programa. As falas destacadas abaixo 
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evidenciam que os prejuízos causados se concentram basicamente na descontinuidade do 

aprendizado e no retrabalho dos professores. 

 

[...] a freqüência realmente pelos motivos que eu já falei...não depende deles 
e nem de mim eu acho que é o problema mais sério é a freqüência. Isso 
atrapalha o rendimento escolar, com certeza; tanto que aqueles que têm mais 
facilidade para vir a aula,  não tem tanto problema nesse sentido e rendem 
muito mais do que os outros.  (P 1) 
 
A frequência dos alunos - é a maior dificuldade, às vezes, por exemplo, 
ontem, que eu lancei um trabalho novo em cima da palavra luta, a gente 
trabalhou o “L” , o  “T”  eu tive ontem oito alunos na sala, e aí ele não veio 
ontem, então eu estou dando para ele o trabalho de ontem, então a frequência 
é o grande problema. (P 2) 
 
[...] eu acho difícil é apontar uma única dificuldade, a gente pode assim 
procurar apontar alguns problemas, a questão da frequência, dessa falta de 
continuidade, falta de material aquilo que eu falei antes, um material mais 
adequado, eu acho que é basicamente isso. Então... eu vejo assim, a questão 
da frequência, a frequência é muito séria.[...] a gente tenta conscientizar, não 
é, não só da questão da própria frequência, o aluno se prejudicar com 
determinado número de faltas, mas também fazer eles entenderem que é um 
processo,  faltando como é que vai ser o  aprendizado... eles dependem 
também dessa frequência, da continuidade,[...] aprender é um processo, eles 
tem que freqüentar mesmo. (P 9) 

 

A não aceitação de algumas práticas pedagógicas diferenciadas como a proposta de 

atividades que estejam em consonância com a proposta da EJA seria um aspecto dificultador. 

O alunado tem dificuldades para superar imagens adquiridas no seu passado e enraizadas em 

sua memória da escola tradicional da época em que estudaram. Desta forma preferem copiar, 

decorar, desenvolver atividades no caderno, rejeitando por vezes atividades pedagógicas 

inovadoras: 

 

Eles realmente gostam muito de atividades no caderno, no livro, já um 
jogo..., uma coisa assim, eles gostam, mas se for ficar muito assim com 
brincadeiras, eles falam poxa professora vamos fazer um trabalho, eles 
sentem muita necessidade da coisa ali registrada, eles dão muito valor a isso. 
(P 1) 
 
[...] foi um aluno, esse ano, que queria copiar a matéria porque ele acha que 
aprender é copiar, ele não queria pensar, ele disse que não concordava 
comigo e que ele ia reclamar na Secretaria de Educação, então eu falei para 
ele que fosse reclamar na Secretaria de Educação, porque se eu entendo de 
educação eu sei aquilo que eu estou fazendo eu não ia pedir a ele para ficar 
copiando matéria, porque copiar por copiar não quer dizer nada, ele está 
sendo copista, ele não está entendendo aquilo que ele está copiando, então 
que não era assim, quer dizer, a escola que ele tinha por modelo não é mais a 
mesma escola, porque se a escola que ele tinha como modelo fosse boa ele 
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não estaria ali, então queria dar essa oportunidade para ele perceber que 
existem outras maneiras de aprender [...] (P 3) 
 
Bom, na maioria são alunos que tiveram, em algum momento da vida, 
tiveram algum problema que não puderam continuar os estudos, então tem 
assim uma visão de escola ainda tradicional, às vezes estranham essa 
proposta de trabalho, uma proposta muito diferente, inovadora, eles 
estranham, porque estão acostumados com aquela escola da época que eles 
estudaram, Normalmente a gente pensa mais assim, em trabalhar com 
leitura, procurar levar o aluno a se interessar em frequentar livrarias, 
procurar ir ao teatro, cinema, agora, há uma dificuldade muito grande porque 
o nosso aluno do PEJA,  ele geralmente, tem a parte do dia muito ocupada, 
então ele chega na escola cansado, a gente quer sair da escola para uma 
atividade extraclasse; entretanto para ele essa atividade extraclasse proposta, 
não tem uma conotação de aula, então fica difícil,  tem pouco interesse em 
coisas novas, é difícil, mas a gente tenta, mas eles chegam com vontade de 
melhorar[...] (P 9) 

 

Na categoria Reversão das dificuldades de aprendizagem do alunado, os 

professores abordaram diversas estratégias utilizadas para esse fim, tais como atendimento 

individualizado; revisão da aula anterior; incentivo ao diálogo, conforme expresso nas falas a 

seguir: 

 

Olha, é no dia a dia realmente, (...) é quando aparece a dificuldade e é 
quando você tenta pensar alguma coisa em casa para dar uma atenção 
especial (...), então é na observação diária e tentando atender quase que 
individualmente mesmo. (P 1) 
 
[...] é quando você tenta buscar esse canal, essa aproximação, você começa a 
entender o que eles desejam e você começa a criar estratégias para atingir os 
seus desejos, assim, às vezes você faz uma atividade super bacana, você 
planeja um filme, uma música, uma coisa, e ele chega com um problema 
aqui querendo conversar com você que a filha está grávida, e aí, quer dizer, 
você muda tudo, você tem que estar aberta, (...) muitas vezes você ajuda, 
você orienta, então essas estratégias que o professor aprende a usar é 
aproximar desse aluno, buscar um canal de diálogo (...). (P 3) 
 
A gente tenta, resgatando alguma coisa do que foi aprendido na aula anterior 
para começar quando a gente está estudando um novo assunto, tentar sempre 
fazer assim um encadeamento, além disso fazendo atividades, eu estou 
procurando fazer atividades, em algumas turmas existem alunos que estão 
melhores, que ajudam os outros, o que a gente chama de monitoria; é o caso 
daquela menina que se formou ... fazia isso; então ajuda bastante, esse aluno 
que ajuda os outros, incentiva e ajuda mesmo, explicando e tirando dúvidas 
dos colegas de turma. (P 9) 

 
Trabalhando na perspectiva exposta nas falas acima, os professores encontram-se 

afinados com o perfil do professor que atua ou deseja atuar no PEJA I ou II, definido na 

Circular E/DGED/PEJA n. 16 de 17 de agosto de 2004 (ANEXO 3). Ali, são apresentadas as 
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qualidades e competências necessárias: ter uma visão crítica da sociedade e dos processos de 

exclusão gerados pela desigualdade social; ser um profissional comprometido com as classes 

populares e que apresente uma relação afetiva e de interesse por seus alunos e ter 

disponibilidade para o diálogo e a reflexão em todas as situações referentes ao seu trabalho no 

PEJA. 

Quanto à Avaliação de aprendizagem do alunado, as falas dos professores mostram 

que a forma adotada para este fim está em consonância com as características peculiares do 

PEJA, ou seja, avaliação participativa e contínua, na qual o objetivo é a tomada de 

consciência do aluno de si próprio e o fortalecimento de sua auto estima e identidade. 

Conforme Documento PEJ (1985, s/d): “Será de grande importância levar em conta o 

caminho percorrido pelo aluno, as aquisições feitas, as mudanças de comportamento 

ocorridas.” 

 
Nós não fazemos prova, nós avaliamos conforme o desempenho deles, 
porque não tem como fazer uma prova nunca, entendeu; o desempenho, nas 
atividades, é o que a gente faz, às vezes a gente seleciona, normalmente, 
então nós selecionamos algumas atividades que sirvam para uma avaliação, 
em cima daquilo ali, eu vou ver se ele evoluiu, se não evoluiu, então,  não 
dou uma prova, a gente não dá uma prova única, porque, cada um está no 
seu tempo, entendeu, os tempo aqui são completamente diferentes e isso 
dificulta, ... o tempo todo a gente está trabalhando com níveis diferentes, 
então a gente fica na mesa o tempo todo tirando duvidas às vezes a atividade 
é única,  mas um já está lá na frente e outro está lá atrás, porque não 
consegue acompanhar, então não tem como alguém botar uma atividade 
apenas que sirva para avaliar o aluno;  isso torna difícil essa questão da 
avaliação, mas aí a gente seleciona uma atividade ou outra  que vai servir 
como base para eu ter um documento que prove que aquele aluno tem 
condição ou não de ir para outro nível. Existem critérios para ir para outro 
nível, então, a gente acaba tendo que seguir as regras.(P 2) 
 
Faço uma avaliação rápida no final da aula, através de exercícios e identifico 
as dificuldades dos alunos nas dúvidas que surgem e na correção dos 
exercícios. (P 10) 

 

Quanto à Metodologia - Técnicas Didáticas utilizadas pelos professores regentes nas 

classes do PEJA, observa-se que os alunos encontram-se em níveis cognitivos diferentes; 

assim sendo, o docente aplica uma multiplicidade de estratégias e promove variadas 

atividades pedagógicas para atender a cada nível com o propósito de que os alunos alcancem 

o aprendizado. Entretanto embora os professores que trabalham com alfabetização no PEJA I, 

Bloco I se esforcem em alfabetizar os alunos, boa parte deles chega ao PEJA II como 

analfabetos funcionais. As falas registradas a seguir mostram essa dificuldade: 
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Ué, aqui no bloco I, é a alfabetização, então, eu tenho e a outra professora 
também deve ter, nós temos alunos de vários níveis, então, a gente tem 
aquele que não conhece ainda som nenhum, fonema nenhum, tem aquele que 
já tem conhecimento já conhece todas as letras, já conhece os fonemas 
simples, então já é um trabalho diferente, e tem aqueles que já estão lendo 
alguma coisa, então o nosso trabalho é normalmente assim eu tento trazer, 
uma atividade mais difícil para aquele que já está num nível mais avançado 
Tenho alguns alunos que eu dei um livro extra, além do que a escola 
recebeu, que eu consegui em outra escola, para eles fazerem em casa a 
leitura, bastante leitura e interpretação, então o tipo de trabalho que a gente 
faz, basicamente é de alfabetização [...] (P 2) 
 
A gente começa a trabalhar do ponto que o aluno está, principalmente língua 
portuguesa a gente vai lá na alfabetização; por exemplo, na turma 151 que  
equivale ao sexto ano do dia, quinta serie antiga você começa do ponto que 
ele precisa, às vezes é da alfabetização  mesmo, porque que é um processo 
contínuo você vai lá da etapa inicial, e o que ele conseguir, até o ponto que 
ele conseguir é lucro, porque se ele chegou com essa defasagem não adianta 
a gente querer dar outro conteúdo sem sanar essa dificuldade, mas é um 
trabalho difícil começar do zero, não é nem revisão porque ele não conhece, 
não conseguiu aprender nem mesmo a escrita. O aluno não sabe escrever; é 
o analfabeto funcional; ele lê e não entende o que lê, então você tem que 
começar da etapa 1. (P 7) 

 

No entanto, a maioria dos professores dá indícios de que atua conforme a filosofia do 

PEJA como ilustram as falas abaixo: 

 

É eu acho muito difícil dizer assim - metodologia, quer dizer, eu tenho uma 
perspectiva sócio-interacionista, (...) como dizia Mário Quintana – “são os 
passos que fazem os caminhos”-, quer dizer, um dia após o outro, você traça 
uma metodologia, você traça uma proposta sempre muito voltada à 
construção desse conhecimento, não é um conhecimento dado é um 
conhecimento construído, é um conhecimento pensado, você vai trabalhando 
você vai fazendo com que ele perceba que isso tem a ver com a vida dele. 
[...] (P 3) 
 
[...] Muitas das vezes eu tenho que aplicar métodos diferentes na sala de 
aula, com grupos diferentes e dentro desses grupos, eu procuro dar quase que 
um atendimento também individual, e esse atendimento individual é que vai 
fazendo essa minha metodologia mudar, variando conforme a possibilidade e 
a necessidade do aluno. Eu procuro estar sempre me moldando de acordo 
com o que eu tenho pela frente.[...] (P 4) 
 
Bem no inicio do ano, foi em fevereiro, em fiz uma sondagem diagnóstica e 
eles votaram nas atividades de sua preferência,, então cada turma tem a sua 
preferência [...], meu planejamento fica voltado para o que foi mais votado. 
Na realidade, em relação à metodologia, os alunos que detém mais facilidade 
e domínio do conteúdo eles ensinam também, eles ajudam os que têm mais 
dificuldade. Eu também lanço mão de aulas teóricas no meu planejamento eu 
dei aula já esse ano, eu falei sobre a alimentação, a nutrição, o valor dos 
alimentos, eu falei sobre bulimia, anorexia, e agora no segundo semestre nós 
vamos falar sobre os anabolizantes, então eu também trabalho a parte teórica 
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da educação física, a minha metodologia é desenvolvida de acordo com a 
minha turma [...] (P 11) 

 

Na categoria Práticas Pedagógicas Ensino Regular x EJA, no que se refere à 

percepção do professor relacionada às diferenças entre a prática pedagógica do professor na 

EJA e no Ensino Regular, 54,5% consideram que a alteridade existe e é bem visível; 18,18 % 

entendem que a diferença é exígua ou inexistente e 18,18% percebem tantas diferenças quanto 

semelhanças entre as modalidades de educação. Aqueles que explicitaram haver diferenças 

notáveis alegaram razões como faixa etária diferenciada e alunado do período noturno que 

vivencia etapas e expectativas de vida diferente da clientela do Ensino Regular, pois têm 

outras necessidades e responsabilidades. 

Um fator considerado relevante foi a falta de estrutura material e familiar dos alunos, o 

que lhes trouxe prejuízos em função do extenso período que passaram fora da escola, 

contribuindo para um déficit cognitivo que é perceptível, além do fato de terem que trabalhar 

em jornadas cansativas para se sustentarem e pagarem seus estudos. Os docentes enaltecem o 

interesse, a força de vontade e a disciplina dos alunos da EJA em tentar transpor esses 

obstáculos, dizendo com que eles são mais perseverantes dos que os alunos do Ensino 

Regular. 

Dadas as características peculiares dos alunos de EJA, essas determinam grande 

diferença nas práticas pedagógicas, metodológicas e técnicas didáticas aplicadas nesta 

modalidade de educação em relação aquelas aplicadas no Ensino Regular. Para os que 

consideram a diferença exígua ou inexistente, o processo pedagógico didático adotado ou é o 

mesmo ou pode receber pequenas mudanças. Para os docentes que não consideraram existir 

qualquer diferença, a aplicação dos mesmos métodos e as mesmas estratégias pedagógico 

didáticas aplicadas no Ensino Regular valem plenamente para a EJA. As falas reproduzidas a 

seguir ilustram essa consideração: 

 
Sinceramente, tem diferença tem; mas até pela idade deles, tem que ser tudo 
de acordo com a realidade deles, mas o conteúdo também porque tem que 
ser visto o lado mais prático da vida, não adianta você estar querendo dar 
uma coisa se no momento para eles tem urgência de outras coisas, você tem 
que fazer, o que na vida deles no dia a dia eles precisam: depósito de 
condomínio, você tem que ensinar a preencher cheque, coisa de banco; coisa 
que com criança você nem usava, mas é uma realidade deles que você tem 
que trazer porque eles precisam. (P 1) 
 
Com certeza. Tem sempre que ser diferente não é, primeiro que à noite você 
não pode, primeiro, você não pode infantilizar o aluno, segundo, a relação da 
noite é uma relação adulta, é uma relação mais de igual mesmo, de 
aprendizagem mútua, você não é a dona do saber, não tem essa questão de 
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disciplina não tem nada disso, você tem uma relação de trocas de 
conhecimento de aprendizagem e [...] você tem que entender que existem 
dificuldades sim, que o conhecimento deles é mais limitado sim, que ele tem 
mais dificuldade sim e por conta disso você tem que buscar outras 
estratégias que é diferente das crianças, [...] acho legal o conhecimento que 
eles tem o direito de ter,  então, com certeza é um trabalho diferenciado com 
certeza não tem como ser o mesmo. (P 3). 
 
Não, não percebo, porque eu acho assim, eu sou um tipo de pessoa que eu só 
coloco a mão aonde eu acho que eu vou dar conta, se eu não vou dar conta 
eu digo não, não dá, então eu acho que sabe, eu tento fazer assim o máximo, 
do máximo, para o meu aluno então eu não percebo, lanço mão com criança 
de nove, dez anos mas com um nível um pouco mais baixo, claro porque 
nove, dez anos não é, é terceiro ano agora, quarto ano do Ensino 
Fundamental você tem que baixar muito o nível mas eu tento incentivá-los 
em todos os aspectos para que eles cresçam também e que de repente não 
percebam ser um aluno do Eja, não é. (P 5) 
 
Não, não vejo diferença não, não consigo, assim no momento não, talvez 
você fique mais espremido, pelo o período ser menor. (P 9) 

 

Há docentes que se preocupam em ensinar e outros em ajudar aos seus alunos a 

aprenderem. Existem aqueles que são mais criativos, adotando uma prática dinâmica e 

diversificada, variada, propiciando o desenvolvimento cognitivo dos discentes e outros são 

mais conservadores. Percebe-se também em alguns relatos, que apesar de alguns professores 

acreditarem na forma como conduzem sua prática pedagógica, se questionam a respeito da 

adequação das mesmas à faixa etária para as quais a dirigem. Essa dúvida se reporta a 

determinadas atividades lúdicas propostas pelos docentes, não tendo a certeza se as mesmas 

funcionam como um resgate da infância perdida e prejudicada pela entrada em tenra idade 

desses alunos no mundo do trabalho ou se estariam infantilizando-os. 

Na sua grande maioria os professores conhecem a proposta constante na legislação que 

norteia a EJA, o que é registrado em suas falas. No entanto, eles explicitam as dificuldades 

para viabilizá-la, apontando diferentes problemas como baixa freqüência, material didático 

inadequado ao perfil do aluno ou inexistente, dificuldades de ordem cognitiva e baixa estima 

do alunado. 

 

(9) Trabalho da Equipe Administrativo Pedagógica 

 

As questões apresentadas à Equipe Administrativo-Pedagógica, concernentes a sua 

atuação específica no PEJA, abordaram os seguintes aspectos: dificuldades encontradas no 

que refere-se à administração e à gestão de uma escola que tem no seu 3º turno de 

funcionamento o PEJA e como a avaliação da aprendizagem do alunado era realizada pelos 
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professores. Essa abordagem fez emergir duas categorias 1. Funções e Atribuições e 2. 

Dificuldades, apresentadas na Tabela 9 (APÊNDICE 18). 

Com relação à categoria Funções e atribuições as falas (D 1), (D 2) e (P O) revelam 

que às atribuições legais do Diretor e Diretor Ajunto e Professor Orientador foram 

acrescentadas atividades que até então pertenciam e eram executadas por setores do nível 

intermediário (CRE) e do nível central (SME). Esse acréscimo aumentou a quantidade de 

trabalho ocasionando sobrecarga à Equipe Administrativo-Pedagógica: 

 

Olha, eu ia ficar falando o dia inteiro aqui tudo que eu tenho para fazer 
porque o diretor agora é um gerente, ele não é mais um diretor, a gente está 
usando o nome errado, porque pela descentralização tudo que eles passaram 
para a escola  fazer que antes era o nível intermediário a CRE ou o nível 
central  a SME que fazia, agora é a escola que faz.. São muitas coisas, por 
exemplo, muita coisa que era comprada para dentro da escola era comprada 
por licitação pela CRE ou pela Secretaria, agora é de responsabilidade da 
escola que recebe uma verba para comprar muito do que era comprado por 
outros setores. Toda a parte fiscal e de recolhimento do imposto de renda é 
feita na escola e é o diretor que faz. Os quadros de merenda e encomenda, 
prestação de contas, tudo no sistema on line, é digitado na escola: 
freqüência, bolsa família, a freqüência é digitada no site do Governo Federal 
pela escola, a bolsa família é digitada por minha diretora adjunta, mas a 
merenda sou eu que faço, a parte fiscal sou eu que faço.[...]. Nós fazemos os 
controles dos projetos, da parte pedagógica da escola, eu tenho uma P0 à 
noite que é uma  professora orientadora e tenho a coordenadora pedagógica 
de dia, mas ambas se reportam a mim e à diretora adjunta, a gente planeja as 
ações junto com elas, elas acompanham mais de perto, mas eu tenho que 
acompanhar também, não é? Não tem como a gente não participar... tudo, 
tudo a gente tem que organizar, acompanhar, implementar, avaliar, a direção 
tem que estar envolvida no processo inteiro. (D1) 
 
Uma das coisas mais confusas do PO é a situação de articulador, fazer a 
interação, a integração entre os PEJAs, porque nós temos o PEJA I e o PEJA 
II,  então nós trabalhamos os projetos e a gente tenta garantir que esses 
projetos sejam devolvidos ao mesmo tempo por toda a escola, então o meu 
papel, enquanto PO com os projetos é esse, é articular com os professores, 
dar também atenção a eles, treinamentos, como a gente faz toda sexta-feira 
com o PEJA II e o PEJA I. Tem vamos dizer, aqueles 45 dias no centrão e 
alternadamente os parciais, onde a gente se reúne para um pouco antes 
trabalhar e estudar sempre as legislações, textos, vias dos alunos avaliação 
para a gente ter todo esse movimento e eu estou sempre à frente de tudo isso. 
Temos algum suporte da Secretaria de Educação através da CRE, então aí 
vem um efeito cascata –vou a algumas reuniões onde eu também sou um dos 
que se capacitam; eu freqüento e de lá eu passo para os assessores toda a 
parte de planejamento que já vem praticamente alinhavado, e a gente 
trabalha em cima disso. Essa é uma das partes; fora a comunicação, 
controlar a entrada e saída de alunos em relação ao sistema acadêmico, não é 
entrada e saída de horário, e isso acaba também sendo uma função, que 
deveria, ser na verdade uma função que é administrativa.[...] Olha, por 
incrível que pareça a minha relação é direta com os professores, mas eu 
também tenho uma relação muito direta com os alunos, vou ver cursos para 
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os professores que aparecem da SME, no SENAI, as parcerias que nós temos 
com o SESI, com o SESC, museus; então vejo isso também[...]P 0) 

 
A (PO) evidencia não somente a multiplicidade de atividades que desempenha, mas 

destaca que acaba sendo responsável por funções de cunho administrativo, o que ocasiona 

falta de tempo para se dedicar a sua função de orientador pedagógico atuante no 3º turno da 

escola, no PEJA. Acrescenta ainda que a situação atinge aos profissionais da área da 

educação, em decorrência da falta de pessoal principalmente administrativo nas escolas, fato 

apontado também por (D 1) e (D 2): 

 

O problema de pessoal, ele não é só problema do PEJA, de dia a gente 
também está com esse problema, é uma política de governo, prioridade é a 
sala de aula, a maior parte das pessoas que faziam o serviço administrativo 
eram professores, então os professores voltaram para a sala de aula e a gente 
ficou sem pessoal, tanto de dia quanto de noite, a gente tem ainda algumas 
pessoas, eu tenho dois administrativos e algumas pessoas readaptadas fora 
de turma que fazem algum trabalho administrativo, mas que não dão conta 
de todo o trabalho da escola e nem de todos os horários em que a escola 
funciona, porque a escola funciona de manhã, de tarde e à noite. Não é um 
problema só da nossa escola, é um problema da rede como um todo; a gente 
tem que fazer ao mesmo tempo tanto a parte administrativa quanto a parte 
pedagógica, o ideal seria que a gente pudesse gerenciar os funcionários que 
estivessem na escola para fazer essas tarefas, mas a gente não tem, a gente 
tem que assumir as tarefas, a gente tem que trabalhar com prioridade e com 
muito planejamento para poder dar conta. A Secretaria Municipal de 
Educação (SME), não se manifesta em relação ao problema da falta de 
pessoal administrativo. A gente coloca o tempo todo em todas as reuniões, é 
levado para o nível central (SME), ocorre que eles tem um planejamento 
também, tem a questão da legislação, funcionário na Prefeitura só entra por 
concurso, é uma política de governo, a parte que cabe a escola, quer dizer, a 
gente sinaliza a demanda, mas são eles que tem que implementar as ações, 
não adianta a gente reclamar, reclamar, porque não tem como mandar 
chamar gente para trabalhar, somente por concurso e chamar funcionário é 
uma atribuição do nível central (SME) não é do nível intermediário – 
Coordenadoria Regional de Educação (CRE). Não tem concurso, não tem 
quantitativo, o orçamento já está sendo utilizado; o máximo da capacidade 
do orçamento para aplicação no pessoal. Não podem fazer concurso nesse 
momento, então, são questões para além da gestão escolar para as quais a 
gente não tem ingerência então a gente não tem como resolver, a gente tem 
que resolver com os meios que temos, até para nível intermediário quando  
acontece de um professor ser readaptado, ser retirado de turma ele tem que 
ser lotado numa escola para serviço administrativo aí a gente recebe alguém, 
aí você tenta treinar a pessoa e passar algum serviço para essa pessoa, e fora 
isso as pessoas que estão dividem o serviço que tem, você treina para os 
serviços específicos uma ou outra pessoa e assume uma parte do serviço 
para você fazer. Quem entra, já sabe que o esquema é esse, não tem outro 
caminho. Tanto o Coordenador quanto a Adjunta quanto eu, vamos 
revezando e atendendo na medida do possível; quem está na escola naquele 
momento e tem disponibilidade para atender um aluno, atende. Qualquer um 
de nós tem que atender, se eu estou fazendo merenda naquele momento e eu 



114 
 

tenho a coordenadora e nesse momento ela pode atender, então ela assume, 
atende, e tem autonomia para chamar o responsável; se ela acha que deve, 
mesmo que seja para dar só uma advertência por escrito ou dar uma 
advertência oral, ou se for um conflito entre professor e o aluno chamar e 
conversar e tentar  esclarecer; tanto a PO quanto a Adjunta quanto eu e 
quanto a Coordenadora Pedagógica (CP) que apóia a direção, então, 
qualquer uma de nós dependendo da situação,  assume quando se faz 
necessário. (D 1) 

 
Não tenho pessoal suficiente. A falta de pessoal é uma coisa que para mim, 
não falta só no terceiro turno, falta nos três turnos, tem também a questão de 
pessoal para fazer a segurança porque mesmo sendo dentro de um 
condomínio fechado, sendo na Barra da Tijuca é importante a segurança, 
além dos muros da escola; tem o problema sério do transporte mesmo sendo 
o RioCard eles tem uma dificuldade muito grande, porque eles não são 
reconhecidos como alunos nesse horário e é um transtorno, os motoristas 
reconhecem alunos do  estado, mas eles desconhecem que o município 
também oferece um terceiro turno, então muitas vezes os alunos passam por 
constrangimentos na condução. Administrar a verba representa outro 
desgaste que você tem, por exemplo: a parte elétrica, teria que ter uma verba 
extra para suprir essa necessidade, porque é diferente  você trabalhar numa 
escola de dois turnos onde você depois apaga tudo, onde o consumo de água 
é menor, então isso é uma realidade, é uma dificuldade. Eu tenho que 
determinar uma merendeira e quando eu a recebo na escola, não posso 
deixar de avisá-la porque às vezes ela não é avisada que ela vem para 
trabalhar numa escola de três turnos; elas, na maioria das vezes acham que 
como a escola é municipal e como maioria das escolas funciona só dois 
turnos, então acreditam que só vão trabalhar nos dois turnos; então é difícil 
lidar com essa realidade [...] (D2) 
 
Sou multifuncional. O quê acontece..., existe vaga, mas tem pouco pessoal e 
o pouco que tem trabalha de dia, e, é aquela história, não tem pessoal para 
trabalhar e a gente pede toda vez que tem o centro de capacitação, a gente 
pede, mas não é atendido, porque se falta professor nas escolas, a prioridade 
é o professor, então eles investem em chamar professores, então fica para 
trás um pouquinho essa parte do professor orientador, do coordenador 
pedagógico, da gestão escolar... e o diretor da escola fazendo tudo... e a cada 
ano é uma atribuição a mais para a direção da escola, então é tudo muito 
complicado, a gente pede, mas não é atendido; então, o que acontece é que o 
administrativo atrapalha o pedagógico, entendeu, então se você considera as 
duas coisas não dá ... ela não mexe no computador, eu já fui mexer mostrar 
para ela que ele está ativo, ai a outra já me pegou ....somos os peões 
fixos...acaba que não só o diretor, o diretor adjunto assim como qualquer 
outro profissional da área da educação, acaba tendo mais tempo, mais hora 
fora da sua função especifica do que na função específica que é o 
pedagógico, não é. O meu desempenho seria muito melhor se eu tivesse 
mais tempo para me dedicar ao pedagógico, mas isso é natural, então às 
vezes eu tenho essa responsabilidade também de arrumar as turmas, estar 
sempre junto dos professores, controlando frequência, me comunicando com 
os alunos faltosos, evasão, reuniões com eles, promovendo cursos, 
promovendo passeios pedagógicos, promovendo também a apresentação de 
trabalhos então eu fico sempre à disposição disso tudo.(P 0) 
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Quanto à categoria Dificuldades, além das dificuldades de pessoal, (D 1) salienta que 

a falta de comunicação com o nível intermediário (CRE) e nível central (SME), ocasionada 

pela divergência de horário de funcionamento, concorre para o adiamento da resolução de 

problemas nas escolas que tem no seu 3º turno a EJA ou o PEJA: 

 

Não sei se são dificuldades específicas do EJA, a gente tem poucas escolas 
com EJA, então no período noturno, porque de dia a gente tem muitas 
escolas funcionando e se você tem determinados problemas e precisa de 
comunicação está todo mundo trabalhando, não é, de noite, não, de noite na 
nossa coordenadoria nós somos somente treze escolas com EJA; de cento e 
poucas escolas somente  treze tem EJA, então o nível central (SME) nesse 
horário está fechado, o nível intermediário (CRE) no horário noturno está 
fechado, então acho que uma das dificuldades é que às vezes no seu 
funcionamento quando você tem alguma dificuldade ou algum problema 
você tem que esperar até o dia seguinte para poder se comunicar para 
resolver esse problema, seja ele administrativo ou pedagógico, não é, então, 
porque a gente funciona num horário onde todas as repartições estão 
fechadas, eu acho que isso é um fator dificultador, algumas coisas você tem 
que adiar a resolução para esperar o dia seguinte para me comunicar com a 
coordenadoria que vai estar aberta e tal..então que eu me lembre temos essa 
dificuldade de comunicação. (D 1) 

 

Dificuldades de ordem financeira também foram apontadas como causadoras de 

impacto na infra-estrutura principalmente pedagógica, como veremos a seguir na fala de (D 

2): 

[...] então as dificuldades maiores elas variam, a primeira, para mim, seria de 
pessoal, a segunda, a questão do financeiro mesmo de ter um recurso maior 
para termos de repente, a oportunidade de trabalharmos melhor, termos um 
recurso melhor. Olha, sempre tudo que é comprado a gente pensa nos três 
turnos, mas  poderíamos ter uma melhor qualidade em termos de conforto 
para o aluno, de material didático, o próprio professor, um apoio maior para 
que esse professor pudesse fazer um trabalho melhor e a terceira, seria ter 
um apoio, assim, maior em termos segurança e de possibilidade de podermos 
resolver essa questão do transporte que vem se acumulando ao longo desses 
anos em que temos o PEJA na escola. (D 2) 

 

4.4 – Resultados 

 

O cruzamento das análises empreendidas permitiu verificar que a maioria dos 

Professores Regentes e a Equipe Administrativo-Pedagógica encontram se alinhados nas 

temáticas EJA, PEJA, Alunos da EJA, Professores da EJA e Trabalho do Professor da EJA 

emergidas no decorrer das quatro etapas da pesquisa. Identificaram a EJA como recuperação 

do tempo perdido por esses alunos que em razão de vivenciarem um contexto de dificuldades 

econômicas, sociais e materiais não puderam estudar na época apropriada. Considerando a 
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EJA uma modalidade de educação que promove oportunidade de acesso dos alunos a bens 

culturais, inserção social e principalmente ao resgate da auto-estima, sentem-se motivados e 

gratificados por desenvolver um trabalho voltado para o alcance da cidadania desses sujeitos. 

Observa-se que apesar das diferenças de idade, existe um traço comum aos alunos da 

EJA que, na sua quase totalidade são oriundos das classes populares e apresentam baixa auto-

estima, o que sensibiliza os professores. Na tentativa de reduzir as conseqüências da pobreza 

material e social, reflexos de um contexto histórico de exclusão, quatro docentes se dedicam a 

mitigar essas carências, focando-as na sua prática pedagógica diária. São muitas vezes 

benevolentes e muito flexíveis, dando mais ênfase a “recuperação social” desses sujeitos do 

que a aprendizagem dos conteúdos programáticos. Nesse sentido, conduzem o processo 

educativo de forma maternal, a semelhança dos professores das primeiras séries do Ensino 

Fundamental, como observou Alves-Mazzotti et al (2006). 

A pesquisa evidencia a valorização dos encontros e cursos de capacitação, 

explicitando aspectos importantes na troca de experiências entre os professores, porém, há 

críticas aos cursos propostos pela SME/RJ. Segundo os docentes, não atendem, no dia-a-dia, a 

realidade desses profissionais com seus alunos na sala de aula no que diz respeito ao 

ensino/aprendizagem. Exaltaram tanto a importância de uma formação inicial voltada para a 

EJA quanto à possibilidade de formação continuada nesta modalidade de educação para uma 

prática pedagógica mais eficaz. Apontaram a inadequação dos conteúdos curriculares ao 

tempo disponível para abordá-los convenientemente, dado ao caráter acelerativo e aligeirado 

do PEJA. 

Dentre os entraves apontados pelos professores, estão: a juvenilização da EJA; falta de 

base e fracassos escolares anteriores dos alunos, baixa auto-estima, baixa freqüência 

ocasionando descontinuidade no aprendizado, conteúdo curricular extenso e inadequado ao 

interesse do alunado; formação inicial inexistente para docentes que pretendem atuar nesta 

modalidade de educação; formação continuada insuficiente que não atende a realidade 

vivenciada no espaço escolar, salas de aula com três grupos distintos de progressão (Unidades 

de Progressão 1, 2, 3) sem material didático adequado e atualizado voltado as especificidades 

da EJA; e vida profissional dos docentes atribulada com o acúmulo de três turnos de trabalho 

em diversas escolas. Todos esses aspectos constituem um conjunto de fatores que podem 

contribuir para a desmotivação e consequentemente a evasão escolar. 

Quanto às razões e motivações que os conduziram a lecionar na EJA, responderam que 

não se prendem especificamente a esta modalidade de educação, mas, uma vez engajados, se 

encantaram com a experiência de atuar no PEJA e ali permaneceram, buscando novas formas 
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pedagógicas de dialogar com a filosofia proposta no Programa. 

Para a Equipe Administrativo-Pedagógica as queixas mais recorrentes se concentram 

na falta de pessoal administrativo, sobrecarregando os profissionais da gestão e o professor 

orientador, muitas vezes mobilizando sua atenção e ocupando o tempo reservado para o trato 

de assuntos de natureza pedagógica; dificuldades na comunicação com o nível central (SME) 

e intermediário (CRE) em função do horário noturno do PEJA e falta de apoio para o 

desenvolvimento das atividades pedagógicas extra-classe, face ao limitado recurso financeiro 

disponibilizado para este fim. 

O PEJA está fortemente vinculado à certificação como instrumento de colocação no 

mercado de trabalho e ascensão profissional, havendo uma maior preocupação com o resgate 

do direito ao estudo e a elevação da auto-estima do que com os resultados referentes ao 

desempenho da aprendizagem desses alunos. Percebemos que os alunos se certificam para o 

ensino médio, com grande dificuldade de leitura, escrita e interpretação, prejudicando a 

compreensão de todas as disciplinas e o trabalho pedagógico dos docentes. 

Os resultados indicaram que os professores parecem ancorar suas representações 

sociais de EJA numa educação compensatória, ressaltando toda sorte de carências dos alunos, 

dando mais ênfase à “recuperação social” do que à aprendizagem. Revelaram carências 

materiais e estruturais para o funcionamento do PEJA além de insuficiência na sua formação 

inicial e continuada, o que já indica o processo de objetivação. Foi possível identificar durante 

a observação das aulas dois grupos quanto a atitudes relativas às práticas pedagógicas: um 

grupo (7 professores) privilegia tanto o resgate social quanto a aprendizagem dos alunos 

utilizando estratégias criativas e em acordo com os pressupostos legais da EJA. O outro (4 

professores) utiliza técnicas didáticas das séries iniciais do Ensino Fundamental, tentando 

(re)fazer o percurso acadêmico desses alunos. Parece que para esses professores há 

dificuldade na adoção de novos paradigmas educacionais. 
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CONCLUSÃO 
 

 

O presente estudo se propôs a buscar os indícios das representações sociais de 

Educação de Jovens e Adultos elaboradas por professores de uma escola pública municipal de 

Ensino Fundamental localizadana zona oeste do Rio de Janeiro, na tentativa de compreender 

como esses docentes significam esta modalidade de educação. 

A partir das análises realizadas, pretendeu-se estabelecer possíveis relações existentes 

entre a prática docente e os processos de permanência ou desistência, uma vez que evasão 

escolar é elevada na EJA, em torno de 42,7%. (IBGE, 2009). 

Quanto ao trabalho relativo ao PEJA na escola pesquisada, verificou-se que a gestão 

está comprometida no sentido de atender as especificidades dos alunos e ao mesmo tempo 

constatou-se que o corpo docente desenvolve uma relação empática com os discentes. Nota-se 

também a valorização da experiência extra-escolar. Não se pode descartar que há dificuldade 

por parte de um grupo de professores em se “descolar” de comportamentos afetivos 

vivenciados por eles na docência do Ensino Fundamental Regular, quando ensinavam alunos 

das séries iniciais na faixa etária dos 6 a 14 anos, criando uma forma de agir que não se 

coaduna com a filosofia norteadora da EJA. 

No contexto apresentado, há nós que precisam ser desatados principalmente aqueles 

que impedem a eficácia de um trabalho pedagógico. Dentre eles podemos citar a qualidade 

questionável do material didático, conteúdos programático extensos para uma EJA aligeirada 

e em alguns pontos inadequados as especificidades do perfil do alunado; baixa freqüência dos 

discentes e juvenilização da EJA. 

Há de se acrescentar ainda, a carência de habilitação específica em EJA na maior parte 

das instituições, pois aproximadamente 2% delas no Brasil (IBGE, 2009), a oferece nos 

cursos de Pedagogia, prejudicando a formação inicial para aqueles docentes que desejam atuar 

na EJA. Por fim devemos levar em consideração as deficiências dos cursos de formação 

continuada para os professores, os quais apesar de enaltecerem pontos positivo, tais como a 

troca de experiências, se queixam que os mesmos se encontram divorciados da realidade dos 

problemas e alheios as dificuldades vivenciadas por eles e os alunos no cotidiano escolar. 

Os resultados da pesquisa apontam que tanto a equipe Administrativo-Pedagógica 

quanto os professores regentes significam a EJA como uma recuperação do tempo perdido 

uma vez que esses alunos não puderam estudar na época apropriada em função de diversos e 
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adversos fatores, dentre eles o ingresso precoce no mercado de trabalho; consideram que essa 

modalidade de educação oferece oportunidades de acesso a bens culturais, inserção social e 

promove o resgate da auto-estima dos alunos. Os professores parecem ancorar suas 

representações sociais de EJA, numa educação compensatória ressaltando as carências dos 

alunos. Quanto à objetivação revelam carências materiais para o funcionamento do PEJA, 

além de insuficiências na formação inicial e continuada. 

Quanto à prática pedagógica observada nas salas de aula, os professores regentes 

dividem-se em dois grupos com atitudes distintas: um grupo de docentes está comprometido 

com uma educação voltada para superação dos obstáculos encontrados no cotidiano do 

contexto escolar do PEJA, privilegiando igualmente o resgate social dos alunos e a 

aprendizagem dos conteúdos programáticos, adotando estratégias pedagógicas criativas, 

aplicadas de acordo com os pressupostos legais norteadores da EJA e do PEJA. O outro grupo 

utiliza técnicas didáticas que visam recuperar atividades lúdicas realizadas na infância, razão 

pela qual atuam maternalmente na tentativa de minimizar os efeitos negativos tanto do ponto 

de vista psicológico quanto pedagógico. Percebe-se ai, a metáfora do percurso “voltar à 

infância para seguir em frente”. 

Entende-se que trabalhar a auto-estima do aluno, inclui não somente promover 

atividades extra-classe, festividades na escola, levá-los ao cinema, teatro, museus, restaurantes 

etc., mas é importante dedicar-se com igual ênfase à qualidade e a efetividade do processo 

ensino-aprendizagem, o que passa por um letramento eficaz que permita ascensão 

profissional, desejo de tantos alunos ao ingressarem na EJA. 

Durante a realização da pesquisa foi possível observar a dificuldade dos discentes 

tanto os do PEJA I, alfabetizandos, quanto os do PEJA II, em relação à leitura, compreensão, 

escrita, interpretação, principalmente quando se certificam para prosseguir os estudos no nível 

médio, o que é preocupante. 

Os relatos anteriores me leva a inferir que vários fatores podem concorrer para a 

permanência ou desistência escolar dos alunos de EJA e estão associados a inúmeras variáveis 

que podem ser observadas tanto no âmbito pedagógico quanto no que diz respeito à estrutura 

escolar, vinculando-se também a outras causas citadas, cujas raízes se encontram para além da 

gestão pedagógica e escolar. Destacam se aqui, problemas trazidos pelos alunos, oriundos de 

suas carências materiais e sociais criando facilidade para o desânimo desses discentes, 

conduzindo-os ao abandono escolar, mesmo quando plenos do desejo de aprender.    

A análise dos documentos oficiais que norteiam a EJA e o PEJA, as observações feitas 

na escola e na sala de aula e as respostas às entrevistas realizadas com os professores de EJA 
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da escola pesquisada mostraram que a EJA é uma idéia inovadora; que para chegar a bom 

termo, revertendo os elevados índices de evasão apresentados, precisa substituir algumas 

idéias e representações tradicionais que ainda vigoram nas práticas educativas. 

Os professores sabem o que e como proceder para levar as ações necessárias à 

proposta dessa modalidade de educação. Entretanto, mesmo reconhecendo que a EJA é uma 

idéia inovadora, muito mais produtiva que as idéias educacionais do passado para atingir os 

objetivos relativos ao resgate do direito à educação para todos, ainda existem muitas 

dificuldades a serem vencidas. 

Percebe se que a substituição dos modelos mentais já adquiridos pelos professores se 

enraízam de tal modo no sistema escolar que para substituí-los, encontram-se óbices que 

tornam difícil esta mudança. As transformações só ocorrerão a partir da superação de 

determinadas concepções, valores, modelos e posturas concernentes a essa modalidade de 

educação, principalmente à sua clientela, ou seja, mudanças na forma de pensar e interagir 

desses sujeitos, atores principais - professores e alunos da EJA. 
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APÊNDICE 1 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu _________________________, RG _______ declaro estar de acordo em participar da pesquisa 

realizada por Andréa Torreão Esteves, RG 83104703-9 – D (CREA – RJ), orientada pela professora Helenice 

Maia, intitulada Representações Sociais de Educação de Jovens e Adultos (EJA) por Professores de uma 

Escola Municipal da Zona Oeste do Rio de Janeiro, para obtenção de titulação acadêmica. O presente 

trabalho tem por objetivo buscar conhecer as representações sociais de (EJA) elaboradas por professores que 

atuam no Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA I e II) em uma Unidade Escolar da Rede Pública 

Municipal de Ensino do Rio de Janeiro pertencente a 7ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), vinculada 

à Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME/RJ). 

Neste estudo, procurar-se-á conhecer os sentidos atribuídos à EJA e verificar como essas representações 

norteiam as práticas pedagógicas, contribuindo para ampliar o entendimento dessa modalidade de educação. 

Para levantamento dos dados serão realizadas: análise documental, observação na escola e em salas de 

aula que serão devidamente registradas em diário de campo, aplicação de entrevistas individuais semi-

estruturadas. 

Estou ciente de que receberei resposta ou esclarecimento a qualquer dúvida acerca de assuntos 

relacionados ao objeto da pesquisa. Fica garantida minha liberdade de retirar meu consentimento a qualquer 

momento e deixar de participar do estudo. A pesquisa manterá o caráter oficial das informações relacionando-as 

com a minha privacidade, sem que ocorra qualquer tipo de coerção ou prejuízo. Fica garantida a obtenção de 

informações atualizadas durante o estudo, ainda que isto possa afetar minha vontade de continuar dele 

participando assim como minha liberdade de não responder a questões que me causem algum constrangimento. 

Quanto a custos e receita, estas são nulas, não havendo qualquer tipo de despesa de minha parte, ou 

ganho com minha participação nesta pesquisa. 

Recebi todas as informações necessárias, estando ciente do objetivo deste estudo: o conhecimento das 

representações sociais de (EJA) por professores, contribuindo para a melhoria do processo educativo. 

Serão mantidos todos os preceitos éticos legais durante e após o termino da pesquisa.  

Este termo será realizado em duas via para que uma fique com o entrevistado e outra com a 

pesquisadora. Em caso de dúvida, poderei entrar em contato com a pesquisadora pelos endereços ou telefones 

citados acima. 

Ciente dos termos propostos concordo em participar da pesquisa. 

 

Rio de Janeiro, _____ de __________ de 2010. 

 

_______________________________________ 

                                                                                                       Assinatura do participante 
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APÊNDICE 2 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO 

 

1º Momento 

(a) Ambientação e levantamento das Relações Profissionais entre professores regentes, alunos, 

direção e professor orientador; 

(b) Gestão - Dialogar com diretora e diretora adjunta; explicar o objetivo da pesquisa; conhecer 

as funções que desempenham; quais as maiores dificuldades que encontram no dia-a-dia para 

viabilizar o PEJA em todos os seus aspectos; quais as suas atribuições relacionadas aos 

professores regentes, professor orientador e alunos; 

(c) Professor orientador – Dialogar com professor orientador; explicar o objetivo da pesquisa; 

conhecer as funções que desempenham, seu papel na unidade escolar, sua relação com alunos, 

professores e gestores; 

(d) Professores Regentes – Dialogar com os professores; explicar o objetivo da pesquisa; saber 

qual é a disciplina que cada um leciona e se seguem as orientações da Multieducação. 

 

2º Momento 

Observação da dinâmica do cotidiano escolar: 

(a) Participação na reunião do Conselho de Classe (COC); 

(b) Observação da gestão escolar; 

(c) Observação do relacionamento entre professores regentes, orientador e alunos; 

(d) Observação da prática pedagógica diária dos professores regentes (verificando os pontos que 

serão abordados nas entrevistas); 

(e) Observar possíveis dificuldades de entendimento das disciplinas por parte dos alunos e/ou de 

abordagem por parte do professor regente;  

(f) Observar a estrutura pedagógica que a escola oferece, tais como: biblioteca, sala de vídeo, 

auditório, TV, sala de informática e também as condições físicas e de conservação das 

instalações (salas de aula, banheiros, bebedouros, espaço para a prática de atividades de 

educação física é adequado as necessidades dos Jovens e Adultos). 

(g) Verificar com que freqüência são utilizados os recursos oferecidos; 

(h) Verificar a realização de atividades pedagógicas da classe e extra-classe. 
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APÊNDICE 3 
 

QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA PARA PROFESSORES REGENTES 
 
Prezado (a) Professor: 
 
Obrigada por participar desta pesquisa. A EJA, objeto desta investigação, para ser melhor 
compreendida, precisa de sua colaboração. Fique tranqüilo(a), pois temos o compromisso de 
que sua identidade não será revelada. 

Andréa Torreão Esteves 
Preencha, por favor, as lacunas abaixo: 
1 - Assinale:  Sexo:    (     ) Masculino              (     ) Feminino    
 
2 - Idade: _____________________anos 
 
3 - Qual sua formação? 
(    ) Normal 
(    ) Normal Superior  
(    ) Graduação        Qual? ___________________________________________ 
(    ) Especialização  Qual? ______________________________________ 
(    ) Mestrado           Qual? ______________________________________ 
(    ) Doutorado         Qual? ___________________________________________ 
 
4 - Você atua como professor do: 
(    ) PEJA I/ bloco I 
(    ) PEJA I/ bloco II 
(    ) PEJA II/bloco I 
(    ) PEJA II/bloco II 
(    ) PEJA I/ PEJA II 
 
5 - Há quantos anos você atua no Magistério? 
(   ) menos 5      (    ) 6 a 10              (    ) 11 a 15       (    ) 16 a 20        (   ) 21 a 25           (    ) 
mais de 26 
 
6 - Há quantos anos você atua como professor de EJA? 
(   ) menos 5           (    ) 6 a 10             (    ) 11 a 15        (    ) 16 a 20      (    ) 21 a 25     (    ) 
mais de 26 
 
7- Além da sua atuação como professor na EJA, você leciona em outra modalidade de ensino? 
Qual? Há quanto tempo ?  
 
 8 - Há quantos anos você atua como professor nesta escola? 
(   ) menos de 5      (    ) 6 a 10         (    ) 11 a 15       (    ) 16 a 20           (   ) 21 a 25     (    ) 
mais de 26 
 
9- Fez alguma especialização para lecionar na EJA? Qual? 
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APÊNDICE 4 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA PROFESSORES REGENTES 

 
1º Momento 
 
1 – O que é Educação de Jovens e Adultos para você? 
 
2 – O que você faz como professor de EJA? 
 
3 – Como são alunos de EJA? 
 
4 – O que você faz com seus alunos de EJA? 
 
5 – Que metodologias você utiliza para com esses alunos? 
 
6 – Você percebe diferenças entre sua prática pedagógica na EJA e a que é desenvolvida no 
ensino regular? Quais? 
 
7 – De que forma você avalia a aprendizagem de seus alunos EJA? Justifique o instrumento 
utilizado. 
 
2º Momento 
 
1. Você incentiva seus alunos a participarem de atividades extraclasse? Quais? 
 

2. A Secretaria Municipal de Educação disponibiliza materiais didáticos para serem utilizados 
nas aulas do PEJA. Eles são suficientes? Por quê? Poderia destacar os pontos positivos e 
negativos relativos ao material didático disponibilizado? 
 

3. O que é Educação de Jovens e Adultos para você? O que significa a EJA para você? 
 

4. Como são alunos de EJA? Através da sua experiência diga como você vê o aluno de EJA ? 
Quais são as características de seus alunos de EJA que mais chamam sua atenção? 
 

4. O que você faz com seus alunos de EJA? 
 

5. Que metodologias você utiliza para com esses alunos? 
 

6. Seus alunos faltam muito? Por que você acha que eles faltam? 
 

7. O que você acha que poderia ser feito para reduzir a quantidade de faltas de seus alunos? 
 

8. De um modo geral quais são as aspirações, motivações e pretensões dos seus alunos 
quando se matriculam no PEJA? Você procura conhecê-las? Procura fazer esse levantamento 
junto aos alunos de sua classe? 
 

9. De que forma você busca conhecer as dificuldades de aprendizagem dos seus alunos? Quais 
são no seu entendimento as prováveis causas destas dificuldades? Quais são as estratégias que 
você lança mão para reversão das dificuldades de aprendizado apresentadas? 
 

10. Quando ocorrem conflitos na sua classe de que forma você procura atuar para solucioná-
los? 
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11. Sua formação para magistério contribuiu para você exercer suas atividades de ensino na 
EJA? Por quê? Aponte pelo menos um motivo. 
 

12. Quais são as maiores dificuldades encontradas por você para realizar a contento sua 
prática pedagógica diária no PEJA? 
 

13. Como você viabiliza no seu cotidiano pedagógico o PPP da escola em relação ao EJA? 
 

14. Você fez cursos de capacitação na área de EJA? Eles ajudaram sua prática pedagógica? 
Por quê? Aponte pelo menos um motivo. 
 

15. Você percebe diferenças entre sua prática pedagógica na EJA e a que é desenvolvida no 
ensino regular? Quais? 
 

16. Você só leciona na EJA ? Quais são os motivos que o (a) levaram a trabalhar na EJA? 
 

17. Como você percebe o desempenho escolar dos seus alunos?  
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APÊNDICE 5 

 
QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA PARA DIRETORES 

 
Prezado (a) Diretor (a) 
 
Obrigada por participar desta pesquisa. A EJA, objeto desta investigação, para ser melhor 
compreendida, precisa de sua colaboração. Fique tranqüilo(a), pois temos o compromisso de 
que sua identidade não será revelada 

Andréa Torreão Esteves 
Preencha, por favor, as lacunas abaixo: 
 
1 - Assinale:  Sexo:    (     ) Masculino              (     ) Feminino 
 
2 - Idade : __________________anos 
 
3 - Qual sua formação? 
(    ) Normal 
(    ) Normal Superior  
(    ) Graduação        Qual? ___________________________________________ 
(    ) Especialização  Qual? ______________________________________ 
(    ) Mestrado           Qual? ______________________________________ 
(    ) Doutorado         Qual? ___________________________________________ 
 
4- Você fez algum curso para exercer a direção escolar? Qual? 
 
5 - Há quantos anos você atua no Magistério? 
(   ) menos 5      (    ) 6 a 10              (    ) 11 a 15       (    ) 16 a 20      (   ) 21 a 25           (    ) 
mais de 26 
 
6 - Há quantos anos você atua como diretor de escola? 
(   ) menos 5      (    ) 6 a 10              (    ) 11 a 15       (    ) 16 a 20     (   ) 21 a 25           (    ) 
mais de 26 
 
7 - Há quantos anos você atua como diretor nesta escola? 
(   ) menos 5      (    ) 6 a 10              (    ) 11 a 15       (    ) 16 a 20     (   ) 21 a 25           (    ) 
mais de 26 
 
8- Já atuou como professor de EJA? Durante quanto tempo? 
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APÊNDICE 6 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA DIRETORES 

 
1º Momento 
 
1 – O que é Educação de Jovens e Adultos para você? 
 
2 – Como são alunos de EJA? 
 
3 – O que você faz como diretor (a) de uma escola que trabalha com EJA? 

 
2º Momento 
 
1. O que significa a EJA para você? 
 
2. Através da sua experiência diga como você vê o aluno de EJA? Quais são as características 
de seus alunos de EJA que mais  chamam  sua atenção? 
 
3. Como você toma conhecimento da evasão dos alunos de EJA nesta unidade escolar?  
 
4. As causas desta evasão são mapeadas? De que forma? Quais são as principais causas?  
 
5. Esta unidade escolar possui estatística periódica de alunos evadidos nos últimos cinco 
anos? 
 
6. De que forma você atua diante do problema de evasão escolar verificada na EJA?   
 
7. O que você faz como diretor de uma escola que trabalha com EJA? Que ações você 
desenvolve como diretor? 
 
8. A direção e o corpo docente da escola se reúnem com a comunidade visando maior 
integração com a mesma? Em caso afirmativo, em que ocasiões acontecem esses encontros? 
 
9. Quais as dificuldades que você enfrenta como diretor de uma escola que trabalha com EJA? 
 
10. Os alunos faltam muito? Por que você acha que eles faltam? 
 
11. O que você acha que poderia ser feito para reduzir a quantidade de faltas de seus alunos? 
 
12. Como você viabiliza no seu cotidiano pedagógico o PPP da escola em relação ao EJA? 
 
13. Face à carência de pessoal administrativo de apoio no turno em que funciona a EJA de sua 
unidade escolar fazendo com que você assuma atividades diversas e consumindo grande parte 
do tempo, que estratégias você sugere para executar as prioridades pedagógico-didáticas? 
 
14.  Quais são as estratégias utilizadas para mediar conflitos entre professores e alunos? 
 
15. Qual a sua maior motivação para trabalhar na EJA? 
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APÊNDICE 7 
 

QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA PARA PROFESSOR ORIENTADOR 
 
 
Prezado (a) Professor Orientador(a) 
 
Obrigada por participar desta pesquisa. A EJA, objeto desta investigação, para ser melhor 
compreendida, precisa de sua colaboração. Fique tranqüilo(a), pois temos o compromisso de 
que sua identidade não será revelada 

Andréa Torreão Esteves 
 

Preencha, por favor, as lacunas abaixo: 
1 - Assinale:  Sexo:    (     ) Masculino              (     ) Feminino    
2 - Idade : 
3 - Qual sua formação? 
 
(    ) Normal 
(    ) Normal Superior  
(    ) Graduação        Qual? ___________________________________________ 
(    ) Especialização  Qual? ______________________________________ 
(    ) Mestrado           Qual? ______________________________________ 
(    ) Doutorado         Qual? ___________________________________________ 
 
 
5 - Há quantos anos você atua no Magistério? 
(   ) menos 5      (    ) 6 a 10              (    ) 11 a 15       (    ) 16 a 20    (   ) 21 a 25           (    ) 
mais de 26 
 
6- Há quantos anos você é professor orientador na EJA? 
(   ) menos 5      (    ) 6 a 10              (    ) 11 a 15       (    ) 16 a 20    (   ) 21 a 25           (    ) 
mais de 26 
 
7 - Há quantos anos você é professor orientador de EJA nesta escola? 
(   ) menos 5      (    ) 6 a 10              (    ) 11 a 15       (    ) 16 a 20    (   ) 21 a 25           (    ) 
mais de 26 
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APÊNDICE 8 

 
ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA PROFESSOR ORIENTADOR 

 
 
1º Momento 
 
1 – O que é Educação de Jovens e Adultos para você? 
 
2 – Como são alunos de EJA? 
 
3 – O que você faz como professor orientador? 
 
2º Momento 

 
1. O que significa a EJA para você) 
 
2. Como são alunos de EJA? Através da sua experiência diga como você vê o aluno de EJA? 
Quais são as características de seus alunos de EJA que mais  chamam  sua atenção? 
 
3. O que você faz como professor orientador? 
 
4. De que forma você busca conhecer e solucionar as dificuldades dos docentes da EJA no 
exercício da sua prática pedagógica diária? 
 
5. De que forma você busca conhecer e solucionar as dificuldades dos alunos do EJA? 
 
6. Como você toma conhecimento da evasão dos alunos de EJA nesta unidade escolar?  
 
7. As causas desta evasão são mapeadas? De que forma? Quais são as principais causas?  
 
8. De que forma você atua diante do problema de evasão escolar verificada na EJA?   
 
9. A direção e o corpo docente da escola se reúnem com a comunidade visando maior 
integração com a mesma? Em caso afirmativo, em que ocasiões acontecem esses encontros? 
 
10. Como você viabiliza no seu cotidiano pedagógico o PPP da escola em relação ao EJA? 
 
11. Face à carência de pessoal administrativo de apoio no turno em que funciona a EJA de sua 
unidade escolar fazendo com que você assuma atividades diversas e consumindo grande parte 
do tempo, que estratégias você sugere para executar as prioridades pedagógico-didáticas? 
 
12. Quais são as estratégias utilizadas para mediar conflitos entre professores e alunos? 
 
13. Qual a sua maior motivação para trabalhar na EJA? 
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APÊNDICE 9 

QUADRO DE FORMAÇÃO DA EQUIPE DO PEJA – PERFIL DOS SUJEITOS 
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P1 F 59 PEJA I/bloco I 1 +26 6-10 
FUNDAMENTAL 

(REGULAR) 
25 6-10 NÃO X   PEDAGOGIA . . 

P2 F 50 PEJA I/bloco I 1 16-20 < 5 
FUNDAMENTAL 

(REGULAR) 
17 < 5 NÃO . .  PEDAGOGIA . . 

P3 F 43 PEJA I/bloco II 1 16-20 6-10 
FUNDAMENTAL 

(REGULAR) 
18 6-10 SIM   X .   

 EDUCAÇÃO 
(EJA) 

P4 F 50 PEJA I/bloco II 1 21-25 <5 
FUNDAMENTAL 

EDUCAÇÃO 
ESPECIAL 

7 6-10 NÃO . . 
 PEDAGOGIA/   

ADMINISTRAÇ
ÃO 

 
PSICOPEDAGOGIA 

 
. 

P5 F 46 PEJA II/bloco I e II  1 16-20 6-10 
FUNDAMENTAL 

(REGULAR) 
19 6-10 NÃO . . 

BIOLOGIA/   
PEDAGOGIA  

PSICOPEDAGOGIA 
 

. 

P6 F 53 PEJA II/bloco I e II  1 21-25 6-10 
FUNDAMENTAL 

(REGULAR) 
9 6-10 NÃO . . MATEMÁTICA 

 EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA 

. 

P7 F 50 PEJA II/bloco I e II   1 +26 11-15 
FUNDAMENTAL 

(REGULAR) 
20 11-15 SIM X . 

 
LETRAS/SERVI

ÇO SOCIAL 
 EJA . 

P8 F 44 PEJA II/bloco I  1 21-25 <5 
FUNDAMENTAL 

(REGULAR) 
18 21-25 NÃO . X    GESTÃO ESCOLAR . 

P9 M 48 PEJA II/bloco I e II  1 21-25 6-10 
FUNDAMENTAL 

(REGULAR) 
24 6-10 NÃO . .  HISTÓRIA . . 

P10 F 53 PEJA II / bloco II 1 21-25 6-10 
FUNDAMENTAL 

(REGULAR) 
25 16-20 NÃO . X . . . 

P11 F 51 
PEJA I/bloco I e II- 

PEJA II/bloco II 
1 +26 <5 

FUNDAMENTAL 
(REGULAR) e 

MÉDIO (FAETEC) 
23 21-25 NÃO . . 

 EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

 ENSINO DE 
DANÇA/DANÇA 

EDUCAÇÃO 
. 

P0 F 51 
PROFESSOR 

ORIENTADOR 
1 21-25 . 

FUNDAMENTAL 
(REGULAR) 

. < 5 NÃO . X       

D1 F 44 DIRETORA . 21-25 . 
FUNDAMENTAL 

(REGULAR) 
. 11-15 NÃO . . 

PEDAGOGIA, 
LETRAS 

GESTÃO 
EDUCACIONAL 

LINGUÍSTICA 

D2 F 53 
DIRETORA 
ADJUNTA 

. 21-25 . 
FUNDAMENTAL 

(REGULAR) 
. 6-10 NÃO . .  PEDAGOGIA 

 GESTÃO E 
SUPERVISÃO 

. 
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APENDICE 10 
 
Tabela 1 – Freqüência (f) de evidências por categoria no tema Educação de Jovens e Adultos 
– Professores Regentes 

Categorias Evidências f 
Definição de EJA Olha, eu acho que não é só para mim, a educação 

não é nem no sentido de só aprender a ler e escrever, 
entende, é realmente a educação para a vida, é lógico 
que eu considero ler e escrever eu considero básico, 
mas eles tem que ter noção assim para tudo, para 
tirar o Rio Card eles não sabem como faz [...] (P 1) 
 
Significa um crescimento, porque você atinge várias 
faixas etárias, vários tipos de experiências, cada um 
com a sua a própria experiência, o seu dia a dia, na 
sua profissão, o que eles trazem para você é um 
enriquecimento. (P 10) 

2 
 

Oportunidade [...] uma oportunidade assim valiosíssima, então eu 
falo para eles, - poxa, está aqui, caminha, não 
desiste, vai, porque é a chance agora, entendeu, e 
quando eles vem para cá, eles vem porque querem 
aprender [...] (P2) 
 
É educação de jovens e adultos eu acho que é 
aquele, é o público que não teve oportunidade de 
estudar e está retornando, a maioria [....]não tiveram 
oportunidade de estudar na época certa e voltam às 
vezes com 20 anos sem estudar e voltam com aquela 
força com aquela garra de estudar [...] (P 6) 

2 

 
Assistencialismo 

Educação de jovens e adultos de um modo geral, não 
é uma educação, é uma modalidade de educação, 
historicamente ela é uma modalidade sempre voltada 
ao assistencialismo[...] (P3) 

1 

Tempo perdido Ah, é uma recuperação de um tempo, é você 
conseguir engajar um grupo de pessoas que 
porventura por uma razão ou outra, às vezes, não 
puderam completar sua escolaridade, não puderam 
ter acesso a esse mundo da escrita e da leitura 
[...]tentando recuperar entrar nesse mundo da escrita 
e da leitura, não é. (P 4) 
 
Para mim significa recuperar o tempo perdido, não 
perdido, mas tempo dos quais eles, no tempo correto 
não conseguiram ganhar, não conseguiram ter, por 
algum motivo, ou por trabalho, ou por ser a pessoa 
que traz dinheiro para casa, ou até mesmo porque 
não tem cabeça, porque é muito jovem, aqui você 
nota que ele tem condição, ele não tem é maturidade 
suficiente e perde, então esse tempo perdido eles 
querem recuperar, eu acho que, na minha opinião é 
isso, é recuperar o tempo que cada um perdeu [....] 
(P 5) 
 
A EJA é uma oportunidade de resgatar o tempo que 
os alunos perderam ou não puderam estudar, por 
trabalho. A EJA, ela significa um tempo de reparar o 
tempo perdido, de ter igualdade e qualidade de 
ensino, são as três funções de EJA. (P 7) 

4 
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No caso, eu acho que a EJA significa a busca de 
uma perda que eles tiveram, ou pelo abandono ou 
por não terem estudado, alguns abandonaram no 
meio do caminho, alguns que eu pego é mais nessa 
fase, e inicial eu acho que é que não tiveram a 
oportunidade de estudar, então é uma busca para isso 
aí, para recuperar esse tempo perdido. (P 8)  

Aligeiramento [...] a EJA representa um trabalho. vinculado à vida 
desses alunos, mas ao mesmo tempo não restrito à 
vida deles, mas que cada um possa ampliar 
conhecimentos e que eles estejam garantidos no  
mundo assumindo as suas próprias vidas, as suas 
responsabilidades, da sua posição como pessoa 
atuante, pensante, e não como uma modalidade que 
seja aligeirada, para que ele possa terminar 
rapidamente,  porque pelo menos é o mínimo que ele 
vai ter. (P 3) 
 
A EJA é um processo de aceleração, aceleração para 
que eles não percam mais tempo, tem alunos que 
pararam aos dezessete anos, quinze. (P 10)  

2 

Total  11 
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APÊNDICE 11 

Tabela 2 – Freqüência (f) de evidências por categoria no tema PEJA – Professores Regentes 

Categorias Evidências f 

Proposta do PEJA 
 

“[...] a grande proposta é essa que eles possam fazer 
as coisas independente da escola que eles consigam 
ganhar autonomia e confiança [...] “(P 3) 

1 

Oportunidade “[...] aqui a gente trabalha até fora da sala de aula, 
outros aspectos, até social, pode até ser o social, 
dessa coisa de as pessoas se arrumar, ir ao cinema, 
não ir de uniforme, tem uma coisa que passa 
também pela auto estima deles, quer dizer, só o fato 
de sair com os amigos ir para um cinema,  ir ao 
Teatro Municipal ... estudar, quer dizer é 
contextualizar e mostrar que existem outros 
conhecimentos, outras fronteiras, romper essas 
fronteiras do conhecimento, entendeu, o acesso, 
cultura  ao conhecimento” . (P 3)  
 
[...] filosofia do PEJA é participar de teatro, cinema, 
exposição, todo tipo.  (P 7) e (P10) 

3 

Tempo perdido 

Acho que a proposta é dar oportunidade a essas 
pessoas que não tiveram oportunidade de estudar na 
época certa, entendeu, eu acho que é isso. (P 6) 
 
Eu acho que é uma possibilidade de resgate, eu vejo 
assim, eu acho que o PEJA ele é muito importante 
muito mais nessa faixa mesmo de idade – o adulto, 
para resgatar esse tempo realmente que eles 
perderam, essa possibilidade deles poderem voltar a 
estudar, eu acho que a maneira como o pessoal do 
PEJA trabalha, a questão do acolhimento, isso é 
importante [...].(P 9) 

2 
 

Avaliação de 
Aprendizagem do 

 Alunado 

[...] Nós não fazemos prova, nós avaliamos 
conforme o desempenho deles, porque não tem 
como fazer uma prova nunca, entendeu - o 
desempenho, nas atividades, é o que faz a gente, às 
vezes a gente seleciona, normalmente então nós 
selecionamos algumas atividades que sirvam para 
mim como uma avaliação, em cima daquilo ali, eu 
vou ver se ele evoluiu, se não evoluiu, então, não 
dou uma prova, a gente não dá uma prova única, por 
causa disso, cada um está no seu tempo, entendeu, 
os tempos aqui são completamente diferentes e isso 
dificulta...difícil essa questão da avaliação, mas aí a 
gente seleciona uma atividade ou outra vai servir 
como base para que eu tenha um documento que 
prove que aquele aluno tem condição ou não de ir 
para outro nível ou não  (P 2)  
 
[...] eu tento trazer textos, tudo, tudo que alguém diz 
assim para mim que seja interessante fazer, eu estou 
fazendo. Eles correspondem, porque justamente, 
porque eu tento diversificar, por exemplo, se ele não 
vai muito bem como foi hoje no resumo, no 
desenhinho de peixe eles já vão bem, então ganham, 
é o mesmo valor o mesmo peso, porque foi feito, 
então é o mesmo valor o mesmo peso... é 
automático, se a gente aprovar eles vão direto. (P 5) 

4 
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Não, é só mesmo o trabalho prático, não tem 
avaliação escrita não, só o prático mesmo, porque a 
gente tenta, não dá nota para eles, a avaliação nossa 
é mais ajudar aos outros, ah, vem na aula, participa, 
é uma coisa mais... menos rígida, não é formativa é 
informativa. (P 8) 
 
Faço uma avaliação rápida no final da aula, através 
de exercícios e identifico as dificuldades dos alunos 
nas dúvidas que surgem e na correção dos 
exercícios. (P 10) 

Total  10 
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APÊNDICE 12 
 

Tabela 3 – Freqüência (f) de evidências por categoria no tema EJAPEJA – Equipe 
Administrativo-Pedagógica 

Categorias Evidências f 
Definição 

EJA/PEJA 
A educação de jovens e adultos é um Programa, na Prefeitura; 
mas em nível nacional ela é uma modalidade de ensino, assim 
como o Ensino Fundamental ela é uma modalidade de ensino que 
tem um público especifico, que no caso são os jovens e os 
adultos que não tem mais idade para estudar no ensino regular foi 
criada para atender essa faixa etária. (D1) 
 

1 

Tempo Perdido Para mim é uma chance para aqueles jovens e adultos que não 
puderam na época certa na idade certa retomar a sua vida através 
da educação, através do estudo, não é, completar seus sonhos, ter 
uma chance melhor no mercado de trabalho nada mais do que 
isso, oportunidade. (D2) 
 
Educação de jovens e adultos é um processo acelerativo onde a 
gente proporciona ao aluno ele resgatar o que em tempo hábil ele 
não conseguiu isso aí não é para mim, é para todos até faz parte 
de uma política de definição, mas para mim, na verdade, é uma 
oportunidade [...] então para mim, educação de jovens e adultos 
é uma oportunidade, antes de mais nada  dele estar inserido 
novamente na sociedade, de ele ter a sua auto estima bem 
equilibrada, dele saber reconhecer a importância dele nessa 
sociedade que a gente vive e saber também valorizar o espaço 
que é dele, [...]..(P 0) 
 

2 

Proposta 
EJA/PEJA 

 

(D1) Eu não sei se o projeto foi criado para esperar alguma coisa 
do aluno, o resultado, eu acho que não, a gente tem uma 
coordenadora do projeto que é muito engajada na questão do 
atendimento para o jovem e adulto, eu acho que o programa, ele 
simplesmente foi criado porque ele é um direito do aluno, é um 
direito desse cidadão, desse adulto desse jovem de ter uma 
modalidade de ensino criada para ele, independente se vai ter 
resultado ou se não vai ter, entendeu, eu não me sinto cobrada do 
nível central com relação à coordenação do programa, de que eu 
tenho que dar o resultado x, eu não sinto essa cobrança, eu sinto 
assim, que a escola tem que estar funcionando bem, e tem que 
acolher esse aluno porque ele tem direito a esta modalidade de 
ensino, ele tem que ter uma escola que o atenda dentro das 
características que ele apresenta, eu vejo mais como uma questão 
do direito de funcionar porque esse aluno tem direito, isso é mais 
importante do que para mostrar resultado [...] me preocupo do 
programa funcionar bem, para estar funcionando plenamente para 
atender esse aluno, para que ele possa estudar, para que ele possa 
ter o certificado dele se o objetivo é certificar, ou para que ele 
possa simplesmente estudar porque ele gosta de estudar [...]. 
 

 1 

Avaliação de 
Aprendizagem 

do alunado 

(D1) Cada professor fez uma avaliação do trabalho do bimestre 
dentro da sala de aula.[...] Avaliação do bimestre, não é avaliação 
formal de nota, é avaliação do trabalho realizado, pontos 
positivos, pontos negativos, o quê que foi bom o quê que foi 
ruim, junto com o aluno, aí registraram em algum instrumento, e 
isso é levado para o conselho, no caso do Peja, a gente tem 3 
conselhos de classe por ano, porque são três períodos distintos só, 
as vezes são quatro, então eles acontecem em datas diferentes 

1 
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Agora no Peja, o quê que acontece? A gente está até evitando 
trabalhar com boletim, no Peja, porque, por questões internas, por 
causa do sistema o aluno que muda de unidade de progressão ele 
tem que levar um conceito baixo para ele ser retido e não 
progredir dentro do bloco, isso desestimula o aluno, então a gente 
passou a não trabalhar com boletins com eles...porque o aluno do 
PEJA, acha que a nota não traduz o real. É, porque o Peja tem 
essa facilidade, você trabalha um ano fechado com o aluno, o 
aluno pode progredir antes, ou ele pode ficar mais um tempo se 
ele precisar, e para ele ficar você tem que dar uma nota baixa 
porque você tem um sistema para obedecer, aí você dá uma nota 
baixa e ele acha que não aprendeu nada, mas ele teve um 
desenvolvimento, só não teve o desenvolvimento todo que a 
gente precisava para ele ir para o outro período, então você 
segura ele mais um pouco, para você segurar você tem que dar 
um insuficiente para ele, aí ele vê que ele está com nota 
insuficiente e desestimula então a gente não está trabalhando com 
boletim... 
 

Total  5 
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APÊNDICE 13 
 

Tabela 4 – Freqüência (f) de evidências por categoria no tema aluno de EJA – Professores 
Regentes 

Categorias Evidências f 
Perfil do 
alunado 

[...] eu tenho alunos de 14 anos que recebi ontem até 68 anos...e a maioria 
deles são trabalhadores, as mulheres estão relacionadas à parte de servente, de 
limpeza, são domésticas, diaristas, e os homens, muitos são ajudantes de obra, 
ou pedreiros, ou trabalham em comercio, são porteiros, são faxineiros de 
prédios, enfim, é uma classe realmente bem popular que nem sempre tem uma 
situação financeira que é viável para poder fazer uma atividade fora (extra-

classe).... (P 3) 
 
Ah, são alunos que tem assim dificuldade, a maioria deles, quer dizer, é 
diferente do aluno do dia Os alunos do PEJA estão sempre nos questionando, 
perguntando, a gente vê a vontade deles de aprender; muito diferente do aluno 
do dia então é uma aula assim mais prazerosa, porque você tem essa coisa do 
comprometimento [...].(P 6)  
 
Ah, eu sou suspeita, eu adoro, eu gosto muito deles, eles são assim, o grupo 
desse ano então, é bem comprometido, eles freqüentam, são interessados, 
esforçados, apesar das dificuldades que eles têm na parte de desenho, mas 
nunca se negam a fazer atividades, estão sempre dispostos. (P 8) 

3 

Fracasso 
escolar 

Olha eles principalmente os do PEJA I, chegam novos na escola, e eles são 
pessoas maravilhosas, interessadas, que às vezes repetem mais que um ano, 
até devido realmente ao problema do trabalho, porque muitos trabalham até 
mais tarde, ou trabalham em casa de família e a patroa só libera oito horas, 
então realmente a freqüência é um pouco irregular, (...) eles tem muita, muita 
dificuldade mesmo, não conseguiram se alfabetizar até porque pararam de 
estudar para trabalhar, geralmente são motivos assim, da vida mesmo porque 
a vida difícil não dá chance a eles de estudar (...) aqueles que tem filhos, 
nossa, eles fazem a maior questão, dos filhos estudarem porque eles dizem 
que não querem que os filhos  passem pelas dificuldades e humilhações que 
eles passam .....Eles dão valor muito grande à escola, dão mesmo,  só que não 
tiveram a chance, não tiveram a oportunidade. (P 1) 
 
[...] ele (o aluno) acha que não vai conseguir, ele diz -não, não vou conseguir, 
e eu digo - vai, vai sim; e então depois que ele começa a perceber que, se não 
desistir nesse primeiro momento ele vai conseguir, movido pela vontade de 
aprender; e ai sim, esses que não desistiram no primeiro momento, se 
desistem depois é por problemas fora da escola, problemas pessoais, como eu 
tive casos aqui com problemas de família, perda de emprego; e aí eles 
desistem mesmo porque começam a faltar às aulas. (P 2) 
 
[...] não tiveram oportunidade de estudar na época certa e voltam às vezes 
com 20 anos sem estudar....é dificil recuperar esse tempo sem estudar, mas 
voltam com aquela força com aquela garra de estudar (P 6) 
 
Eles costumam falar até mesmo das experiências mal -sucedidas, do fracasso 
escolar, da dificuldade de não terem passado, da falta de oportunidade, assim 
talvez, para estudar para melhorar, eles passam às vezes isso, situações assim, 
que marcaram eles, do fracasso, das notas ruins, de não conseguir, ou de não 
ter conseguido conciliar estudo com o trabalho, aí foram obrigados ainda 
jovens a desistir.... (P 9) 

4 
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Aluno jovem 
x Aluno 
Adulto 

 [...] mas agora a gente tem os jovens, então, descaracterizando um pouco o 
PEJA, porque, é aquele jovem que, tem uns que até trabalham, vem, mas têm 
outros que nem trabalham, estudam à noite porque sabem que é mais rápido o 
curso à noite, o que realmente é, mas nem sempre eles trabalham. Eu trabalho 
de dia aqui e encontro com os meninos às vezes na porta da escola uma hora 
da tarde, quer dizer eles não trabalham, e aí escolhem estudar de noite porque 
acham que é mais rápido e tal...mas o adulto não, o adulto está voltando com 
vontade de estudar[...] ( P 6 ) 
 
O aluno do PEJA chega com muita vontade, os mais velhos principalmente, 
os jovens não porque tem a cabeça do dia (Ensino Fundamental regular da 

escola pesquisada). Eles não tem ainda essa noção de recuperar um tempo 
perdido, vem à noite estudar ou porque foram convidados pela direção ou os 
pais os obrigaram, isso os jovens; já os adultos chegam com muita vontade, 
muita sede estudar, aprender e isso é muito prazeroso para a gente. (P 7) 

2 

[...] temos um problema que eu acho muito sério, que é o adulto com o 
adolescente, isso no meu entender eles batem de frente legal, porque o adulto 
vem exatamente querendo estudar, já o adolescente muitas das vezes não. Já 
teve adolescente que falou para mim que ele veio fazer o social [...] faço tudo 
o que eu posso (...) para ver se eles entram no contexto e sigam, o problema é 
esse. (P 5) 
 
[...] o PEJA vem mudando de perfil, começa a ter muito aluno jovem, para a 
gente é até mais fácil trabalhar, confesso, porque já é aquela clientela que 
você está acostumada, embora eu ache que essa mudança de perfil para o 
PEJA em geral não é uma boa, eu acho que ele está fazendo aos poucos, está 
tirando a oportunidade um pouco desse aluno mais velho, porque alguns 
começam a deixar o PEJA, querem desistir porque não conseguem se 
encaixar, não conseguem se adaptar [...] (P 9) 
 
Normalmente, eu estou desde o inicio do EJA aqui da escola. Os alunos, 
normalmente, são interessadíssimos, porque o EJA começou com pessoas de 
uma faixa etária bem mais velha, agora tem entrado os jovens problemáticos 
do horário normal da escola, então já complica para os mais velhos que ficam 
meio desestimulados, porque os mais jovens são poucos os que não 
perturbam, e eles também se sentem um pouco constrangidos, porque é uma 
diferença muito grande de idade, tem gente com sessenta e poucos anos, e tem 
um garoto ali de dezessete anos perturbando, entendeu, é isso. Agora, os 
primeiros anos foram bem mais leves do que esses dois últimos anos em 
função dessa garotada mais nova, porque eles teriam que vir para o PEJA  se 
eles trabalhassem durante o dia, mas tem alunos que querem vir e não fazem 
nada durante o dia, teria que ter uma comprovação que ele tem um trabalho 
durante o dia, e aí ele muda de faixa etária e jogam para o PEJA, entendeu, a 
partir dos dezesseis ou dezessete anos uma coisa assim, complicado.(P 10) 

3 Juvenilização 
da EJA 

 

O PEJA I, Bl. I tem pessoas de mais idade, a faixa etária é mais avançada, são 
profissionais pessoas que durante o dia trabalham e estão, uns estão se 
alfabetizando e os outros já estão no PEJA I Bl.II eles tem muito interesse por 
educação física, graças a Deus, aqui na escola, não sei se você reparou, eles 
são interessados e são entrosados entre eles, os mais velhos gostam, por 
exemplo, eu tenho alunas que compraram roupa para fazer aula e isso mostra 
o interesse, tanto o PEJA I como o PEJA II eles gostam de Educação Física, 
agora, as faixas etárias são diferentes, no PEJA II já tem mais jovens, mas 
alguns até já foram meus alunos do diurno, mas tiveram que abandonar o 
diurno por trabalharem, por começarem na vida de trabalho para ajudar na 
família, então eles vem para a noite, então é um alunado que eu já conhecia. 
Essa troca do jovem com o mais velho faz o jovem ter uma maior atenção, ter 
mais disciplina, ter mais responsabilidade, saber até se colocar melhor por ver 
o outro com mais idade, ele cresce, então essa soma de várias idades, facetas, 
várias facetas, é um somatório muito bom, eu gosto de trabalhar tanto com o 
PEJA I quanto com o PEJA II .(P 11) 

2 
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Eu acho que não é conflito para uma pessoa que saiba trabalhar com esses 
diversos grupos, eu acho que é enriquecedor, e é lógico que você tem que 
entender esse jovem que está chegando, tem que entender esse senhor da sala 
de aula, mas eu acho que ambos enriquecem um ao outro depende de como 
você professor vai mediar   essa relação (...) agora, se a gente não cuidar dessa 
relação realmente fica muito difícil, o adulto, principalmente as pessoas mais 
velhas não tem tanta paciência com os mais jovens, assim como os mais 
jovens não tem tanta paciência com os mais velhos, então cabe a nós 
profissionais de educação mediar, entender e pensar em estratégicas que 
possam viabilizar o conhecimento. (P 3). 

Retorno à 
Escola 

Muitos até realmente a principio eles querem aprender a ler e a escrever, até 
porque geralmente tem parentes no norte, nordeste, e, agora até eu estou 
achando uma evolução, eu tenho uns dois que estão assim desesperados para 
aprender a ler, porque querem tirar a carteira de motorista, um já tem carro, 
dirige, mas ele sabe que para fazer a prova escrita do Detran ele tem que ter 
uma noção que ele ainda não tem, então eles correm para a escola, é..., é a 
necessidade das coisas. (P 1) 
 
[...] Os Objetivos são os mais variados...eu já tive aluno que disse que 
queriam estudar para poder parar de pedir informação de ônibus e nome de 
rua, porque ficavam com vergonha, eles dizem - ah, professora eu pego 
ônibus errado eu vou parar no lugar errado mas eu não peço ajuda a ninguém, 
por vergonha, outros porque querem tirar a carteira de habilitação, querem 
fazer a prova, outros porque querem ler, necessitam ler, eu tive um aluno aqui 
que ele está realizado porque conseguiu ler o bilhetinho que a filha trouxe da 
escola, então, são coisas tão pequeninas, mas para eles é tudo, olha a 
importância que ele está dando, poder ler, para ler os bilhetes que a filha traz 
da escola, outros querem tirar habilitação, outros querem simplesmente 
melhorar mesmo por meio do estudo. Tem um aluno aqui que já foi menino 
de rua.  O patrão incentivou ele a estudar, para dar uma condição melhor 
dentro do emprego ( P 2). 
 
[...] tem um lado carente da afetividade deles, porque eles são pessoas que 
precisam de um meio social, que às vezes não tem oportunidade, vivem o dia 
inteiro trabalhando, disputando um trabalho, às vezes com patroas, com 
patrões, mais rígidos num regime mais fechado, então aqui eles tem 
oportunidade de se soltar (...)  então eu acho que é um momento que eles se 
sentem que existem, um momento que eles tem a liberdade de existir - sem 
vergonha, sem medo, sem restrição, sem regra. Eles se sentem muito 
inseguros no mundo, por não saber ler direito, por não saber interpretar as 
coisas direito, não saber fazer os cálculos direito, então eles tem muito medo 
de serem enganados, eles tem muito medo, de repente, de não saber o que 
optar, não saber como, porque conduzir eles se conduzem na vida, sobreviver 
eles sobrevivem eles estão aí até hoje,  tem senhoras idosas, tem senhores 
também, eles estão vivos, mas essa sobrevida que eles tem socialmente, eu 
sinto que eles tem vontade de melhorar, eles querem melhorar, eles querem 
entender melhor o mundo, eles querem compreender melhor as coisas, eu 
sinto isso neles. (P 4) 
 
 [...] muitos deles chegam, quando eles chegam aqui querendo terminar a 
oitava série, quando chegam na oitava já almeja uma faculdade, que bom não 
é, eu tenho um aluno aqui na 61 que ele vai ser biólogo, ele disse para mim 
que ele vai seguir biologia porque ele se interessou tanto pela matéria e ele é 
uma pessoa com idade (P 5) 
 
[...] por exemplo, tem uma senhora dessa mesma turma que ela sabe que ela 
só vai até o Ensino Fundamental, ela não tem aspirações, porque já tem mais 
de setenta anos, mas a maioria deles querem sim, às vezes querem fazer 
cursos...eu tinha uma aluna que queria ser podóloga, e ela tinha que ter o 
Ensino Fundamental, então, eles tem umas aspirações assim, mas não assim 
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uma faculdade, aí a gente não vê não, mas assim um ensino médio as vezes, 
para fazer alguns outros cursos, os cursos técnicos que eles possam  melhorar 
no trabalho e tudo.( P 6) 
 
[...] muitos desejam ter um diploma porque já tem um emprego que está 
exigindo esse certificado, tem aluno que deseja fazer faculdade, um já falou 
que quer fazer biologia tem gente que quer fazer engenharia, tem gente que já 
entrou e vem dar o retorno para a gente, claro que é uma porcentagem bem 
pequena que vai chegar à faculdade, mas, o curso técnico, o emprego que 
precisa do diploma também acontece muito. (P 7) 
 
[...] alguns tem a pretensão de chegar até uma faculdade, outros só querem 
realmente o diploma, dizem - eu só quero ter o diploma do segundo grau 
(atual ensino médio) para melhorar no meu trabalho.(P 8)   
 
[...] é uma tentativa, através do estudo de encontrar uma melhora de vida, 
conseguir um emprego melhor, enfim, alguns, às vezes, nós tivemos aqui 
casos de alunos já com mais idade, gente aposentada, cujo motivo para 
retornarem à escola foi mesmo por sentirem necessidade de aprender mais 
coisas, de estudar, mas, a maioria volta por questões relacionadas a melhoria 
na vida, então, eles estão associando essa melhoria ao estudo.(P 9) 
 
[...] nós temos vários ex-alunos que estão terminando o ensino médio, tem 
alunos aqui, nós temos alunos de diversos níveis sociais, nós já tivemos um 
aluno aqui que era empresário, mas não tinha uma formação boa, então veio 
para complementar e seguir o seu caminho. (P 10) 

Baixa 
freqüência e 

evasão 

Isso é o que eu digo que é o pior problema é isso, realmente eles faltam, 
faltam bastante, o que atrapalha o andamento. Eles faltam e eles dizem porque 
faltam, como eu já te falei, as vezes trabalham em casa de família, aí a patroa 
não deixa sair cedo, ou trabalham longe da escola, a condução é um problema 
também, você pega uma condução uma hora achando que vai dar para chegar 
quando vê já era passa direto e nem desce porque não vai chegar a tempo tem 
todos esses problemas. Às vezes o patrão não é condescendente, têm alunos 
porteiros de prédio que comentam que eles não podem dizer não ao patrão, 
quando acontece um problema qualquer no prédio, pode saber, que eles serão 
chamados para solucionar o problema e aí geralmente já não dá tempo para 
eles chegarem à escola. (P 1) 
 
Eu tenho um grupo que não falta nunca. Agora os que faltam, faltam, 
entendeu têm aqueles que não adianta, você fala, pede...mas eles faltam. Olha, 
eu acho que é mais por questões do trabalho mesmo, atraso na chegada à 
escola  e também ficam cansados da lida diária. [...] (P 2) 
 
Olha por incrível que pareça (....) eu cobro uma presença, mas ao mesmo 
tempo uma cobrança entendendo essa ausência por questões de trabalho, mas 
ao mesmo tempo, assim, mostrar para eles, poxa, se faltam por preguiça, e 
digo assim - oh, você está perdendo uma grande oportunidade....mas as faltas 
acontecem mesmo por conta do trabalho.(P 3) 
 
Eles faltam às vezes por questão do trabalho realmente, a questão do ônibus é 
muito difícil, condução, o RioCard demorou muito para chegar, então agora 
que eu estou conseguindo ter assim um grupo maior na turma porque no inicio 
nem todos tinham o RioCard, e é uma coisa que infelizmente eles dependem 
muito para vir para a escola.(P 4) 
 
Tem turmas que sim, tem alunos que sim por conta de trabalho, por conta de, 
unzinho que tem aqui que eu adoro, nessa turma mesmo, falta porque a mãe 
estava mudando e como ele é o homenzinho da casa, ele deve ter o quê, uns 
quinze anos por aí, então ele teve que ajudar nessa mudança, então, ficou um 
bom tempo fora da escola por conta disso, então existem assim muitos 

11 
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empecilhos, entendeu, existem muitos empecilhos...é por conta do trabalho, é 
que tem que ajudar em casa no caso de uma mudança, tem que tomar conta de 
irmão menor para a mãe trabalhar, então, essas coisas atrapalham muito. (P 5) 
 
Eles faltam...ah, é eu acho que é um pouco por ser cansativo, um pouco por 
conta do trabalho, eu acho que, os problemas da vida contribuem, mas tem 
outros que tem preguiça de vir a escola. Acho que também contribuem para 
estas faltas as dificuldades de aprendizagem na disciplina matemática que é 
difícil para eles. (P 6) 
 
É uma característica do EJA também, o aluno vem, e por ser aluno que 
trabalha, ele vem e também falta, mas isso é característica do EJA. Eles 
faltam, ou por cansaço, ou muitas vezes porque não tem dinheiro da 
passagem, porque às vezes o RioCard demora a sair, às vezes não, muitas 
vezes, então eles não faltam porque não querem vir à aula, não é isso, é 
porque tem algo que impossibilitou mesmo. (P 7) 
 
É eu tenho um grupo que é bem assíduo, na faixa dos vinte, eu tenho em torno 
de quarenta alunos, quarenta e poucos alunos, mas freqüentam geralmente 
uma media de vinte e cinco a trinta alunos por semana, esse ano até está tendo 
uma média até bem alta em relação ao ano passado, e tem aquele grupo que é 
assíduo mesmo, toda sexta-feira eles estão, eles gostam, eles sempre fazem 
uma avaliação da aula, então tem esse grupo frequentador, e tem aqueles que 
são esporádicos, ou porque alguns vem até ficam uma semana e não aparecem 
mais,  mas não só comigo com outros professores também,  então, tem uma 
rotatividade. (P 8) 
 
Faltam...e eu acho que na verdade são vários fatores que concorrem para isso , 
a gente aqui tem na nossa escola, a questão do aluno trabalhor esse é o 
primeiro fator, o aluno muitas vezes tem algum compromisso no trabalho que 
o obriga a ficar no trabalho alguns dias, e aí acabam faltando, parece que 
fazem hora extra solicitada pelo patrão e aí ficam mais tempo no trabalho, há 
também a questão muitas vezes dependendo dos dias da semana por exemplo 
a segunda-feira acontece às vezes também da gente encontrar muita falta, o da 
segunda, eu ainda não consegui perceber o motivo, mas existe sim uma falta 
maior na segunda, eu não sei se são pessoas que no final de semana acho que 
a residência não é perto do local do trabalho, eles durante a semana eles 
moram perto do local de trabalho, talvez, e no final de semana vão visitar a 
família, ai não sei talvez na segunda fiquem por lá ou tem dificuldade para 
voltar e não vem para a escola, acontece muito na segunda, e na sexta a gente 
percebe também embora eu não dê aula na sexta, sexta-feira é dia de reunião, 
mas a gente percebe na aula de inglês, de arte que a frequência também é 
baixa, não sei, porque se à noite eles saem, tiram uma folga para eles 
relaxarem, não sei...na sexta também há esse problema de frequência, agora, 
fora isso tem é uma coisa flutuante, você tem toda a semana gente faltando, 
mas eu acho que é um perfil mesmo, a gente conversa com os outros  
professores, isso é uma coisa que a gente nota, que eles não são de freqüentar 
direto é sempre tem algum problema, chuva, tempo também. (P 9)  
 
Até que eles vêm em número razoável, porque sexta-feira é um dia 
complicado, final de semana... ah, até pela dificuldade que eles trabalham a 
semana inteira, então sexta-feira querem descansar. (P 10) 
 
Olha, realmente eu até brinquei, perguntei se eles eram açúcar, alguns 
faltaram porque choveu, têm muitos que não aparecem, eu vejo isso por conta 
que eles vem muito de bicicleta, aqui o ônibus na hora da saída porque tem 
outra escola, fica muito lotado o ponto, os ônibus não param, se você vê a 
Avenida das Américas em dia de chuva, quem está no ponto fica todo 
molhado, todo encharcado, mas isso não é desculpa, eu vejo que em dia de 
chuva há uma freqüência baixa, mas geralmente no dia da minha aula eu acho 
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que tem uma procura sim,  eles gostam. (P 11) 
Saber 

Adquirido 
[...] eu aprendi a fazer pipoca com areia de praia eu não sabia, eu aprendi com 
os alunos da Eja, eu acho que é isso, eu posso ensinar uma conta de divisão e 
aprender a fazer pipoca com areia de praia, quer dizer, posso aprender como é 
que faz uma plantação de alguma coisa até dentro de casa, são outros 
aprendizados que devem ser valorizados tanto quanto um aprendizado mais 
intelectual (P 3) 
 
¨[...] depois de quase 25 anos de carreira eu sempre trabalhei com outros tipos 
de turma, é a primeira vez eu estou trabalhando com eles e foi uma revelação 
para mim porque a troca é muito grande, você aprende muito com eles, são 
pessoas que tem um acervo emocional, um acervo cultural muito grande. O 
que eu estou passando para eles que é pedagógico, é obvio - o letramento, mas 
eles trazem com eles de cultura de bairro, cultura do lugar de onde eles vieram 
do interior, do linguajar, dos códigos que eles tem, códigos às vezes para fazer 
um cálculo, a maneira de fazer um cálculo, eles tem uma maneira própria, não 
é, então foi uma troca muito grande, tanto eu aprendo com eles como tento 
passar para eles o que sei. (...)”(P 4) 

2 
 

Total   36 
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APÊNDICE 14 
 

Tabela 5 – Freqüência (f) de evidências por categoria no tema aluno de EJA – Equipe 
Administrativo-Pedagógica 

Categorias Evidências f 
Perfil do 
Alunado 

Bem, aqui na escola o alunado é composto na sua grande maioria de 
trabalhadores; houve época em que o número de adultos era maior 
que o de jovens, hoje em dia a gente tem bem misturado, a gente tem 
o adulto, tem o idoso e tem o jovem, alguns até adolescente estão 
chegando de 15/16 anos, [...] eles têm uma necessidade específica, 
[...] precisam de atenção, atendimento, acolhimento [...], dentro das 
características deles, que são adultos, vem cansados do trabalho e 
precisam ser incentivados o tempo inteiro porque senão eles 
desistem. Você precisa além de estar incentivando, também precisa 
escutar, [...] o aluno do dia às vezes não tem essa dificuldade ele só 
estuda e ele tem uma família por trás apoiando; o adulto não, ele tem 
uma família para cuidar (D1) 
 
Apesar de ao longo do caminho, o nosso EJA, o nosso PEJA aqui na 
nossa escola o aluno tem a característica de ter parado em algum 
momento ou nunca ter tido a oportunidade de estudar, ele é daqui da 
nossa comunidade, praticamente, ele é oriundo muito de uma camada 
nordestina, são nordestinos, são pessoas que trabalham [...] 
pertencem a classe trabalhadora; no inicio, a maior parte dos alunos 
da escola era constituída de adultos que estavam procurando a 
oportunidade de estudar, para poder colocar a sua vida profissional 
em ordem. (D2) 
 
Bom nós temos alunos de toda a faixa etária e muita expectativa, tem 
os alunos que são oriundos do dia, do turno da manhã e da tarde, que 
passam para a noite, porque já estavam numa idade mais avançada e 
por conta do trabalho eles passam para a noite, e existem os mais 
velhos que já vem com uma expectativa de recuperar o tempo 
perdido, são trabalhadores, oriundos de uma camada social 
desprivilegiada de recursos financeiros [...] (P 0) 

3 

Finalidade do 
Espaço Escola 

 [...] porque isso aqui também é um espaço social para ele, então ao 
mesmo tempo que é um lugar que ele vem porque ele está com 
questões de exigências do trabalho, tem que ter uma certificação que 
ele não pôde ter na idade certa, também se torna em muitos dos casos 
um espaço social aonde ele faz um novo grupo de amigos, onde ele 
pode ser ouvido, isso tudo ajuda na permanência do aluno na escola, 
e como muitos são trabalhadores e às vezes chegam um pouco 
atrasados, chegam muito cansados, se você também não der uma 
força desanima, você não pode criar muita dificuldade porque senão 
você afasta esse aluno da escola (D 1) 

1 

Retorno à Escola 
do alunado 

[...] a maioria por questões de mercado de trabalho, e às vezes nem só 
por questões de trabalho; se for o jovem, por questões de estar com o 
dia livre, ou porque, estão sendo, vamos dizer assim, “alijados” do 
ensino regular porque já não já tem mais o perfil para o ensino 
regular, se for o adulto, a grande maioria trabalha e está fora da faixa 
etária e não puderam estudar na época apropriada e hoje em dia, ou 
por motivos de trabalho ou por motivos pessoais querem voltar ou 
precisam voltar a estudar [...].(D 1) 
 
[...] precisam de um complemento, ou seja, porque eles estão 
sentindo a falta da educação ou porque o emprego, nesse momento 
em que eles atuam, faz essa exigência de maior escolaridade [...](D 2) 
 
O que vai me chama atenção neles é a ansiedade, a esperança como 

3 
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se eles tivessem retornando e encontrassem uma tábua de salvação 
para a vida deles (P 0) 

Baixa freqüência 
e evasão 

[...] Porque a evasão a gente vive a evasão, a gente não toma 
conhecimento dela, a gente vive, o aluno está faltando, o aluno 
abandonou e, ele abandona por diferentes razões, tem aquele aluno 
que, simplesmente deixa de vir que a gente tem todo um trabalho, (...) 
à noite muitas vezes a evasão não é só questão do abandono porque 
eles dão mais satisfação do que os alunos do dia, eles às vezes vem e 
falam – oh, eu não vou continuar mais, porque o horário de trabalho 
mudou e não dá mais para estudar - ou eu não vou continuar mais 
porque agora eu me separei do meu marido e eu não tenho mais quem 
tome conta das crianças para eu vir estudar, então a evasão se dá no 
dia a dia e por muitos motivos diferentes.  Cada época às vezes, é 
uma causa diferente para as faltas no Peja; a maior parte das vezes é 
por motivo de trabalho, ou na nossa área aqui também tem muito 
mudança de residência, o cara muda para outro bairro ele tem que 
sair da escola.Essa clientela do EJA falta muito. A gente até tenta 
estimular o máximo a freqüência e procura estar em cima para não 
facilitar essa falta e não naturalizar muito essa falta para que ele 
tenha o compromisso de vir. É uma das causas da baixa freqüência, 
um fator dificultador é o atraso no recebimento do RioCard porque 
ele favorece o aluno a freqüentar a escola e a partir do momento que 
ele não tem, já dificulta na questão da passagem, mas esse é apenas 
um dos fatores não é a causa principal. (D1) 
 
[...] o quê que tem acontecido é que com a entrada de mais jovens, de 
uma clientela mais jovem, essas faltas aumentam; esta passa por uma 
questão mesmo de envolvimento deles, de amadurecimento, porque 
alguns jovens que chegam a nós, eles não vieram por vontade 
própria, ou eles não vieram por realmente uma necessidade de 
trabalho, eles vieram porque eles estão fora do fluxo, eles estão fora 
da idade (...) e aí, o quê que acontece, eles são impelidos a estudar a 
noite mas ainda não levam o estudo à serio, eles não vêm a 
importância do estudo na vida deles, então essas faltas ocorrem muito 
em decorrência disso (...) na faixa etária da adolescência. A evasão 
decorrente do abandono se dá por dificuldades diversas da vida dos 
alunos e o que os afasta mesmo são problemas familiares ou de 
trabalho. As vezes o próprio trabalho exige aquele tempo que ele 
quer e precisa para estudar mas ele faz hora extra para aumentar o 
orçamento, então esse  aluno se evade, já o aluno jovem não, a 
maioria dos alunos jovens, eles se evadem porque  ainda não 
amadureceram o suficiente para continuar os estudos, então eles não 
levam ainda  o estudo com aquela seriedade,  mas o adulto 
geralmente ou é por dificuldade familiares ou no trabalho,  agora 
evasão por dificuldade de aprendizado eu acho que são poucos, a 
evasão ainda é pequena por aprendizado, alguns no início ficam meio 
assustados, mas ao longo desses anos a gente viu que são poucos, 
eles vão e voltam (D2) 
 
Olha você vai achar interessante, a gente vem discutindo isso em 
todo centro de capacitação nós chegamos a uma conclusão absurda 
que, o que não deixa o PEJA caminhar, o que mais dificulta o 
andamento do processo é o Rio Card, por incrível que pareça, por 
quê? (interrupção) - o aluno quando vem para escola, a distância que 
ele  tem que percorrer até chegar  é grande; ainda estuda à noite, o 
quê que acontece com esse aluno, ele vem de um trabalho, vem da 
luta, ele vem da lida, é insuportável e ele vem de uma camada social 
desprivilegiada de recursos financeiros, então para facilitar a vida 
dele ele vem em busca do recurso que o governo garante para ele 
poder se locomover que é o Rio Card, e demora a chegar, às vezes  

3 
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dois meses, dois meses e meio, então nesse ínterim o quê que 
acontece ele perde muita aula por ele não ter condição de pagar a 
passagem isso desestimula, por incrível que pareça, é um fator que 
interfere diretamente no processo contínuo da assiduidade desse 
aluno; 60% das estatísticas apontam que o aluno que não consegue 
chegar ele desiste, aí ele é faltoso e acaba evadindo por não ter 
recurso para chegar à escola. Essa morosidade no recebimento... 
então, isso dificulta demais, e o quê que acontece isso vai repercutir 
onde, na frequência do aluno, ele vindo pouco o rendimento dele é 
pouco, a aprendizagem dele é pouca, o desempenho também é pouco, 
então de um fator que não é de uma ordem direta pedagógica, mas é 
um fator que interfere diretamente na vida, na constância desse aluno 
na escola, então, ele está tirando o aluno da escola. (P 0) 

Aluno Jovem x 
Aluno Adulto 

[...] temos alunos aqui no PEJA que são oriundos do dia, do turno da 
manhã e da tarde que passaram para a noite  porque já estavam numa 
idade mais avançada e por conta do trabalho eles passam para a noite, 
e existem os mais velhos que já vem com uma expectativa de 
recuperar o tempo perdido, então a gente tem duas situações bem 
distintas em relação a isso: há um grupo que quer muito  e tem muita 
sede de estudar e aprender e um grupo que a gente tem que fazer 
querer, porque ele não tem maturidade suficiente de sentir a 
necessidade do estudo, então, são esses tipos de alunos que nós temos 
por aqui.[...] (P 0) 

1 

Total  11 
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APÊNDICE 15 
 

Tabela 6 – Freqüência (f) de evidências por categoria no tema Professor de EJA – Professores 
Regentes 
 

Categorias Evidências f 
Quando começou o EJA aqui nessa escola, eu estava em classe comum... aí 
o diretor daqui me convidou, eu aceitei, para mim seria uma experiência e 
daí eu  eu vim e não quis mais sair; já estou aqui há quase oito anos. (P 1) 
 
Eu vim para o PEJA em 2007, a principio porque era a única oportunidade 
que eu tive para conseguir dupla regência; a princípio eu trabalhava o dia 
inteiro na escola, de manhã e à tarde em outra escola, e eu perdi um turno, 
por questões assim burocráticas da escola... professor mais antigo tem 
preferência e tal, e aí eu vim para essa escola.Já havia preenchido um 
formulário em 2006, mostrando o meu interesse em trabalhar no PEJA, aí 
surgiu essa vaga aqui aí eu tomei conhecimento e vim, fui chamada pela 
Diretora, gostei e fiquei até hoje. (P 2) 
 
[...] a escola aqui era do Estado e aí quando ele abriu o EJA aqui na escola, 
o diretor na época me convidou para trabalhar e eu acho que tinha uma 
coisa diferente e adorei eu estou já desde 2004 e me identifiquei muito. (P 
6) 
 
[...].eu vim parar até no EJA mais por uma ligação, uma amiga minha 
falou, ah, tem uma vaga, eu liguei, acabou que eu vim, não foi nem assim 
para o EJA, foi  até uma vaga para o diurno da escola, mas fui escalada 
para o noturno, até para conhecer  o trabalho e estou gostando.  (P 8) 
 
Foi um convite do antigo diretor da escola para lecionar na EJA e eu aceitei 
porque queria ter uma nova experiência. (P 10) 

5 

[...] quando eu passei para o Município, eu sou professora do Município 
recentemente, eu comecei a trabalhar com a alfabetização em Santa Cruz, e 
ai quando eu fui fazer o mestrado eu precisava da minha disponibilidade 
durante o dia livre e precisava jogar a minha matricula para a noite; como 
eu já tive uma experiência de trabalhar com educação de jovens e adultos 
no morro do Turano num projeto da universidade eu achei que trabalhar na 
Eja seria uma oportunidade de aplicar o que aprendi, com essa experiência 
do morro do Turano [...] é interessante mesmo porque é uma outra 
realidade você ganha uma bagagem muito grande, eu trabalhei no lixão, na 
cooperativa de catadoras de lixo, é é muito interessante, são experiências 
ricas, [...], então eu acho que tudo isso faz você ser um professor diferente, 
ter um diferencial  [...] eu estava precisando jogar a minha matrícula do 
Município para a noite, vim para essa escola que já estava com o quadro 
todo fechado mas consegui, estou no Peja dessa escola desde 2004 até hoje, 
a gente implementou o Peja. Sou muito feliz com que faço, mesmo com 
todas as questões, os problemas, as estruturas ..., mas assim, eu realizo o 
meu trabalho com tanto desejo porque eu acredito em tudo aquilo que eu 
faço, ....eu gosto de trabalhar com gente.  Adoraria ganhar mais, acho que 
mereço ganhar mais, trabalho muito [...],(P 3) 

1 

Motivação 
Para trabalhar 

na EJA 

Foi um desafio pessoal. Fui convidada pelo diretor da escola para trabalhar 
no EJA, como ele sabia do meu perfil como professora dentro da minha 
unidade escolar eu já trabalho aqui há muitos anos, há muitos anos, eu 
estou aqui antes da Diretora atual, dentro dessa escola, eu devo estar aqui 
há dezesseis, dezessete anos, então ele me fez um convite porque ele estaria 
abrindo  o PEJA, então foi um desafio para eu ver qual é, se eu não 
gostasse, eu pararia, se eu gostasse eu continuaria, gostei e fiquei. (P 5) 
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Ah, é uma paixão, eu comecei trabalhando com o PEJA I, que equivale ao 
antigo primário, aí depois eu mudei para o PEJA II, e no PEJA I, eu 
descobri que é muito gratificante você trabalhar com aqueles alunos que, 
você vê nos olhinhos deles que eles querem aprender, que eles estão 
buscando, - professora me ajuda, socorro - eles são seus amigos, são meus 
parceiros, trocam e você também aprende muito, e depois no PEJA II, é um 
pouquinho diferente, porque aí não é turma única, são vários já tem 
adolescentes, ai já um pouquinho de conflito que no outro não acontece, 
mas é um prazer é muito gratificante, como eu já falei, você escutar de um 
aluno, poxa, professora, obrigada pela aula foi maravilhosa, agradecendo 
por uma coisa que é nossa obrigação, a gente está para isso. (P 7) 
 
Eu ouvia dizer que era bacana, desafio, a possibilidade de você resgatar um 
pouco daquele profissional..., o professor, que está meio esquecido, com a 
auto estima meio para baixo, então, a meninada do dia...há assim, uma falta 
de respeito com o professor; e a gente ouve muito que o aluno da noite ele 
tem mais interesse, o aluno da noite tem mais carinho com o professor, que 
o aluno da noite  vem realmente querendo aprender, mesmo com todas as 
dificuldades e ele está aqui quase sempre por isso, espontaneamente, ele 
veio por que ele achou que precisava melhorar, precisava aprender, então 
existe esse lado, então eu achei isso interessante e conversei com algumas 
pessoas que davam aula no PEJA; tive a sorte de conseguir e gostei 
bastante. (P 9)  

2 

[...] Eu estou na Eja porque eu vim substituir uma colega, que saiu de 
licença maternidade e como eu já trabalhava na escola com o ensino 
especial de adulto e o programa da secretaria de educação é justamente 
fazer com que esses alunos consigam se enquadrar, participar, se integrar 
das turmas regulares e como os meus alunos da turma especial são adultos 
especificamente do Peja, seria uma oportunidade de eu ter essa vivencia 
para saber o que fazer com  os meus alunos. Um deles foi esse que eu falei 
que como eu trabalho com classe especial já há bastante tempo, e com esse 
projeto agora de integração dos alunos de classes especiais no Eja, porque 
os meus são alunos numa faixa etária superior a dezoito anos, então eu 
tinha muita curiosidade, porque eu gostaria de saber para onde eu estava 
indicando os meus alunos, como é que seria o sistema, então eu quis 
também conhecer como era o sistema do Eja, para que eu pudesse 
justamente preparar melhor os meus alunos para esse ingresso no Peja 
noturno. (P 4) 
 
De manhã eu trabalho com ensino médio, não é na Prefeitura, eu trabalho 
na Faetec e também trabalho na Prefeitura no fundamental do sexto ao 
nono ano, e na minha escola não tinha educação física para Eja e minhas 
colegas falavam tão bem da Eja da escola e eu vinha apresentar 
coreografias à noite, eu era convidada e achava uma escola muito boa de 
estar, não era tão barulhenta, os alunos gostavam das apresentações quando 
eu vinha só como professor convidado, hoje em dia eu continuo 
apresentando, convidando os alunos de manhã para apresentarem à noite, e 
foi assim, eu tinha uma curiosidade, porque eu já tinha trabalhado antes na 
Eja, mas queria saber da minha escola como é que era, e surgiu o projeto de 
educação física, foi aí que eu pude vir, porque antes aqui, não tinha 
educação física  (P 11) 

2 

Formação 
Inicial 

Eu já tenho uns 40 anos de município, já me aposentei, fiz outro concurso 
voltei, e a maior parte antes de eu vir para o EJA, a maior parte da minha 
atividade lecionei no antigo CA, alfabetização, no ensino regular, com 
crianças, agora com os adultos, você tem que dar a coisa de um modo que 
tem o interesse deles, mas muita coisa que eu fazia com as crianças 
mudando assim um pouco, botando uma coisa mais séria, dá para usar o 
método fônico, chamar a atenção para o som, para eles perceberem o som; 
realmente a minha formação acadêmica até já estaria bem ultrapassada 
porque eu comecei a trabalhar em 1961...faz  bastante tempo. (P 1)  

10 
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[...] Olha, a minha formação de magistério, eu acho que, anos que eu tenho 
de magistério, eu já estou com 17 anos e eu não tinha trabalhado com 
adulto antes disso. De quatro anos para cá, eu estou justamente com essa 
alfabetização do PEJA (P 2) 
 
Na verdade a minha formação para o magistério  foi minha formação de 
vida mesmo, (...) eu tenho uma coisa na minha cabeça, eu estou a favor de 
quem contra quem, para quê eu ensino, por quê eu ensino, por quê eu estou 
na sala de aula, por quê eu sou professora, é uma pergunta constante no 
meu dia a dia, por quê eu estou me formando nisso e não naquilo, o que eu 
espero do conhecimento desse aluno eu sou a favor de quem, eu quero uma 
reprodução da  sociedade ou uma transformação dessa sociedade está bom 
desse jeito, para mim não está, se não está dando para mim, por quê não 
formar uma perspectiva melhor? [...], na época que eu fiz o curso normal, 
era uma escola progressista, era uma escola de freiras, mas uma escola 
muito progressista, e fazia a gente pensar desse jeito, na minha graduação 
também tive excelentes professores que tinham as perspectivas mais 
progressistas dentro da educação, e as pessoas com quem eu convivo, com 
que eu acredito, enfim, quem eu leio. (P 3) 
 
[...] eu sou professora no município, Ensino Fundamental, tenho formação 
em pedagogia e fiz uma especialização em psicopedagogia, tenho bastante 
tempo de magistério e mais ou menos há uns seis anos eu trabalho com 
ensino especial de adulto, com alunos que são DI, deficiência de 
inteligência; agora sempre na vida da gente é uma coisa nova, e mesmo 
com toda essa bagagem, esses anos todos de magistério com tudo isso, o 
EJA para mim foi uma experiência nova e que foi muito boa.(P 4) 
 
[...] quando eu fui fazer faculdade eu queria ser psicóloga, aí o quê que 
aconteceu, eu fui fazer biologia, porque naquela época tinha segunda 
opção, eu fui fazer biologia para depois passar para psicologia, e desisti,[...] 
(P 5) 
 
[...] Na faculdade não tive nada de jovens e adultos, primeiro que eu já me 
formei há 25 anos atrás, já tem muito tempo, e eu fiz pós no Fundão na 
UFRJ em matemática mesmo, então da EJA não tive nada, mas eu acho que 
é só com a experiência mesmo, eu já estou aqui desde 2004,  quando a 
gente chega, a gente fica assim meio, o quê que a gente vai fazer e tal, mas 
eu acho que, até os alunos vão  ensinando como trabalhar as necessidades 
que eles tem e tudo, então vamos adequando as nossas aulas. (P 6) 
 
Eu sou formada em Letras, língua portuguesa, português-inglês e serviço 
social também e fiz o curso normal porque eu acho que ajuda muito, acho 
não, tenho certeza, para você trabalhar nessa etapa da alfabetização e que é 
o grande nó da educação, não só em EJA, na educação mesmo do Rio de 
Janeiro. (P 7) 
 
[...]. Eu acho que vai da experiência de magistério, um professor que esteja 
começando no município, caso comece dando aula no PEJA, ele vai ter 
dificuldade, agora o professor que já há bastante tempo trabalha no 
município, com essa realidade (...), eu acho que a experiência, muito mais 
do que a própria formação é a experiência na rede que conta, isso me 
ajudou bastante e o PEJA é gratificante, é um desafio mas é um trabalho 
legal, eu acho um trabalho legal. (P 9) 
 
Até pela experiência que eu tenho, é muito tempo de trabalho, então a gente 
traz uma carga muito grande, sendo que o ensino do EJA é especifico,  mas 
o ensino regular é muito mais rico [...].(P 10) 
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A minha formação, a minha faculdade, o curso, pois eu fiz duas pós-
graduações, tudo é um somatório, inclusive todos os encontros que a SME 
promove, então, realmente me ajudam sempre. (P 11) 
Fiz, todo ano que tem a gente vai. Fiz o da secretaria de educação, fiz da 
PUC também. Sempre ajudam, não é, porque são coisas novas, vivências 
novas, as experiências que as pessoas passam para a gente, e a gente 
começa a aplicar, e que dão certo, porque são pessoas que trabalham com 
isso, então eles tem noção [... ] (P 5) 
 
Olha, sempre ajuda porque é uma troca de experiências; pelo menos você 
vê que é a angústia de todos os professores, todos encontram dificuldades e 
que todos estão procurando uma solução, como superar essas dificuldades, 
isso é muito importante, se a gente ainda não achou a solução, a gente está 
tentando. (P 7) 
 
Já fiz vários cursos da SME. Ajudaram alguma coisa, na realidade, no 
fundo, como você já trabalha com o magistério e já tem uma certa 
experiência, mas ajuda porque você tem uma troca ali, são varias cabeças, 
nós fazemos muitos trabalhos, dividimos em grupos, aquela coisa, então 
vamos passando experiências, além do que a pessoa que está coordenando, 
nós também passamos experiências uns para os outros, quer dizer, sempre 
você tem algum resultado. (P 10) 
 
[...] eu só fiz, depois que eu entrei fiz vários encontros, tivemos vários 
cursos, eles ajudaram, principalmente na questão da troca de experiências, 
principalmente quando aconteceram os encontros (...) eram os próprios  
professores do PEJA e aí houve possibilidade da troca de experiência de 
discutir a realidade do PEJA, e aí a gente via que, havia muita coisa em 
comum, o perfil, os problemas são muito parecidos, as escolas com 
problemas sérios em área violenta e tal, mas o perfil é mais ou menos o 
mesmo, as dificuldades que a pessoa encontra são comuns, e aí foi legal, a 
gente falar, trocar, falar sobre o material. (P 9) 

4 

[...] tem assim uma capacitação, reuniões com os colegas e eu faço. 
Ajudam um pouco sim, mas, eu realmente, não digo assim, é o que há de 
melhor, para a minha turma para o nível da turma muito pouca coisa até é 
falada [...] para a minha realidade não está bom (...)  É como eu estou te 
dizendo, não vejo nem como falha, mas geralmente as coisas vem assim 
com um nível mais elevado, acima da capacidade do nível que nos 
encontramos, a gente está bem...[...] (P 1) 
 
[...] desde que eu entrei a quatro anos, naquele primeiro ano então, teve 
curso quase o ano inteiro, oferecidos pela secretaria de educação porque 
tinham professores novos no PEJA, e durante o ano tivemos alguns  
encontros, tivemos este ano  dois e provavelmente teremos mais.[...] alguns 
cursos me ajudaram na prática pedagógica e outros não, porque alguns 
foram mais troca mesmo de experiências, então esses foram assim muito 
bons, ainda mais quando eu comecei dava um medo danado, (...) porque 
quando a gente começa dá uma insegurança muito grande, você fica 
realmente sem saber da onde partir, agora, alguns  cursos e encontros não 
ajudam porque  a gente vai para lá, já aconteceu de ir para ficar lendo 
formulário, e discutindo coisas que  a gente  espera que aconteça, mas 
depois a gente vê que não acontece, mas no geral é valido.(P 2) 

2 

Formação 
Continuada 

Fiz pela própria secretaria de Educação que particularmente não me 
ajudaram em nada, porque eu sempre fui mais auto didata, sempre fui 
estudando, fui lendo, fui buscando, (...) acabei fazendo a minha 
especialização no mestrado, para formação de professores com ênfase no 
EJA uma vez que eu percebi que alguns cursos da secretaria eram muito 
precários para uma professora de EJA (...) porque se a gente não está 
satisfeito com o curso que a gente está recebendo, se ele não está 
favorecendo muito, então, que tipo de curso que a gente deve fazer ? O que 
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esperar dos cursos de EJA? Na verdade os cursos são,  receita de bolo. Que 
atividades você fez ? Que atividades você não fez ? e ainda você precisa 
conhecer mais o universo desse professor (...) trocas de experiências é bom, 
mas também você tem que dar um respaldo teórico para ele, mas não um 
teórico  qualquer  não, é partir de atividades de uma proposta pedagógica, 
que teoria você está usando aqui, qual é a relação que tem entre a teoria e a 
prática, como você vai refletir sobre a sua prática, você tem alguma 
atividade, você tem que voltar a ela e refletir sobre ela, você não pode 
pensar de uma maneira, atividade pela atividade, quer dizer, vou dar um 
texto, porque precisa estudar texto e interpretação de texto, qual é o autor, 
qual é o titulo, não é isso, não se quer isso, isso eu vou no texto vou lá e 
copio eu tenho que pensar sobre esse texto, (...) Normalmente quem dá 
esses cursos que é mais teste de capacitação porque eu não sou incapaz, 
embora a SME só administre cursos de capacitação de professores, as 
pessoas que dão esses cursos são pessoas que estão desvinculadas do 
destino da escola, então muitas vezes são pessoas que estão até bem 
preparadas para outras coisas, mas não para a EJA (...) eu acho que quem 
pensa nos cursos não escuta qual o desejo do professor, realmente são 
desvinculados dos desejos do professor que muitas vezes querem é a troca 
de receitas mesmo, que também é bom, entendeu, para vários momentos 
você quer a receita do bolo que o outro está fazendo, mas não é só isso. é 
preciso  trazer os teóricos mesmos, para ver os teóricos e pensar em 
proposta, em atividades que pudessem trazer esses profissionais para a 
educação, que tenham sede de aprender, vontade de aprender que estejam 
na sala do EJA, que tenham desejo de fazer a mudança. (P 3) 
 
Fiz, já fiz vários cursos que tinham aqui, a gente tinha todo o ano, esse ano 
a gente quando foi se inscrever já não tinha vaga, uma coisa assim, mas 
todo o ano a gente está fazendo. É pela Secretaria, a gente até está tendo a 
gente só uma vez por mês, são encontros só do pessoal, por área, 
matemática, tudo separadinho, a gente estava vendo até o currículo e tudo. 
Não ajudaram muito, acho que é muito teórico, muita teoria, a gente vai lá 
para troca de experiências, que é o mais importante, apesar de que em cada 
escola temos uma realidade diferente, a gente ouve a experiência de uma 
outra escola que a gente não consegue fazer na nossa, mas eu acho que o 
mais importante desses cursos é a troca de experiência, a parte teórica, 
assim, não acresce muito. (P 6) 
 
[...] Só os encontros que a gente tem com a Secretaria e da CRE, são esses 
encontros. .Às vezes nos encontros, a gente acaba conversando com os 
colegas e um ajuda ao outro, assim eu acho que falta até a gente ter 
realmente um curso que a gente não tem, porque é uma pratica diferente 
também, é um olhar diferente que a gente precisaria mesmo ter.  Ah, não, 
não é suficiente, precisa de algo mais. (P 8) 

 [...] não tive assim nenhuma  capacitação especifica, eu tenho a experiência 
de trabalhar com adultos que já tem em graus diferentes dificuldades de 
aprendizado.(P 4) 
 
Eu tentei me inscrever no ano passado teve um na UFRJ, mas que foi aos 
sábados, então como eu tenho o grupo de dança, sábado, então eu não pude 
fazer, mas eu ainda pretendo, realmente eu não tenho, fora os encontros da 
Secretaria Municipal de Educação eu não tenho nenhum curso. (P 11) 

2 

Vida 
Profissional 
atribulada 

O professor nunca trabalha em um único lugar, lamentavelmente, embora 
eu adoraria, eu trabalho aqui na escola à noite, trabalho numa outra escola 
particular, e dou aula particular, faço em nível de trabalho, estou num 
grupo de pesquisa para enfrentar o doutorado ano que vem então tenho 
feito um trabalho de campo em outras escolas, e além disso eu implementei 
um EJA numa escola que eu trabalho à tarde para os funcionários da 
limpeza, conservação, da manutenção da escola [...] (P 3) 
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[...]  eu dou aula no sexto ano aqui à tarde e na outra escola eu dou sexto e 
sétimo ano. (P 6) 
 
[...] eu tenho o fundamental um e o fundamental dois, eu alfabetizo uma 
turma de primeiro ano e trabalho com sexto ao nono ano com artes. Tenho 
um ano e meio na EJA. (P 8) 
 
Também trabalho nesta escola no ensino regular durante o dia, mas estou 
lecionando no PEJA aqui da escola desde quando ele foi implantado. (P 10) 
 
De manhã eu trabalho com ensino médio, não é na Prefeitura, eu trabalho 
na Faetec e também trabalho na Prefeitura no fundamental do sexto ao 
nono ano e a noite no PEJA.  (P 11) 
[...] Primeiro que eu respeito muito, o que eles trazem e o que eles fazem 
durante o dia deles, eu tenho um grande respeito porque tem que ter muita 
força de vontade, passar o dia inteiro trabalhando e à noite vir para cá para 
estudar, com toda dificuldade que a gente tem, então, a primeira coisa é 
ganhar o respeito, ter o respeito por eles. Primeiro que eu tenho uma 
posição política muito clara, do que eu penso, do quê que é ser um cidadão 
diante do mundo excludente, então, eu passo a fazer com que eles pensem 
que eu não quero que eles reproduzam, importante é que eles possam 
pensar, que eles possam dizer,  a ter opções de dizer - isso eu quero, isso eu 
não quero, isso eu permito, isso eu não permit. Eu acho que a escola ajuda 
a pensar o mundo, pensar a vida deles e não é o conteúdo aprendido na 
escola que faz a gente pensar dessa maneira, é botar as pessoas para 
pensar(....) não se tornar amiguinho não, entender esse aluno, conhecer esse 
aluno, então o que eu penso é que a gente tem que estar “antenado” ao 
século 21 mesmo, porque as pessoas estão no outro mundo, e a escola tem 
que acompanhar a evolução, tem que acompanhar a informação, não 
adianta eu encher um quadro de coisas para que eles possam copiar, para 
que ele possa escrever no caderno e não entender nada do que está escrito; 
dessa forma qual é a troca, qual é a interação, qual a relação do 
conhecimento desses amigos com o professor, quais são os problemas que 
os assustam e que estão acontecendo dentro da sala, em que momento o 
professor estará pensando em trazer coisas interessantes, uma discussão, 
montar  jornal,   qualquer coisa para mobilizar o aluno.(P 3) 
 
Às vezes o meu aluno ele chega um pouco cansado do trabalho, então, a 
minha atividade, que eu trabalho com educação física, e ele, por exemplo, 
jogo de vôlei, aí ele chega não quer fazer o alongamento, fala – professora 
hoje eu não quero jogar, aí eu incentivo também a participar da aula, - não, 
vamos experimentar (...) de repente você vai ficar menos cansado após a 
aula, porque as atividades extra classe aqui à noite, nós fazemos assim por 
projetos. No dia da mulher, fizemos uma apresentação de dança, então a 
cada projeto a culminância, existe assim uma  culminância de um trabalho 
e eu incentivo, mas vai do próprio aluno, o aluno vem pelo prazer, que ele 
escolha a atividade eu não fico forçando não. (P 11) 

2 

[...] eu acredito que você tem que reconhecer esse aluno como um ser 
global nas suas múltiplas funções, nas suas múltiplas inteligências, nos seus 
diversos saberes, porque eles trazem os seus saberes, eles trazem um 
conhecimento de vida muito importante acho que até muito maior do que o 
meu, e aí é muito interessante porque você pode fazer uma troca em termos 
de conhecimentos; mas ao mesmo tempo em que isso tem a ver com a vida 
dele, você não pode engessar o conhecimento que ele traz, senão você vai 
ficar rodopiando, como se fosse um - “cachorro correndo atrás do próprio 
rabo”; a partir do que ele traz, você amplia. (P 3) 

1 

Papel do 
Professor 

[...] são alunos de uma realidade cotidiana como a nossa, são trabalhadores 
como nós e que vivem situações difícieis, é, às vezes, não conseguem lidar, 
não sabem como resolver e que trazem isso para você, como se você 
pudesse ajudá-los e muitas vezes você ajuda, você orienta, É na verdade é 
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você se colocar ao lado, não superior, não abaixo, mas se colocar ao lado 
desse aluno, e dizer para ele, olha eu estou aqui com você vamos ver em 
quê que eu posso te ajudar, o quê que você vai poder me ensinar e o quê 
que eu vou poder te ensinar, é uma troca de conhecimentos[...](P 3) 
 
Ah, olha para falar com muita sinceridade eu faço tudo o que eu posso, 
procuro sempre uma coisa nova, procuro sempre trazer para eles uma 
novidade, eu acho que o mais importante, eu procuro sempre passar que 
eles tem que pensar que eles não podem ser guiados e estudar, aprender não 
é uma questão de você decorar, de você ser um marionete, de você ser um 
declamador, ler é você interpretar aquilo que está lendo, incorporar aquilo e 
acreditar naquilo que está lendo, então eu procuro passar isso para eles, eu 
digo para eles que não é pelo fato da pessoa saber assinar o nome, e saber 
às vezes palavras de fonemas simples querer  considerá-lo alfabetizado, que 
isso seja sinônimo de uma pessoa que tenha discernimento, que saiba de 
repente fazer uma crítica de uma noticia, que saiba perceber a realidade a 
sua volta...por exemplo agora a questão da África do Sul, da copa, vai ter a 
copa..., todo mundo mostra a África do Sul alegre parecida com o Brasil e 
não sei o quê, e o outro lado da África do Sul será que vocês conhecem? 
Então eu busco na internet, filmes noturnos passo para eles, sabe eu 
procuro sempre fazer com que eles se tornem pessoas críticas, pessoas 
capazes de analisar e julgar por si só. (P 4). 

Total  41 
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APÊNDICE 16 
 

Tabela 7 – Freqüência (f) de evidências por categoria no tema Professor de EJA – Equipe 
Administrativo-Pedagógica 
 

Categorias Evidências f 
Motivação para 

trabalhar na 
EJA 

 

Olha, eu acho que, a EJA ainda dá um prazer para a gente, que o dia e 
em muitos momentos não dá mais, a gente tem muito mais trabalho e 
aborrecimento com o trabalho de Ensino Fundamental do que um 
trabalho com o PEJA,(...),no entanto, o trabalho pedagógico do PEJA ele 
te revigora porque você tem um retorno do aluno, tanto afetivo, quanto 
social, quanto pedagógico  [...] (D1)  
 
 

1 

[...] o professor do PEJA, você vai ouvir nas outras entrevistas você vai 
ver, ele, esse professor, geralmente ele se sente gratificado pela clientela, 
porque quando o aluno vem à noite tirando uma pequena parcela de 
jovens, que são os que mais às vezes causam conflitos...os professores se 
sentem gratificados porque eles são reconhecidos como professor, 
alguns dizem...eu voltei no tempo, voltei aquele tempo onde o professor 
era valorizado; eles me chamam de professor, enquanto durante o dia 
eles me chamam de tio, tia,  afastando você do seu profissional. Eles se 
sentem valorizados, vamos dizer assim, até gratificados, apesar do 
cansaço,.  Muitas vezes isso é relatado, por muitos professores, que se 
sentem motivados a dar aula no PEJA, à noite, mesmo depois de um dia 
cansativo, pois muitos trabalham em outras escolas (D2) 
 
 

1  

[...] é um trabalho que resgata um pouco do valor da educação, porque 
atualmente está difícil...os valores, aí você começa pelos valores morais, 
então, nesse momento você se sente gratificado pelos alunos e pelo 
grupo de professores que também faz a gente ficar motivado, porque 
você vai criando laços, criando amizades (...)  pensando para o coletivo 
[...]. (D2) 
 
 

1 

  [...] A minha maior motivação eu gosto muito de trabalhar com adultos, 
principalmente com as pessoas humildes, as pessoas que tem esperança 
e que vêem ainda um túnel onde existe uma luz que eles possam 
alcançar e brilhar, então o quê me dá forças, garra e vontade é ver a 
vontade desse pessoal que sai daqui vai para o ensino médio, sai do 
ensino médio e vai para a faculdade, então isso é que me dá força e garra 
para cada vez mais continuar com esse pique todo para continuar 
ajudando (P 0)  
 
 

1 

Total  4 
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APÊNDICE 17 
 

Tabela 8 – Freqüência (f) de evidências por categoria no tema Trabalho do Professor de EJA 
– Professores Regentes 
 

Categorias Evidências f 
O conteúdo, ele podia ser mais enxugado, a gente está discutindo isso nesse 
momento, nos encontros de capacitação, que estão acontecendo, justamente 
foram feitos para se discutir os outros parâmetros, os novos parâmetros 
curriculares. [...] tem um volume muito grande de matéria de geografia e um 
volume muito grande de matéria de história para dar dentro desse processo que 
é acelerado [...] e além do que eu estou falando, além da dificuldade de não 
conseguir trabalhar tudo, então a gente tem pouco tempo com um volume muito 
grande de matérias.. [...] (P 9) 

 
1 

Entraves a 
prática 

pedagógica 

[...] as dificuldades são tantas para eles, a vida ensina muita coisa, não é então 
eles tem vícios, então a grande dificuldade na aprendizagem da alfabetização é o 
vicio que eles já trazem de vida, então é difícil.[...] eu trabalho com eles por 
exemplo, o plural que é cultural, com aquela maneira de falar, eles dizem- as 
bola; as bola furou - então, é o vicio da vida, já são adultos, alguns chegam a 
falar que não vêem significado em determinadas coisas para eles, o objetivo é 
escrever, mas se você tenta melhorar alguns acompanham, compreendem, mas é 
difícil para eles assimilarem isso, então a maior dificuldade, para mim nessa 
questão é por ser adulto é o vicio de linguagem [...] (P 2) 
 
Algumas das dificuldades são questões até que poderiam ter sido solucionadas 
na infância, como alguma dislexia são deficiências às vezes alimentares que 
provavelmente causaram desnutrição, então dá uma certa fadiga no decorrer da 
vida e você chega a uma certa idade que você já tem o peso da idade em si, com 
tudo isso que não foi solucionado na época da infância, então causa uma 
dificuldade maior ainda, outra coisa também é a falta do tempo, eu escuto muito 
isso, é constante eu escutar - ah, professora só dá para estudar aqui, não dá para 
eu estudar em outro lugar, não dá para eu estudar em casa, não dá para fazer 
isso [...] (P 4) 
 
[...] A expressão - professora, eu estudo, estudo, chega na hora eu esqueço tudo, 
mas a gente entende a matéria - me faz admitir que por falta de alimentação 
durante a gestação esses alunos foram prejudicados. Além disso é muito fácil a 
gente dizer assim - você trabalha mas você tem que estudar - agora você 
conciliar trabalho, escola e o estudo é difícil. Acho que a gente também tem que 
reverter à falta de estímulo e a baixa auto estima que caracterizam de um modo 
geral esses alunos, a gente tem que reverter isso.[...] (P 5) 
 
[...] As causas da dificuldade deles...ah, muitos vem sem base, não tiveram 
aquele estudo...pararam muito cedo, a gente tem alunos que concluem com a 
gente, que passaram pela alfabetização, que chegaram aqui mal sabiam escrever 
nunca tinha ido a uma escola, teve um aluno, devia ter uns trinta e poucos anos, 
chegou com o livro debaixo do braço, oh, eu quero estudar, mas não sabia nem 
pegar no lápis nem nada, então a gente tem esse tipo de aluno. (P 6) 
 
A dificuldade de aprender é a falha na alfabetização, então já vem sem base, 
cada período que passa a dificuldade aumenta, não é, cada período sem estudar 
a dificuldade vai só aumentando. (P 7) 
 
[..] Aí é difícil, se a gente conseguisse sempre descobrir, a gente procura, tenta 
levantar as dúvidas através mesmo das atividades, tenta ver o quê que está 
acontecendo, não é, o nosso aluno tem esse problema, eles normalmente não 
costumam estudar, eles tem uma visão de que vão aprender só na sala de aula, e 
isso é preocupante, a gente conversa sobre isso, oh, vocês precisam 
acompanhar, ah, mas nós não temos tempo, trabalhamos [...] eles não dedicam 
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às vezes um tempo em casa para as coisas da escola, e não entendem que já há 
um volume de conteúdo, que já exige dele um acompanhamento, que ele 
procure estudar [...] que aquelas coisas todas que foram faladas, muitas vezes, já 
estão esquecidas, já não se consegue mais deles respostas, por quê, porque não 
houve assim um acompanhamento em casa, então tem que voltar, tem um 
atraso[...].nosso aluno  trabalha, é muito exigido no dia a dia, muitos fazem 
trabalhos cansativos, então é até delicado você pressionar, exigir... (P 9) 
 
Realmente, no PEJA I, eles tem mais dificuldades, por exemplo, no rodízio de 
voleibol, você programa as suas aulas, e toda aula ao invés de eles rodarem no 
sentido horário eles se perdem eles não sabem comandar o corpo no espaço, [...] 
então eu tenho que entender que para aquele momento é difícil, então eu noto 
que o PEJA I tem mais dificuldade em relação ao domínio corporal,[...] então é 
como se fosse cada aula a primeira aula, então eu tenho que voltar tudinho 
porque eles tem muita dificuldade. (P 11)  
Engraçado é muito difícil acontecer, é muito difícil, porque sempre quando tem 
um aluno assim que é mais indisciplinado, os outros alunos dão um jeito... Não 
tenho problemas de disciplina aqui no PEJA I, porque tenho um número muito 
maior de adultos do que de adolescentes, já no PEJA II, tem mais problemas 
porque tem muitos adolescentes, então, graças a Deus, conflito aqui eu não 
tenho não. (P 1) 
 
[...] agora, se a gente não cercear essa relação jovem/adulto realmente fica 
muito difícil. O adulto, principalmente as pessoas mais velhas elas não tem tanta 
paciência com essa mais jovem, assim como os mais jovens não tem tanta 
paciência com os mais velhos, então cabe a nós profissionais de educação 
mediar, entender e pensar em estratégicas que possam viabilizar esse 
relacionamento sem prejuízo do conhecimento.[...](P 3) 
 
[...] (os adolescentes) (...) eles não querem nada , eu acredito assim, o 
adolescente, bem adolescente deve ter uns quinze, dezesseis anos, fica em pé 
aqui na porta chamando o colega - o colega diz não posso ir - então ele diz - 
....vem cá, vem cá....- não respeitam nada nem ninguém.  (P 5) 
 
À noite a gente pede também que os adultos nos ajudem, porque os adolescentes 
às vezes passam dos limites, porque não dá para bater de frente com esse tipo de 
aluno, não é, e aí a gente pede para os adultos que se posicionem também, que 
nos ajudem, geralmente a gente consegue resolver tranquilamente, porque a 
maioria ainda é adulta, entendeu? A gente consegue resolver dessa forma. (P 6) 
 
[...] mas o que a gente assiste é essa questão do adulto não entender a postura do 
jovem, o fato do jovem falar mais alto, de não ter determinados modos, e isso aí 
incomoda às vezes a pessoa mais velha, porque ela tem, ela carrega aquela idéia 
de escola da época em que estudou  que as pessoas não podiam nem se mexer 
na cadeira; então às vezes elas cobram do professor uma atitude mais severa , e 
a gente tem que fazer essas pessoas entenderem, que as coisas mudaram, que 
não é bem assim, entender que o jovem mudou [. ..] (P 9) 

 
5 

Em substituição a gente faz trabalho de grupo, xerox, que quando a escola tem 
toner a gente tira aqui, tira uma coisa daqui outra coisa dali, adapta, faz a xerox 
e traz quando não tem se paga lá fora e traz pronto, e aí se paga, porque nem 
sempre a escola tem toner, até que este ano ainda não faltou toner não, nós 
contribuímos e tudo. [...] (P 1) 
 
Agora, material de uso corrente não recebemos material nenhum, o ano passado 
eles receberam, caderno, caixas lápis de cor, até canetinha, borracha, apontador, 
régua, até uma pasta, essa pasta de plástico (...) esse ano não chegou nada ainda, 
talvez chegue ainda porque o uniforme chegou esta semana.[...] (P 2) 
 
[...] fazer tudo aquilo que eu acredito, o que eu acho que eu poderia fazer, 
realmente eu encontro muitos entraves, eu adoraria estar levando os meus 
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alunos ao teatro, eu adoraria estar levando eles ao cinema, estou providenciando 
uma ida ao museu de Petrópolis, mas ai eu vou ou dar o meu domingo, ligar da 
minha casa para Petrópolis ou vou ter que passar um fax, entendeu tem várias 
outras estruturas (...) a secretaria não colabora, nunca tem o ônibus, é difícil, até 
as coisas que tem parceria com a secretaria de educação do município para o 
aluno noturno, não tem, quer dizer, o aluno noturno é um aluno excluído [...] 
então existem vários entraves  às vezes questões mínimas de estrutura, uma 
cópia, quer dizer, para eu fazer o trabalho que eu faço eu imprimo na minha 
casa, eu compro minha tinta, eu faço tudo para garantir a qualidade do meu 
trabalho, porque pode chegar aqui pode não ter o toner ou não ter vindo papel, 
não é porque a escola não tem, é porque a verba destinada, porque a verba para 
gerir a escola é toda separada, por exemplo, tem verba para material de limpeza, 
você pode estar precisando de toner, mas tem verba para material de limpeza, 
você não pode realocar a verba, entendeu, se veio a verba naquele mês para 
comprar material de limpeza você tem que comprar o material de limpeza,  
mesmo que a escola esteja precisando de toner, a verba do toner vai chegar 
daqui a três meses vamos ver se daqui a três meses, vamos ver se daqui a três 
meses vai ter o toner na escola ou então os professores se conscientizam e 
fazem vaquinha, entendeu, que  eu também não acho justo, porque se você vai 
numa sala de cirurgia e você vai operar o médico que vai operar se não tem o 
bisturi ele opera? [...] nós temos ainda alguns entraves burocráticos, digamos 
assim [...] então para você não correr o risco eu já trago tudo pronto de casa, (P 
3) 
 
Falta de material, falta xerox, material, não material didático em si, papel para 
reproduzir o material, porque você  já fez a sua parte: trabalhou, pesquisou, 
montou o trabalho, mas vai tentar reproduzir, nem sempre você tem xérox, não 
tem outros materiais também, e aí fica muitas vezes só o quadro, o giz e você 
falando, falando, muitas vezes, a gente procura reverter, mas fica complicado. 
(P 7) 
 
É a falta do material, é o lápis de cor, a cola, tesoura, papel, são materiais caros 
[...], então eu tenho o meu material que eu levo para a sala e é um material 
coletivo, eu uso com eles esse material coletivo [...] às vezes a escola tem e eu 
utilizo o da escola [...] (P 8) 
 
[...] é aquela coisa, às vezes a gente quer tirar uma xerox não encontra assim 
funcionando, às vezes a coisa em cima da hora, acontece, então a gente tem que 
planejar tirar antes.(P 9) 
[...] Eu só recebo para usar com a turma, um livro didático que ano passado nem 
tivemos... Esse material, esse livro que nós recebemos até eu achei muito bom, 
estamos usando, eles trazem todo dia, mas é a única coisa que se recebe, 
inclusive viria um livro que nós até viemos para dar uma olhada para escolher, 
mas até agora não chegou, então é só esse livro que a gente tem mesmo dado 
pela Prefeitura.[...] e até para fazer coisas que nós não temos no livro a gente 
procura outros livros [...] (P 1)  
 
[...] até agora não havíamos recebido o material, porque eles oferecem o 
material didático. A gente recebe livro no começo do ano. Ano passado foi 
totalmente diferente, esse ano é essa coleção “Viver e Aprender”. Chegou o 
número suficiente para a quantidade de alunos que nós temos, mas, se entrar 
mais alunos... a questão do PEJA é essa rotatividade é um entra e sai o ano 
inteiro, a gente tem aluno que vem, que vai embora, vai para outra cidade [...] a 
gente pede para devolver o livro, porque a secretaria não repõe, ela manda o 
quantitativo no começo do ano, e é aquilo, normalmente ela manda uma 
quantidade para uma turma, 30, mas o ano passado, por exemplo, a minha 
listagem foi a numeração até quarenta e tanto, porque não substitui, entrou 
aluno novo vai aumentando o número, então se todos tiverem livros, esses 
quarenta que entraram no começo do ano, para quem chega no meio do ano, não 
tem livro, então a gente pede para o aluno que vai embora devolver o livro 
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mesmo que ele já tenha usado. (P 2) 
 
[...] esse ano, por exemplo, a gente ainda não recebeu nenhum material didático, 
então, os materiais que são feitos aqui, para serem utilizados nas atividades 
didáticas, em exercícios, enfim, qualquer proposta pedagógica acaba sendo por 
minha conta mesmo. Eu tiro cópia na minha casa eu tiro xerox, essas coisas por 
minha conta, vejo como estão os alunos, o quê que eu tenho que trabalhar, 
normalmente já faço toda semana; em quinze dias mudo de assunto de trabalho 
e vou intermediando com outras propostas, de  jornais, revistas, filmes, e aí 
vamos. Eu acho que é um material muito precário ainda e que precisa de uma 
reformulação, tem alguns trechos que são bons, quer dizer, de um modo geral é 
um bom material e porque é uma modalidade que não tem nada. O livro “Viver 
e Aprender” é uma possibilidade, é um caminho, mas não é o único e não é 
garantia; enfim, eu particularmente prefiro alguns trechos que estão colocados 
ali, mas o nível de interpretação é baixa, muito ruim, a parte do raciocínio 
lógico matemático também, então assim, no meu ponto de vista deixa muito a 
desejar. (P 3) 
 
Realmente nós temos, nós temos blocos lógicos, regras (...) aqueles conjuntos 
de mapas, nós temos jogos lá, agora a minha restrição é mais assim com relação 
à manutenção, porque às vezes são jogos mais antigos, são coleções que às 
vezes faltam peças, porque o município, ele dá para a escola, mas às vezes não 
repõe, e muitas vezes o material que nós temos já está ultrapassado, não o 
material a sua utilização em si, mas a sua confecção às vezes já é uma 
confecção mais ultrapassada, tem material mais leve tem uma coisa mais 
moderna que a gente possa usar (...) esse ano eu não estou utilizando livro, por 
quê, o livros que tinham, para, no caso eu sou do PEJA I, Bl. II, foram 
distribuídos o ano passado para serem reaproveitados esse ano, mas 
infelizmente não foram devolvidos, então nós ficamos com um acervo mínimo 
que não era suficiente para as turmas do PEJA da escola, então eu preferi nem 
adotar, era um livro que já tinha sido escolhido há bastante tempo, era um livro 
que já vinha sendo utilizado, já tinha sido deixado de lado desde o ano passado 
(....) por não ter quantidade suficiente para todos, por de repente não ter um 
livro que consiga atingir o PEJA em si, pois  sempre falta alguma coisa, uma 
matéria, um texto, então de repente serve mais como um livro de consulta do 
que propriamente um livro para você utilizar diariamente no seu trabalho. (P 4) 
 
Inclusive a apostila de ciências não tem,  não acabaram, não foram 
reformuladas. Eu nunca gostei do material, tanto que eu pego livros didáticos e 
distribuo para eles, quando eu os consigo.  Uma das coisas principais que eu 
acho muito importante é a visualização, biologia é muito visual, então, por 
exemplo, eu estou dando para eles agora, as diferenças existentes entre peixes, 
anfíbios, répteis e mamíferos, uma das características marcantes é o tipo de 
coração, e que se você não tiver o material rico não vai atrair o aluno. Material 
deve ser rico em figuras, eu peço para eles desenharem um peixe, eu acho que 
isso é uma coisa importante porque é um ponto determinante, entre essa 
diversidade....isso é falho, uma das coisas que eu acho é que o material não é 
rico em ilustrações... se você quiser até te mostro para você fazer a consulta, são 
coisas difíceis para eles, não estão adequadas, na minha opinião. (P 5) 
 
Não, a gente não tem material didático adequado, eu tenho umas apostilas já 
muito antigas que estão ali no armário empoeiradas e que não se adequam as 
nossas aulas, eles já modificaram as apostilas, mas estão no computador on line, 
não chegaram impressos para nós. [...] Eu trabalho com o material que eu tenho 
do dia, e tenho umas aulas que eles disponibilizaram da Roberto Marinho, da 
Fundação Roberto Marinho, que de vez em quando eu estou passando para eles, 
e assim, são aulas doTelecurso que passam na televisão eles passaram para a 
gente, e tem todas as matérias, uns 15 minutos no máximo, uma aulinha que dá 
umas explicações e ilustra alguma coisa eu acho interessante também e estou 
usando. Esse material é o que tenho mesmo, não é nenhum material específico 
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para o PEJA. (P 6) 
 
É, nós temos apostilas que são elaboradas por um grupo de professores e esse 
ano está em fase ainda de construção de uma nova apostila, que ainda não 
chegou até nós, mas está sendo construída. É um material de apoio, não é para 
ser usado somente esse material, a gente também faz pesquisa para ver o 
interesse do aluno. (P 7) 
 
No meu caso, não tem um material especifico, até eu mesmo é que tenho 
adquirido um material para usar com eles, no meu caso. Às vezes a escola tem, 
eu uso o que a escola tem, mas eu também compro [...] vem alguma coisa da 
secretaria, e a escola compra com a verba que recebe. [...] na parte de material 
didático para artes não vem não, não tenho nada não, eu mesma é que faço a 
pesquisa. Material que a escola disponibiliza é só material para as aulas práticas 
mesmo, material, pintura, guache, papel, cola essas coisas. (P 8) 
 
Agora, há uma insatisfação grande sim em relação à questão de material, porque 
se discutiu bastante a realidade que é trabalhar com PEJA com esse aluno que 
traz muitas dificuldades, vem muito defasado e depois de muito tempo vem 
estudar. Tem os parâmetros que aparecem na nossa frente novos e pesados de 
conteúdo, quer dizer é uma contradição, como é que a gente vai trabalhar aquilo 
tudo se o PEJA é acelerativo? [...] a gente tem a apostila separada, é uma 
apostila muito grande de geografia, uma apostila muito grande de história [...] 
da Secretaria e o quê que acontece, geografia já está defasada, eles trabalham 
com dados, com gráficos, com pesquisas já antigas, o material não é colorido, 
então fica difícil para o aluno ver mapas, ler legendas, identificar, [...] então é 
muito difícil... o material não atende, o  material é grande; agora, o de geografia 
ainda tem um problema, eles usam umas pesquisas de dez anos atrás, seria bom 
atualizar.(P 9) 
 
[...] já foram feitos dois tipos de materiais, mas não deram muito certo, então 
nós estamos nos reunindo para fazer um novo material, entendeu. Não foram 
bons. Não sei que tipo de equipe é essa que se reúne para montar um material de 
língua estrangeira, não é, sei que quando vem o material não é um material que 
realmente se adapta ao tipo de ensino do PEJA, às vezes são coisas muito 
difíceis, não são muito objetivos, então a imagem é péssima, é tipo apostila 
xerocada, o acabamento é ruim, principalmente, porque a língua estrangeira 
você trabalha com o lúdico, com a imagem, a imagem ajuda muito, então se 
você não tem o material próprio fica prejudicado. (P 10) 
Nossa escola tem quadra pole esportiva de educação física, tem a sala de dança, 
tem o auditório, como às vezes eu preciso passar o data show e o auditório está 
sendo utilizado eu já passei, já dei uma aula teórica de educação física na sala 
de leitura. Na nossa abertura da Copa em que você estava presente, estava 
chovendo, a quadra coberta, mas estava muito molhada, nós fizemos assim 
mesmo, tem um pátio interno que também dá para ter aula de educação física, 
então, eu tenho aqui no condomínio eu faço caminhada com os alunos. 
Realmente nossa escola tem instalações e também tem material de educação 
física. A escola tem um depósito com bastante material de educação física 
[...].(P 11) 

1 

 
[...] a freqüência realmente pelos motivos que eu já falei...não depende deles e 
nem de mim eu acho que é o problema mais sério é a freqüência. Isso atrapalha 
o rendimento escolar, com certeza; tanto que aqueles que têm mais facilidade 
para vir a aula,  não tem tanto problema nesse sentido e rendem muito mais do 
que os outros.  (P 1) 
 
A frequência dos alunos - é a maior dificuldade, às vezes, por exemplo, ontem, 
que eu lancei um trabalho novo em cima da palavra luta, a gente trabalhou o 
“L” , o  “T”  eu tive ontem oito alunos na sala, e aí ele não veio ontem, então eu 
estou dando para ele o trabalho de ontem, então a frequência é o grande 
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problema. (P 2) 
 
É uma característica do EJA também, o aluno vem, por ser trabalhador, aluno 
trabalhador, vem e falta, mas isso é característica do EJA também. Eles faltam, 
ou por cansaço, ou muitas vezes porque não tem dinheiro da passagem, porque 
às vezes o RioCard demora a sair, às vezes não; muitas vezes eles faltam, não 
porque não querem vir à aula, não é isso, é porque tem algo que impossibilitou 
mesmo, porque o aluno, costuma ser compromissado. (P 7) 
 
[...] eu acho difícil é apontar uma única dificuldade, a gente pode assim procurar 
apontar alguns problemas, a questão da frequência, dessa falta de continuidade, 
falta de material aquilo que eu falei antes, um material mais adequado, eu acho 
que é basicamente isso. Então... eu vejo assim, a questão da frequência, a 
frequência é muito séria.[...] a gente tenta conscientizar, não é, não só da 
questão da própria frequência, o aluno se prejudicar com determinado número 
de faltas, mas também fazer eles entenderem que é um processo,  faltando como 
é que vai ser o  aprendizado... eles dependem também dessa frequência, da 
continuidade,[...] isso é um processo, eles tem que freqüentar mesmo. (P 9) 
 
Eles realmente gostam muito de atividades no caderno, no livro, já um jogo..., 
uma coisa assim, eles gostam, mas se for ficar muito assim com brincadeiras, 
eles falam poxa professora vamos fazer um trabalho, eles sentem muita 
necessidade da coisa ali registrada, eles dão muito valor a isso. (P 1) 
 
[...] foi um aluno, esse ano, que queria copiar a matéria porque ele acha que 
aprender é cópiar, ele não queria pensar, ele disse que não concordava comigo e 
que ele ia reclamar na Secretaria de Educação, então eu falei para ele que fosse 
reclamar na Secretaria de Educação, porque se eu entendo de educação eu sei 
aquilo que eu estou fazendo eu não ia pedir a ele para ficar copiando matéria, 
porque copiar por copiar não quer dizer nada, ele está sendo copista, ele não 
está entendendo aquilo que ele está copiando, então que não era assim, quer 
dizer, a escola que ele tinha de modelo não é mais a mesma escola, porque se a 
escola que ele tinha como modelo fosse boa ele não estaria ali, então queria dar 
essa oportunidade para ele perceber que existem outras maneiras de aprender 
[...] (P 3) 
 
[...] alunos que tiveram, em algum momento da vida, tiveram algum problema 
que não puderam continuar os estudos, então tem assim uma visão de escola 
ainda tradicional, às vezes estranham essa proposta de trabalho, uma proposta 
muito diferente, inovadora, eles estranham, porque estão acostumados com 
aquela escola da época que eles estudaram, Normalmente a gente pensa mais 
assim, em trabalhar com leitura, procurar levar o aluno a se interessar em 
frequentar livrarias, procurar ir ao teatro, cinema, agora, há uma dificuldade 
muito grande porque o nosso aluno do PEJA,  ele geralmente, tem a parte do dia 
muito ocupada, então ele chega na escola cansado, a gente quer sair da escola 
para uma atividade extraclasse; entretanto para ele essa atividade extraclasse 
proposta, não tem uma conotação de aula, então fica difícil,  tem pouco 
interesse em coisas novas, é difícil, mas a gente tenta, mas eles chegam com 
vontade de melhorar[...] (P 9) 

3 

Reversão das 
dificuldades de 
Aprendizagem 

do alunado 

Olha, é no dia a dia realmente, (...) é quando aparece a dificuldade e é quando 
você tenta pensar alguma coisa em casa para dar uma atenção especial (...), 
então é na observação diária e atender individualmente mesmo. (P 1) 
 
Ah, olha isso é muito variado, por quê? Depende de cada um, muitas das vezes 
eu tenho que aplicar métodos diferentes na sala de aula, com grupos diferentes, 
geralmente eu trabalho com grupos, ponto, nisso é um básico, e dentro desses 
grupos, procuro dar quase que um atendimento individual, e esse atendimento 
individual é que vai fazendo essa minha metodologia mudar, com uns eu posso 
ser eu tenho que ser mais tradicional [...] eu procuro estar sempre me moldando 
de acordo com o que eu tenho pela frente.(P 4) 
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[...] aplico várias técnicas didáticas atendendo cada aluno nas suas dificuldades, 
dandouma atenção individualizada para cada um. (P 10) 

[...] é quando você tenta buscar esse canal, essa aproximação, começa a 
entender o que eles desejam e começa a criar estratégias para atingir os seus 
desejos, assim, às vezes você faz uma atividade super bacana, planeja um filme, 
uma música, uma coisa, e ele chega com um problema aqui querendo conversar 
com você que a filha está grávida, e aí, quer dizer, você muda tudo, você tem 
que estar aberta, (...) muitas vezes você ajuda e orienta então essas estratégias 
que o professor aprende a usar como se aproximar desse aluno, buscar um canal 
de diálogo (...). (P 3) 
 
[...] dou liberdade a eles, eu quero que eles atinjam uma independência, mas eu 
estou sempre tomando conta, eu estou sempre olhando, eu olho um trabalho, eu 
olho todo o caderno, [...] nas atividades extra-classe é aonde a gente aproveita 
mais, para justamente mostrar a eles, que o estudante o que tem sede do saber, 
aquele que quer o conhecimento, ele não precisa fazer isso na escola, a cada 
momento na vida ele vai conhecendo mais coisa [...] (P 4) 
 
Ah, eu acho que é muita conversa, o aluno da noite é muito diferente do dia [...] 
nessa fase, a gente conversa muito com eles, acho que faz parte também da aula 
isso, entendeu, não é só o conteúdo, porque eles são pessoas assim que gostam 
de conversar expor os problemas e a gente está ali também para conversar, eu 
acho que isso faz parte da aula, a gente tem que ter um tempo para ouvir essas 
pessoas, são pessoas que a gente tem que ter carinho mesmo, eu acho que é por 
aí. (P 6) 
 
Faz-se o levantamento, o diagnóstico é o primeiro passo (...) o EJA trabalha 
muito a auto estima do aluno, então a gente se aproxima, a gente já fica muito 
próximo desse aluno, a gente fica praticamente amigo, então aí eles vão se 
abrindo, conversando, a gente pergunta e vai descobrindo...[...]. (P 7) 
 
[...] toda aula é relembrar aquela dificuldade, e nunca o aluno perceber que 
aquilo é fácil, para ele é difícil, ele não tem que ter vergonha de dizer que é 
difícil, então eu tenho que entender que para aquele momento é difícil, então eu 
noto que o PEJA I tem mais dificuldade [...] mas isso eu passo sem levantar 
muito, sem ele notar, é uma coisa assim muito natural para ele não se 
envergonhar de mostrar que não sabe [...] 11) 

5 

A gente tenta, resgatando alguma coisa do que foi aprendido na aula anterior, 
para começar aquela aula na qual estamos estudando um novo assunto; 
tentamos sempre fazer assim um encadeamento; além disso faço algumas 
atividades. Em algumas turmas existem alunos que estão melhores, que ajudam 
os outros, o que a gente chama de monitoria o caso daquela menina que se 
formou, ela fazia isso, então ajuda bastante, esse aluno que ajuda os outros, 
incentiva... e ajuda mesmo, explica, tira duvidas. (P 9) 

1 

Avaliação da 
aprendizagem do 

alunado 

Nós não fazemos prova, nós avaliamos conforme o desempenho deles, porque 
não tem como fazer uma prova nunca, entendeu, o desempenho, nas atividades, 
é o que faz a gente avaliar. Às vezes selecionamos algumas atividades que 
sirvam como uma avaliação, em cima daquilo ali, eu vou ver se ele evoluiu se 
não evoluiu, então não dou uma prova, a gente não dá uma prova única, porque 
cada um está no seu tempo, entendeu, os tempos aqui são completamente 
diferentes e isso dificulta, ...  o tempo todo, o tempo todo, porque a gente está 
trabalhando com níveis diferentes [...] isso torna difícil essa questão da 
avaliação, mas aí a gente seleciona uma atividade ou outra que vai servir como 
base para eu ter um documento que prove que aquele aluno tem condição ou 
não de ir para outro nível. [...] existem os critérios para ir para outro nível, 
então, a gente acaba tendo que seguir as regras [...]. (P 2) 
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[...] normalmente eu dou uma prova assim, com consulta, porque a consulta é 
uma forma de estudo; exercícios eu passo, na hora que eu vou corrigir eu revejo 
a matéria toda novamente falando, quer dizer aqueles alunos que por algum 
motivo tenham faltado, é uma forma que eu tenho de rever a matéria para esse 
aluno, então é prova com consulta é prova individual, é trabalhinho, trabalhinho 
no dia a dia, [...] então eu tento diversificar o máximo, para ver seu consigo 
atingir a todos, porque você sabe que ninguém é igual a ninguém, cada um tem 
uma diretriz, uma maneira de ser [...]. (P 5) 
 
[...] é só mesmo o trabalho prático, não tem avaliação escrita não, só o prático 
mesmo, porque a gente não dá nota para eles, a avaliação nossa é ... vem a aula, 
participa, é uma coisa menos rígida, não é formativa é informativa. (P 8) 
 
 Faço uma avaliação rápida no final da aula, através de exercícios e identifico as 
dificuldades dos alunos nas dúvidas que surgem e na correção dos exercícios. (P 
10) 

Metodologia 
(Técnicas 
didáticas) 

Depende muito da freqüência, às vezes você planeja uma coisa, quando chega 
aqui está chovendo, tem sol, poucos alunos, aí você muda a sua estratégia toda, 
mas a gente faz de tudo para tentar alcançar o objetivo, porque realmente eles 
têm muita dificuldade, de um modo geral. Olha, se usa de tudo, eu uso de tudo, 
tem trabalho no quadro para copiar no caderno, tem a xerox ai as atividades 
ficam mais variadas você faz um quebra cabeça, alguma coisa para cortar, para 
colar, copiar, faz alguma coisa diferente. (P 1) 
 
Ué, aqui no bloco I, é a alfabetização, então, eu tenho e a outra professora 
também deve ter, nós temos alunos de vários níveis, então, a gente tem aquele 
que não conhece ainda som nenhum, fonema nenhum, tem aquele que já tem 
conhecimento já conhece todas as letras, já conhece os fonemas simples, então 
já é um trabalho diferente, e tem aqueles que já estão lendo alguma coisa, então 
o nosso trabalho é, normalmente, eu tento trazer, assim, uma atividade mais 
difícil para aquele que já está num nível mais avançado, eu tenho alguns alunos 
que eu dei um livro extra, além do que a escola recebeu que eu consegui em 
outra escola, para eles fazerem em casa, leitura bastante leitura e interpretação, 
então o tipo de trabalho que a gente faz, basicamente é de alfabetização [...] (P 
2) 
 
É eu acho muito difícil dizer assim - metodologia, quer dizer, eu tenho uma 
perspectiva sócio-interacionista, [...] como dizia Mario Quintana – “são os 
passos que fazem os caminhos”-, quer dizer, um dia após o outro, você traça 
uma metodologia, você traça uma proposta sempre muito voltada à construção 
desse conhecimento, não é um conhecimento dado é um conhecimento 
construído, é um conhecimento pensado [...] (P 3) 
 
[...] Muitas das vezes eu tenho que aplicar métodos diferentes na sala de aula, 
com grupos diferentes e dentro desses grupos, eu procuro dar quase que um 
atendimento também individual, e esse atendimento individual é que vai 
fazendo essa minha metodologia mudar, variando conforme a possibilidade e a 
necessidade do aluno. Eu procuro estar sempre me moldando de acordo com o 
que eu tenho pela frente[...].(P 4)  
 
Tudo muito diversificado, tem a parte escrita não é, que tem que ser dada, 
utilizo muito o livro, passo vários esquemas, o máximo que eu puder, por quê, 
porque quando eu era jovem eu gostava de estudar com os meus esquemas 
passava para os meus cadernos ter o exercício para mim era bom, a visualização 
do que eu fiz me deixava feliz,[...] (P 5) 
 
Desenvolvo atividades, eu faço trabalho em dupla, porque eu acho muito 
importante também para eles trocarem, eu uso também alguns alunos melhores 
como monitores que me ajudam as aulas para explicar aos outros e tudo, às 
vezes passo filmes [...] (P 6) 
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Ah, a gente começa fazendo a diagnose do aluno para saber em que ponto ele 
está, o quê ele deseja aprender para a gente partir daquele ponto, para suprir o 
que eles estão necessitando, porque cada turma é completamente diferente. O 
EJA tem uma metodologia própria, quando você entra você já sabe que a 
maneira de trabalhar é diferente, não é com livros, essa apostila é um material 
de apoio, você depois dessa diagnose vai correr atrás de um material e também 
de atividades extras para fazer com que o aluno vivencie o que está 
acontecendo, porque muitas vezes ele não teve oportunidades... às vezes o aluno 
nunca foi a um cinema, nunca foi ao teatro, nunca foi a uma exposição, e é uma 
vivência. (P 7) 
 
A aula começa sempre com uma mensagem que eu trago para eles, para 
reflexão, a gente conversa, fala da vida deles, eles contam histórias deles, a 
gente faz esse contato mais direto, aí depois eu coloco a parte teórica, que é uma 
parte da história da arte, trago para eles alguma coisa teórica, e aí a gente parte 
para uma aula prática mesmo, deles estarem desenvolvendo uma atividade, seja 
de mosaico, vitral, pintura, desenho. Eu procuro assim, eu misturo, eu faço uma 
mistura, um pouquinho de cada coisa, e vou caminhando, às vezes eu leio 
Piaget, eu faço uma mistura eu vou na busca do que eu acho que agrade a eles e 
que eles gostem do que estão fazendo, não tem uma coisa fixa. (P 8) 
 
 Eu sou até um pouco tradicional, muitas vezes explico, dou aula expositiva, 
trago alguma coisa assim, algum texto, faço estudo dirigido muitas vezes minha 
aula é feita em cima disso, exercícios, eu vejo caderno, ai às vezes tento alguma 
coisa diferente a gente faz um trabalho diferente, mas muitas vezes a gente fica 
mesmo nessa aula tradicional, até por força mesmo do pouco tempo que a gente 
tem. Em relação a metodologia basicamente isso, eu acostumo meu aluno a 
tentar fazer as coisas, mesmo errando, eu peço sempre, geralmente no final da 
minha aula eu peço sempre que eles me tragam as atividades, para eles 
perderem esse medo, porque esse aluno de PEJA ele, aos poucos ele vai 
confiando..., o adulto, tem vergonha de mostrar o caderno, ele tem, assim, 
receio, não sei, medo de errar, não quer que o professor veja o que ele escreveu, 
não quer que o professor veja o erro; então eu começo a fazer com que eles 
entendam que aquilo para eles também é importante, que eles estão sendo 
avaliados mesmo que eles errem, eu quero ver o trabalho deles. Estímulo que 
eles façam o trabalho..., [...] (P 9) 
 
Ah, faço muitas coisas diferenciadas. Eu trabalho com música, eu trabalho com 
vídeos, pesquisas, vocabulário do dia a dia, para que eles saibam interpretar, 
passar em um local e saber o que está escrito,. O meu trabalho é bem 
diferenciado, trago jornais americanos e ingleses, para eles desenvolverem esse 
lado mesmo, de como  montar um jornal em língua estrangeira, como é que se 
montam as sessões, quer dizer, demora um pouco, algumas aulas, mas é 
interessante a visualização, de como fica o formato do jornal em língua 
estrangeira. Eu mando trazer folhetos de vários lugares, folhetos de lançamentos 
imobiliários, folhetos de mercado, depois a gente monta trabalhos sobre isso. 
Quanto à metodologia, eu reúno vários tipos, mas principalmente, a do Paulo 
Freire. (P 10)  
 
Bem no inicio do ano, foi em fevereiro, em fiz uma sondagem diagnóstica e eles 
votaram nas atividades de sua preferência,, então cada turma tem a sua 
preferência [...],  meu planejamento fica voltado para o que foi mais votado. Na 
realidade, em relação à metodologia, os alunos que detém mais facilidade e 
domínio do conteúdo eles ensinam também, eles ajudam os que têm mais 
dificuldade. Eu também lanço mão de aulas teóricas no meu planejamento eu 
dei aula já esse ano, eu falei sobre a alimentação, a nutrição, o valor dos 
alimentos, eu falei sobre bulimia, anorexia, e agora no segundo semestre nós 
vamos falar sobre os anabolizantes, então eu também trabalho a parte teórica da 
educação física, a minha metodologia é desenvolvida de acordo com a minha 
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turma [...] (P 11) 

Práticas 
Pedagógicas 

Ensino regular x 
EJA 

Sinceramente, tem diferença tem mas até pela idade deles, tem que ser tudo de 
acordo com a realidade deles, mas o conteúdo também porque tem que ser visto 
o lado mais prático da vida, não adianta você estar querendo dar uma coisa se 
no momento para eles tem urgência outras coisas, você tem que fazer, o que na 
vida deles no dia a dia eles precisam: depósito de condomínio, você tem que 
ensinar a preencher cheque, coisa de banco; coisa que com criança você nem 
usava, mas é uma realidade deles que você tem que trazer porque eles precisam. 
(P 1) 
 
Com certeza. Tem sempre que ser diferente não é, primeiro que à noite você não 
pode, infantilizar o aluno, segundo, a relação da noite é uma relação adulta, é 
uma relação mais de igual mesmo, de aprendizagem mútua, você não é a dona 
do saber, não tem essa questão de disciplina não tem nada disso, você tem uma 
relação de trocas de conhecimento de aprendizagem e [...] você tem que 
entender que existem  as dificuldades sim, que o conhecimento deles é mais 
limitado sim, que ele tem mais dificuldade sim e por conta disso você tem que 
buscar outras estratégias que é diferente das crianças, [...] acho legal o 
conhecimento que eles tem o direito de ter,  então, com certeza é um trabalho 
diferenciado com certeza não tem como ser o mesmo. (P 3). 
 
No momento eu estou trabalhando só na EJA, mas já trabalhei no ensino 
regular, é completamente diferente principalmente se for criança, você não vai 
infantilizar o adulto, então o material é especifico para o adulto, é 
completamente diferente. (P 7) 
 
Ah, percebo, até pelo interesse deles, eles demonstram mais interesse.[...] os do 
EJA, demonstram mais interesse, gostam mais de fazer a prática, não sei se é 
por essa questão de ser uma coisa mais lúdica, para eles depois de uma semana 
de trabalho ou a busca desse tempo perdido, acho que são vários pequenos 
fatores,...a forma de trabalhar é bem diferente; e lá no PEJA, a gente tem uma 
outra postura com os alunos, até porque (no regular) eles são mais evasivos, a 
gente tem que ter uma outra postura, até as atividades são diferentes.(P 8) 
 
Completamente; o aluno adulto que vem para a EJA estudar, dispõe de pouco 
tempo para se dedicar, eles vem para aprender, crescer, para melhorar o nível 
social e cultural portanto necessitam muitas vezes de um atendimento 
individualizo; já no regular...é mais garotada, adolescentes; é outra dinâmica de 
trabalho. (P 10) 
 
É totalmente diferenciado o trabalho; de manhã o quantitativo é bem maior, 
então o atendimento não é tão individualizado você não dá uma atenção ao 
aluno e na EJA ele por si mesmo, os próprios alunos, nos ajudam no trabalho, 
de manha não  perde-se muito tempo na disciplina, muito, muito tempo, 
chamando a atenção do aluno, já à noite não, flui. O conteúdo é o mesmo, a 
forma de desenvolver esse conteúdo é bem diferente, (...) é mais fácil, você 
pode explicar com mais facilidade porque tem gente ali mais interessada e nas 
turmas da manhã você perde muito tempo... eu prefiro mais à noite, a EJA é 
bem diferente.(P 11)  

6 

 [...] a maneira de você lidar com os alunos é diferente claro, a maneira de você 
fazer trabalho com adulto é diferente de criança, mas a prática de ensino é 
praticamente a mesma, eu não percebo muita diferença, em como que eu vou 
alfabetizar uma criança e como que eu vou alfabetizar um adulto, a partir do 
momento que eu tenho a minha maneira de trabalhar, o meu processo de levá-
los a chegar ao meu objetivo que é a leitura, eu faço de acordo com que eu 
tenho de  experiência de magistério, 17 anos, nada assim diferente e totalmente 
diferente, claro, como a gente faz aqui, a gente trabalha em cima de temas que 
estejam de acordo com o interesse deles, eu não vou trabalhar como eu trabalho 
de dia com criança, - ah, turminha da Mônica, ah, eu acho válido, o gibi 
também, é material, mas o interesse é outro e eu tenho que ver o que seja mais 
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de acordo para eles. Eu gosto muito de trabalhar com a consciência fonológica, 
que é o que eu trabalho durante o dia também com as minhas turmas de 
alfabetização, então eu trabalho o som da letra, a família [...] a questão da 
alfabetização, (P 2) 
 
[...] são pessoas que precisam de mais atenção, eu acho que tem diferenças e 
não tem, porque o jovem também a gente está sempre tendo que estimular, 
elevar a auto estima que eu acho que é o principal, porque eles tem uma auto 
estima muito baixa, eu acho que tem diferenças porque é um público diferente, 
eles ficaram muito tempo sem estudar e  o jovem é diferente, está lá estudando e 
tudo. Quanto à metodologia o que eu uso de dia não tem muita diferença não, só 
que é diferente, porque é mais rápido, os conteúdos são grandes e a gente tem 
que enxugar [...] tem que selecionar as coisas mais importantes porque não dá 
tempo de dar tudo não, uma aula por semana é pouco[...] (P 6)  
Não, não percebo, porque eu acho assim, eu sou um tipo de pessoa que eu só 
coloco a mão aonde eu acho que eu vou dar conta, se eu não vou dar conta eu 
digo não, não dá, então eu acho que sabe, eu tento fazer assim o máximo, do 
máximo, para o meu aluno então eu não percebo, lanço mão com criança de 
nove, dez anos mas com um nível um pouco mais baixo, claro porque nove, dez 
anos não é, é terceiro ano agora, quarto ano do Ensino Fundamental você tem 
que baixar muito o nível mas eu tento incentivá-los em todos os aspectos para 
que eles cresçam também e que de repente não percebam ser um aluno do Eja, 
não é. (P 5) 
 
Não, não vejo diferença não, não consigo, assim no momento não, talvez você 
fique mais espremido, pelo o período ser menor. (P 9) 

2 
 

Total  70 
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APÊNDICE 18 
 

Tabela 9 – Freqüência (f) de evidências por categoria no tema Trabalho da Equipe 
Administrativo-Pedagógica 
 

Categorias Evidências f 
Funções e 

Atribuições 
Olha, eu ia ficar falando o dia inteiro aqui tudo que eu tenho para fazer 
porque o diretor agora é um gerente, ele não é mais um diretor, a gente está 
usando o nome errado, porque pela descentralização tudo que eles 
passaram para a escola  fazer que antes era o nível intermediário a CRE ou 
o nível central  a SME que fazia, agora é a escola que faz..[...] tudo, tudo a 
gente tem que organizar, acompanhar, implementar, avaliar, a direção tem 
que estar envolvida no processo inteiro. (D1) 
 
[...] as minhas atribuições de diretora adjunta: trato dessa parte 
administrativa, dos fundos, da questão da evasão, da questão da freqüência, 
da avaliação, da documentação do aluno. Eu não tenho sistemas 
acadêmicos específicos para o PEJA, não tenho, é tudo, o sistema 
acadêmico é uma coisa só, é da escola. A gente sempre procurou também 
passar que a escola é um todo não existe a escola de EJA, não existe isso, 
tanto é que a gente fala isso, a nossa escola é uma só, os projetos, tudo é 
comum â  todos, pedimos mesmo que o professor  tenha uma dinâmica que 
esteja incluída no  projeto político pedagógico  do momento em que a 
gente está trabalhando naquele ano letivo [...] é importante mostrar que a 
escola é uma única coisa, então as nossas atribuições são de qualquer 
direção de escola [...] não tem uma verba  especifica para o PEJA, pode 
existir um material especifico, de manhã os alunos usam livros didático, do 
programa nacional de livros didáticos e o PEJA não, ele vai alugar 
apostilas ou utilizar livros próprios, mas aí do município do Rio de 
Janeiro.(D2) 
 
Uma das coisas mais confusas do PO é a situação de articulador, fazer a 
interação, a integração entre os PEJAs, porque nós temos o PEJA I e o 
PEJA II,  então nós trabalhamos os projetos e a gente tenta garantir que 
esses projetos sejam devolvidos ao mesmo tempo por toda a escola, então 
o meu papel, enquanto PO com os projetos é esse, é articular com os 
professores, dar também atenção a eles, treinamentos, como a gente faz 
toda sexta-feira com o PEJA II e o PEJA I tem vamos dizer, aqueles 45 
dias no centrão e alternadamente os parciais, onde a gente se reúne para 
um pouco antes trabalhar e estudar sempre as legislações, textos, vias dos 
alunos  e avaliação para a gente ter todo esse movimento e eu estou sempre 
à frente de tudo isso. Temos algum suporte da Secretaria de Educação 
através da CRE, então aí vem um efeito cascata, vou a algumas reuniões 
que eu também sou um dos que se capacitam; eu freqüento e de lá eu passo 
para os assessores toda a parte de planejamento que já vem praticamente 
alinhavado, e a gente trabalha em cima disso. Essa é uma das partes, fora a 
comunicação, controlar a entrada e saída de alunos em relação ao sistema 
acadêmico, não é entrada e saída de horário, e isso acaba também sendo 
uma função que deveria, ser na verdade uma função que é 
administrativa.[...] Olha, por incrível que pareça a minha relação é direta 
com os professores, mas eu também tenho uma relação muito direta com 
os alunos, vou ver cursos para os professores que aparecem da SME, no 
SENAI, as parcerias que nós temos com o SESI, com o SESC, museus; 
então vejo isso também[...] (P 0) 

3 

Dificuldades Não sei se são dificuldades específicas do EJA, a gente tem poucas escolas 
com EJA, então no período noturno, porque de dia a gente tem muitas 
escolas funcionando e se você tem determinados problemas e precisa de 
comunicação está todo mundo trabalhando, não é, de noite, não, de noite 
na nossa coordenadoria nós somos somente treze escolas com EJA; de 
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cento e poucas escolas somente  treze tem EJA, então o nível central 
(SME) nesse horário está fechado, o nível intermediário (CRE) no horário 
noturno também está fechado, então acho que uma das dificuldades é que 
às vezes no seu funcionamento quando você tem alguma dificuldade ou 
algum problema você tem que esperar até o dia seguinte para poder se 
comunicar para resolver esse problema, seja ele administrativo ou 
pedagógico, não é, então, porque a gente funciona num horário onde todas 
as repartições estão fechadas, eu acho que isso é um fator dificultador, 
algumas coisas você tem que adiar a resolução para esperar o dia seguinte 
para me comunicar com a coordenadoria que vai estar aberta e tal..então 
que eu me lembre temos essa dificuldade de comunicação. (D 1). 
O problema de pessoal, ele não é só problema do PEJA, de dia a gente 
também está com esse problema, é uma política de governo, prioridade é a 
sala de aula, a maior parte das pessoas que faziam o serviço administrativo 
eram professores, então os professores voltaram para a sala de aula e a 
gente ficou sem pessoal, tanto de dia quanto de noite, a gente tem ainda 
algumas pessoas, eu tenho dois administrativos e algumas pessoas 
readaptadas fora de turma que fazem algum trabalho administrativo, mas 
que não dão conta de todo o trabalho da escola e nem de todos os horários 
em que a escola funciona, porque a escola funciona de manhã, de tarde e à 
noite. Não é um problema só da nossa escola, é um problema da rede como 
um todo; a gente tem que fazer ao mesmo tempo  tanto a parte 
administrativa quanto a parte pedagógica, o ideal seria que a gente pudesse 
gerenciar os funcionários que estivessem na escola para fazer essas tarefas, 
mas a gente não tem, a gente tem que assumir as tarefas, a gente tem que 
trabalhar com prioridade e com muito planejamento para poder dar conta. 
(D 1) 
 
Não tenho pessoal suficiente. A falta de pessoal é uma coisa que para mim, 
não falta só no terceiro turno, falta nos três turnos, tem também a questão 
de pessoal para fazer a segurança porque mesmo sendo dentro de um 
condomínio fechado, sendo na Barra da Tijuca é importante a segurança, 
além dos muros da escola; [...] Eu tenho que determinar uma merendeira e 
quando eu a recebo na escola, não posso deixar de avisá-la porque às vezes 
ela não é avisada que ela vem para trabalhar numa escola de três turnos; 
elas, na maioria das vezes acham que como a escola é municipal e como 
maioria das escolas funciona só dois turnos, então acreditam que só vão 
trabalhar nos dois turnos; então é difícil lidar com essa realidade.[...] (D2) 
 
Sou multifuncional. O quê acontece... existe vaga, mas tem pouco pessoal 
e o pouco que tem trabalha de dia, e, é aquela história, não tem pessoal 
para trabalhar e a gente pede toda vez que tem o centro de capacitação, a 
gente pede, mas não é atendido, porque se falta professor nas escolas, a 
prioridade é o professor, então eles investem em chamar professores, então 
fica para trás um pouquinho essa parte do professor orientador, do 
coordenador pedagógico, da gestão escolar... e o diretor da escola dando 
tudo... e a cada ano é uma atribuição a mais para a direção da escola, então 
é tudo muito complicado, a gente pede, mas não é atendido; então, o que 
acontece é que o administrativo atrapalha o pedagógico, entendeu, então se 
você considera as duas coisas não dá ... ela não mexe no computador, eu já 
fui mexer mostrar para ela que ele está ativo, ai a outra já me pegou 
....somos os peões fixos...acaba não só o diretor, o diretor adjunto assim 
como qualquer outro profissional da área educação acaba tendo mais 
tempo, mais hora fora da sua função especifica do que na função específica 
que é o pedagógico, não é. O meu desempenho seria muito melhor se eu 
tivesse mais tempo para me dedicar ao pedagógico, mas isso é natural, 
então às vezes eu tenho essa responsabilidade também de arrumar as 
turmas, estar sempre junto dos professores, controlando frequência, me 
comunicando com os alunos faltosos, evasão, reuniões com eles, 
promovendo cursos, promovendo passeios pedagógicos, promovendo 
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também a apresentação de trabalhos então eu fico sempre à disposição 
disso tudo.(P 0) 
[...] então as dificuldades maiores elas variam, a primeira, para mim, seria 
de pessoal, a segunda, a questão do financeiro mesmo de ter um recurso 
maior para termos de repente, a oportunidade de trabalharmos melhor, 
termos um recurso melhor. Olha, sempre tudo que é comprado a gente 
pensa nos três turnos, mas você poderíamos ter uma melhor qualidade em 
termos de conforto para o aluno, de material didático, o próprio professor, 
um apoio maior para que esse o professor pudesse fazer um trabalho 
melhor e a terceira, seria ter um apoio, assim, maior em termos segurança 
e de possibilidade de poder resolver essa questão do transporte que vem se 
acumulando ao longo desses anos em que temos o PEJA na escola. (D2) 

1 

Total  8 
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ANEXO 1 

 

Resolução SME nº 776 de 08 de abril de 2003. 
 
Capítulo 1 – Da atribuição e registro dos conceitos 
 
Art. 1º A avaliação do processo de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos do 1º Ciclo 
de Formação à 8ª série e do Projeto de Educação Juvenil deverá ser expressa através dos 
seguintes conceitos: O – Ótimo; MB – Muito Bom; B – Bom; R – Regular e I– Insatisfatório. 
 
Art. 2º Os conceitos determinados no artigo 1º serão atribuídos a partir dos seguintes 
critérios: 
 
I. Ótimo (O) – Quando o aluno atingir os objetivos propostos para o período e revelar 
envolvimento nas tarefas, interesse, assiduidade, organização e bom relacionamento com os 
professores e colegas. 
 
II. Muito Bom (MB) – Quando o aluno atingir os objetivos propostos para o período e 
necessitar de um trabalho pedagógico em relação a um ou mais dos seguintes aspectos: 
envolvimento nas tarefas, interesse, assiduidade, organização e bom relacionamento com os 
professores e colegas. 
 
III. Bom (B) – Quando o aluno atingir parcialmente os objetivos propostos para o períodoe 
revelar envolvimento nas tarefas, interesse, assiduidade, organização e bom relacionamento 
com os professores e colegas. 
 
IV. Regular (R) – Quando o aluno atingir parcialmente os objetivos propostos para o período 
e necessitar de um trabalho pedagógico em relação a um ou mais dos seguintes aspectos: 
envolvimento nas tarefas, interesse, assiduidade, organização e bom relacionamento com os 
professores e colegas. 
 
V. Insatisfatório (I) – Quando o aluno não atingir os objetivos propostos para o período. 
(...) 
 
Capítulo 2 – Da continuidade dos estudos no Ensino Fundamental 
(...) 
 
Art. 8º Ao final do 1º Ciclo de Formação, da Progressão I, da Progressão II e de cada Bloco 
do PEJ I e no PEJ II, os alunos que ainda não atingiram os objetivos propostos, caracterizando 
o conceito I – Insatisfatório, serão avaliados pela equipe técnicopedagógica da Unidade 
Escolar e da E/CRE, através de estratégias próprias, visando a enturmação que lhes permita a 
continuidade do processo de aprendizagem, com oferta de respostas educativas que atendam 
às suas necessidades. 
(...) 
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ANEXO 2 

 
 
Resolução SME n.º1078 de 27 de maio de 2010. 
 
Estabelece diretrizes para a avaliação escolar na Rede Pública do Sistema Municipal de 
Ensino da Cidade do Rio de Janeiro e dá outras providências 
 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor e considerando o que dispõe a Lei Federal nº 9394/96 – 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; considerando a Deliberação E/CME n.º 
19/2009, de 17 de março de 2009, que fixa normas para a realização dos Conselhos de Classe 
no âmbito da Secretaria Municipal de Educação da Cidade do Rio de Janeiro; e considerando 
que o Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Ensino está constituído por 9 (nove) 
anos de escolaridade, em regime seriado,  
  
  RESOLVE   
   
Art. 1.º A avaliação na Rede Municipal de Ensino será contínua, considerando-se o registro 
como instrumento fundamental para o acompanhamento do desenvolvimento e da 
aprendizagem  
 
  Parágrafo único. Para os fins previstos nesta Resolução, a avaliação, como 
processo, terá caráter formal, consolidada por meio de provas, testes, pesquisas, trabalhos em 
grupo e individuais.  
  
Art. 2.º A avaliação do processo de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos do 1.º ao 9.º 
ano do Ensino Fundamental e do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA - 
deverá ser expressa por meio de um conceito global, definido pela Secretaria Municipal de 
Educação (SME), o qual determinará, ao final do ano letivo, a aprovação ou reprovação do 
aluno.  
  
§ 1.º O conceito global considerará as avaliações dos professores, os resultados nas provas 
bimestrais e o aspecto formativo do desenvolvimento do aluno. 

(...)   
  
§ 5.º A atribuição do conceito global e da nota das disciplinas não exclui o registro 
significativo em cada disciplina, a ser feito no Diário de Classe. 
   
Art. 3.º O conceito global, que refletirá o desenvolvimento e a aprendizagem do aluno no 
período considerado para o Conselho de Classe (COC), deverá se constituir na síntese dos 
apontamentos realizados no Diário de Classe. 
   
§ 1.º Para a atribuição do conceito global, deverão ser observados os seguintes aspectos:  
 
I - Muito Bom (MB): atingiu os objetivos propostos para o período, não tendo necessitado de 
atividades específicas de recuperação paralela; 
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II - Bom (B): atingiu os objetivos propostos para o período, com participação eventual em 
atividades específicas de recuperação paralela; 
 
III- Regular (R): atingiu parcialmente os objetivos propostos para o período, necessitando, 
constantemente, de recuperação paralela, com novas e diferenciadas atividades. 
 
IV– Insuficiente (I): após a recuperação paralela, não atingiu os objetivos mínimos propostos 
para o período. 
 
(...). 
 
Art. 4.º O processo de avaliação dos alunos da Educação Infantil, do 1.º ao 9.º ano do Ensino 
Fundamental, da Classe Especial e do Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA) 
deverá ser descrito no Diário de Classe.  
 
§ 1.º Quando da realização de atividades de avaliação, serão feitas, na ficha do aluno - que 
deverá sempre estar à disposição do professor, anotações que, de acordo com as suas 
especificidades, deverão ser discutidas individualmente ou no coletivo do grupamento.  
 
(...) 
 
Art. 11. O Programa de Educação de Jovens e Adultos (PEJA), que possui caráter 
acelerativo, assegurará, ao final de cada Bloco, mais um período de estudo, desde que o 
Conselho de Classe aponte esta necessidade em parecer descritivo fundamentado. 
 
§ 1.º O aluno poderá ser reclassificado a qualquer momento do ano letivo. 
 
§ 2.º No programa de Educação de Jovens e Adultos II (PEJA II), o aluno será enturmado na 
Unidade de Progressão mais adequada ao seu desenvolvimento, conforme indicação do 
Conselho de Classe. 
 
§ 3.º No Bloco do Programa de Educação de Jovens e Adultos II (PEJA II), não haverá 
retenção nas Unidades de Progressão. 
 
(...) 
 
Art. 15. O Conselho de Classe deverá ser realizado conforme Calendário Escolar, definido 
pela Secretaria Municipal de Educação (SME), a cada ano letivo, com o objetivo de fazer a 
análise dos dados significativos e tomar decisões a respeito de: 
   
  I - desenvolvimento do Projeto Político-Pedagógico (PPP); 
  II - trabalho pedagógico em sala de aula; 
  III - processo de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos; 

IV- desenvolvimento das atividades de recuperação paralela, do reagrupamento  
flexível e do Centro de Estudos do Aluno (CEST); e 

  V - aprovação ou retenção de alunos. 
 
(...) 
 
Art. 19. São documentos da Avaliação Escolar: 
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  I - Diário de Classe;   
  II - Ficha de Avaliação;  

III - Boletim Escolar;    
IV- Relatório de Transferência, para alunos do Ensino Fundamental e do 
PEJA; 

  V - Relatório de Acompanhamento, para alunos de Classe Especial;  
  VI - Histórico Escolar;   
  VII - Certificado.   
Parágrafo único. Os documentos elencados nos incisos I, II, III, VI e VII deverão ser emitidos 
diretamente do Sistema de Controle Acadêmico (SCA). 
 
Art. 20. O Diário de Classe é o documento oficial da Rede Municipal de Ensino, em todos os 
seus níveis e modalidades, para a anotação das ações pedagógicas e do desenvolvimento e da 
aprendizagem dos alunos pelos professores regentes. 
 
(...) 
 
Art. 23. O Relatório de Transferência, no Ensino Fundamental e no Programa de 
Educação de Jovens e Adultos (PEJA), conterá observações sobre o desenvolvimento e a 
aprendizagem do aluno, elaboradas a partir das anotações no Diário de Classe. 
  
Parágrafo único. Este relatório acompanhará o Histórico Escolar em caso de transferência. 
 
(...) 
   
Art. 26. O Certificado constitui o documento oficial de conclusão do Ensino Fundamental 
para os que terminarem o 9º ano ou o Bloco II do Programa de Educação de Jovens e 
Adultos II (PEJA II). 
   
Art. 27. Os critérios de avaliação que constam neste Decreto deverão ser do conhecimento de 
toda a comunidade escolar.  
 
(...) 
 .   
Art. 29. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a 
Resolução SME n° 1060 de 1° de fevereiro de 2010.   
   
 
  Rio de Janeiro, 27 de maio de 2010.   
    
  CLAUDIA COSTIN   
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ANEXO 3 
 
 

 
Circular E/DGED/PEJ nº 16 Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2004 
 
Sr. (a) Coordenador(a) da CRE 
Sr. (a) Diretor (a) da DED 
Sr. (a) Diretor (a) da U. E. 
 
Devido à necessidade de normatização do processo de requisição e dispensa de professores 
que atuam ou desejam atuar no PEJA I ou PEJ II, emitimos as seguintes orientações: 
 
I – Quanto ao perfil que o professor interessado em atuar no PEJ deverá apresentar: 
 
1.1 Ter uma visão crítica da sociedade e dos processos de exclusão gerados pela desigualdade 
social. 
 
1.2 Ser um profissional curioso, que tenha prazer em estudar, procurando estar atualizado em 
relação a sua área de atuação, com consciência de que o conhecimento é sempre provisório, o 
que exige postura de aceitação e participação em ações de formação continuada. 
 
1.3 Ser um profissional comprometido com as classes populares e que apresente uma relação 
afetiva e de interesse por seus alunos. 
 
1.4 Ter disponibilidade para o diálogo e a reflexão em todas as situações referentes ao seu 
trabalho no PEJ. 
 
II – Quanto ao conhecimento do Programa e seus documentos norteadores: 
 
Ao longo do ano letivo, a direção da U. E. deverá garantir espaço para avaliação do trabalho 
realizado no PEJ sinalizando aos professores os aspectos de sua atuação que porventura não 
estejam em concordância com os itens I e II deste documento. As reuniões para avaliação 
deverão ser registradas em ata e, em caso de dispensa de algum professor, ao termino do ano 
letivo, a cópia desse documento deverá ser anexada ao relatório de dispensa. Todos os 
professores deverão ter conhecimento dos documentos norteadores do trabalho pedagógico do 
PEJ, incluindo suas atualizações anuais: 
 
 

• Parecer 03/99 CME 
• Portarias (matrícula, enturmação e avaliação) 
• Resolução SME nº 776 de 2003 
• Circular E/DGED/PE nº 07 (emitida em 30 de janeiro de 2003) 

 
III – Quanto ao processo de requisição e dispensa do professor: 
 
Os professores que pretendem atuar no PEJ serão requisitados para participar do Programa. 
Em cada CRE, a DED, em parceria com o DRH, deverá organizar um cadastro dos 
professores interessados em atuar no PEJ. As Coordenadorias deverão divulgar 
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periodicamente entre seus professores a existência desse cadastro. Essa requisição deverá ser 
feita pelo Diretor da Unidade Escolar a partir de consulta ao cadastro da CRE (s). No ato da 
inscriaçao, os professores deverão ser notificados dos itens I e II desse documento, de que a 
sua permanência no Programa estará condicionada ao cumprimento dos mesmos. A requisição 
será renovada automaticamente ao término de cada ano letivo, exceto nos seguintes casos: 
 
A – dispensa a pedido do próprio professor 
B – dispensa a pedido da direção da escola 
C – dispensa a pedido da E/CRE 
(...) 
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ANEXO 4 

FICHA CADASTRO PARA INSCRIÇÃO DE PROFESSORES 
PARA O PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS 
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