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                                     RESUMO 
 

De acordo coma a temática abordada, percebo que o intuito de fazer com que alunos da EJA 

(Educação de Jovens e Adultos) tenham um melhor aprendizado, é fundamental para o 

desenvolvimento do país. Entretanto, é imprescindível contar com profissionais capacitados para que 

este desabrochar dos alunos ocorra, possibilitando aos mesmos um pensamento mais crítico, mais 

participação no meio que convivem e mais autonomia para discernir o correto do errado. Afinal todo o 

cidadão tem o direito de receber educação de qualidade e adequada à cada necessidade. 

Precisamos vestir a camisa e ir à luta por um país mais digno de se viver, e de educação de 

qualidade, pois cada um possui seu tempo e existe vários métodos de ensino para que a 

aprendizagem seja efetuada com sucesso. 

Palavras-chave: Educação. EJA. Metodologia 

.                                                                           

ABSTRACT 
 
According to the theme addressed, I realize that the intention of making students from EJA (Youth and 
Adult Education) have better learning, is fundamental for the development of the country. However, it is 
essential to have trained professionals so that this blooming of students occurs, allowing them to think 
more critically, more participation in the environment they live with and more autonomy to discern right from 
wrong. After all, every citizen has the right to receive quality education appropriate to each need. We need 
to wear the shirt and go to the fight for a country more worthy of living, and quality education, because each 
one has their time and there are several teaching methods for learning to be carried out successfully. 
 
Keywords: Education. EJA. Methodology. 
 

1    INTRODUÇÃO 

            Um dos grandes problemas que existem na EJA atualmente, é embasado em 

qual a melhor metodologia que se possa utilizar na sala de aula para que a 
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aprendizagem seja realmente efetuada  erradicando assim as questões do 

analfabetismo propiciando a este aluno um futuro profissional promissor? 

Nas pesquisas realizadas nota-se que, alunos da EJA, ainda tem certo receio 

da sala de aula.  

 Atualmente há uma série de questões não esclarecidas em relação de como 

trazer estes alunos para a sociedade atual, a pesquisa por fim tem por objetivo 

contribuir com diversas metodologias para que futuros pedagogos possam 

diagnosticar o melhor método para promover o ensino nos primeiros anos da EJA.  

A educação na EJA tem a intenção de contribuir na construção de uma 

sociedade justa, socialmente equitativa e solidária, politicamente democrática, 

culturalmente pluralista e religiosamente ecumênica, pautada pelos princípios éticos, 

e políticos, onde todos sejam verdadeiramente reconhecidos e respeitados em sua 

dignidade humana e em suas diferenças; tenham a possibilidade de desenvolver as 

suas potencialidades; contribuam para que a autoridade, o saber, os bens naturais e 

os produzidos pelo esforço comum estejam a serviço do crescimento e sejam 

partilhados coletivamente; tenham a liberdade e o direito de se associar; onde todos 

tenham a liberdade de pensamento, de expressão e consciência; tenham acesso ao 

conhecimento científico e recursos tecnológicos.(JAIME, 2010). 

 

2 METODOLOGIA 
 

 Este estudo tem como base uma pesquisa bibliográfica, visando alcançar os 

objetivos propostos. Inicialmente, será feita uma revisão bibliográfica para descrever 

como usar a metodologia adequada para alunos da EJA, a fim de proporcionar a 

estes, melhorias na sociedade e em suas próprias vidas.  

A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao 

investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que 

aquela que poderia pesquisar diretamente. Esta vantagem se torna particularmente 

importante quando o problema de pesquisa requer dados muito dispersos pelo 

espaço. A pesquisa bibliográfica também é indispensável nos estudos históricos, 

como os utilizados neste trabalho. 

 

3  REVISÃO DE LITERATURA 
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  Atualmente existe uma grande demanda com relação aos alunos do EJA. Mas 

afinal quem são essas pessoas que não concluíram o ensino na idade adequada? O 

que fazem? Essas são algumas perguntas mais frequentes na comunidade na qual 

estamos inseridos.  

 

Compõe-se de camponeses e de povos indígenas de populações marginais 
urbanas, de pessoas que trabalham por conta própria em posições de baixo 
nível (Por exemplo vendedores ambulantes); de operários urbanos de 
baixos salários, em geral empregados em industrias competitivas no setor 
de serviços (em oposição aos empregados em industrias monopolizadas e 
nos níveis superiores da burocracia governamental); de pessoas 
empregadas em serviços pessoais em áreas urbanas, e às vezes, rurais 
(por exemplo empregadas domésticas, faxineiras, arrumadeiras); e dos 
níveis mais baixos da pequena-burguesia industrial urbana, particularmente 
nos países de baixo desenvolvimento industrial. (TORRES, 1992, p. 68)  
 

  Existe também a forma de lidar com estes alunos, ou seja, qual melhor 

maneira de ensiná-los de forma diferente das crianças, uma vez que estes já são 

adultos ou jovens.  

A formação do professor diante a uma sala de EJA, deve ser especializada. 

No entanto, o docente deve possuir a capacitação básica para que seus discentes 

possam realizar o aprendizado da melhor maneira possível.   

O papel do professor diante a esta realidade tem como objetivo maior 

esclarecer todas as dúvidas pertinentes à real situação, entendendo as 

especificidades e as particularidades da organização do trabalho pedagógico. 

 

 

O professor deve estar consciente do real papel que desempenha no ensino 
da EJA, bem como deve ter em mente que resultado o aluno dessa prática 
educacional espera do professor e da perspectiva prática em sala de aula. 
O professor não pode ter um pensamento utópico, cuja prática se distancie 
da realidade. (STEYER. 2006, p. 60) 

 

 Por fim, um fator de grande importância é de que se deve considerar a carga 

horária do aluno da EJA. Até mesmo porque este trabalha o dia todo, tendo assim 

uma jornada de trabalho nada agradável. 
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O professor deve considerar que o aluno que frequenta as classes do EJA, 

na maior parte das vezes, é aquele indivíduo que tem uma jornada de 

trabalho de, no mínimo, oito horas diárias e que vem exausto, sem se 

alimentar adequadamente e com tantos outros problemas que fazem parte 

do próprio ser humano. Esse sujeito deve vislumbrar a possibilidade de uma 

mudança de vida, buscando ascensão social, econômica, cultural…: caso 

contrário estar ali, na sala de aula, não faz o menor sentido para ele. O 

professor deve ser a pessoa sensível às dificuldades desse aluno. Dessa 

forma, afirma-se que o professor deve elaborar atividades diversificadas 

para as suas aulas, utilizando recursos e técnicas variados. (SEYER 

apud SILVA; URBANETZ, 2010, p.71). 

 Contudo, acredita-se que com o desabrochar desse projeto desmistificar-se-á 

vários tópicos de grande importância para a ascensão de alunos que regressam 

para a sala de aula, tendo como intuito melhorar sua vida e seu contexto social. 

 
[...] os sujeitos da EJA hoje são diversos: trabalhadores, aposentados, 
jovens empregados e em busca do primeiro emprego; pessoas com 
necessidades educativas especiais, para citar alguns. Daí decorre também 
a preocupação com o conceito de diversidade cultural no contexto da EJA. 
Os sujeitos da EJA atualmente são o trabalhador experiente e o jovem com 
outro tipo de experiência no mundo (SOUZA, 2012, p. 20) 
 

As metodologias da EJA buscam asegurar aos Jovens e Adultos uma 

educação que lhes propicie: autonomia, desenvolvimento das competências 

cognitivas e culturais e que assegure o pleno desenvolvimento social, priorizando a 

formação ética, o desenvolvimento da liberdade intelectual e do pensamento crítico, 

de forma que o educando construa competências básicas que lhes permita 

desenvolver a capacidade. 

 A Educação de Jovens e Adultos (EJA) se constitui como um advento do 

movimento da Educação Popular, com  uma trajetória de desafios, sobretudo por ser 

uma opção para tornar mínimo a problemática  da exclusão social.  

Torna-se assim necessário a seguinte reflexão: 

O tema educação de jovens e adultos preocupa muitos educadores, pois 
esta parcela de população tem sido excluída de seu direito de ser sujeito 
ativo na sociedade justamente por falta da oportunidade que lhes tem sido 
tirada por algum motivo justificável e que deveria ser considerado. 
geralmente os jovens e adultos de hoje que tem a ausência da leitura e da 
escrita não tiveram opção de seguir a vida senão por meio do trabalho e, 
portanto, se dedicam totalmente ao trabalho, sem sobrar tempo para 
estudos (JESUS, 2002, p.05). 
 

Entretanto, essa modalidade de educação, não se mostrou por muito tempo, 

como  prioridade educacional, sendo apenas entendida e vista  como política 
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compensatória direcionada a diminuir as  taxas de perda de escolaridade em idade 

própria (HADDAD: DI PIERRO, 1999). 

Pesquisar sobre metodologias voltadas ao EJA também é reconhecer as 

especificidades da Educação de Jovens e Adultos e dos diferentes tempos e 

espaços formativos, oferecendo formas diferenciadas de atendimento que 

compreenda a educação formal e informal integrada ao mundo do trabalho ao longo 

da vida de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais e da Resolução 

CNE/CEB nº 01/2000, a EJA passa a exercer um papel importante na sociedade, 

pois abandona o rótulo de compensadora de escolaridade em tempo perdido por 

que por vários motivos não tiveram acesso à escolarização e passa a ter três 

funções que proporcionam uma completa definição para essa modalidade da 

Educação Básica que são descritas assim: 

 

A função reparadora está ligada à restauração de um direito negado aos 
jovens e adultos quanto ao acesso a uma educação de qualidade com uma 
metodologia voltada especificamente a esse público, e ainda ao 
reconhecimento da igualdade de todo ser humano ter acesso ao 
conhecimento, um bem social de valor inestimável. Outra importante função 
da EJA definida em suas Diretrizes Curriculares Nacionais refere-se à 
igualdade de oportunidades que possibilite aos educandos maiores 
condições de acesso e permanência no âmbito escolar, abrindo assim uma 
porta para a inserção desses jovens e adultos no mundo do trabalho, na 
vida social e política. Essa é a função equalizadora da EJA. Reconhecida 
como o próprio sentido da EJA, a função qualificadora corresponde à 
necessidade de propiciar ao educando a atualização de conhecimentos por 
toda a vida através de aprendizagens contínuas. Este sentido da EJA toma 
por base o caráter incompleto do ser humano cuja capacidade de 
desenvolvimento pode ser atualizada em ambiente escolar ou não escolar, 
e há o apelo para uma educação permanente quanto no intelectual 
independente da idade. (ZANATO, 2009, p.16). 

 

A educação, como uma chave indispensável para o exercício da cidadania na 

sociedade contemporânea, vai se impondo cada vez mais nestes tempos de 

grandes mudanças e inovações nos processos produtivos. Ela possibilita ao 

indivíduo jovem e adulto retornar seu potencial, desenvolver suas habilidades, 

confirmar competências adquiridas na educação extraescolar e na própria vida, 

possibilita um nível técnico e profissional mais qualificado.  

Desta forma fica configurado que:  
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[...] os estabelecimentos de ensino de EJA devem oferecer aos alunos, 
organizados em seis fases anuais de 800 horas cada no Ensino 
Fundamental (dividido em três fases no 1º segmento e três fases no 2º 
segmento) e três fases anuais de 800 horas cada no ensino Médio, o 
Programa de Educação de Jovens e Adultos procurou combater o 
aligeiramento dos estudos e ao mesmo tempo estabelecer um padrão 
mínimo de qualidade. (ZANATO, 2009, p.19-20). 

 

A Educação de Jovens e Adultos tem como concepção filosófica, proporcionar 

um atendimento embasado na realização do ser humano, fundamentada nos 

princípios da solidariedade humana, na socialização do saber, nos direitos 

fundamentais de liberdade, respeito, dignidade e consequentemente promoção da 

condição social. A escola se caracteriza pela inclusão, seja democrática, aberta ao 

diálogo, solidária, com ensino de qualidade, formadora de cidadãos conscientes e 

críticos, capazes de transformar a condição social em que vive, pois: 

 

O ambiente educacional, precisa de maneira urgente colocar-se frente a 
essa nova realidade, entendemos que o processo acontecerá de forma 
gradativa e lentamente, porém o mais importante é que vamos sentindo aos 
poucos essa mudança. Precisamos promover ações que atenda e garanta o 
processo de aprendizagem do aluno. (BORDIN, 2009, p.15). 
 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) se constitui como um advento do 

movimento da Educação Popular, com  uma trajetória de desafios, sobretudo por ser 

uma opção para tornar mínimo a problemática  da exclusão social.  Entretanto, essa 

modalidade de educação, não se mostrou por muito tempo, como  prioridade 

educacional, sendo apenas entendida e vista  como política compensatória 

direcionada a diminuir as  taxas de perda de escolaridade em idade própria 

(HADDAD:DI PIERRO, 1999). 

No Brasil de acordo com Paiva (2003) as primeiras ações voltadas para a 

escolarização foram desenvolvidas já na época do Descobrimento do Brasil, onde os 

primeiros educadores foram os jesuítas, através da catequização da população 

indígena. Na época da colonização do Brasil, as poucas escolas existentes era 

privilégio das classes média e alta, as classes pobres não tinham acesso a instrução 

escolar e quando a recebiam era de forma indireta. (GALVÃO: SOARES, 2004). 

 A história da educação de jovens e adultos no Brasil se deu de forma 

profissionalizante, naquele momento era melhor capacitar os jovens e adultos para o 

trabalho nas indústrias. (GHIRALDELLI, 2008). 
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Contudo em 1824, foi promulgada a primeira constituição federal que trazia à 

importância do acesso a instrução primária e gratuita para todos os brasileiros, o 

que, porém, não se refletia totalmente na prática, ao passo que formalmente quem 

tinha direito a educação eram os homens livres. No início da República, nasceram 

algumas propostas de sociedade civil para a criação de cursos noturnos de instrução 

primária, de que poderia acontecer em órgãos públicos. (RAUBER, 2006). 

 Esses cursos eram de ações autônomas de grupos que os viam como uma 

forma de angariar futuros eleitores e atender ainda outras demandas. A EJA passou 

a ser observado com maior importância no início da industrialização do país, em 

meados de 1920, trazendo a necessidade da formação de mão-de-obra qualificada 

para exercer certas tarefas que estabeleciam certo nível de instrução e nessa época 

o analfabetismo já era considerado como um mal social nacional. (RAUBER, 2006). 

Com as reformas acontecidas na Educação Brasileira nos anos 30, pela 

Constituição de1934 salientou pela primeira vez em caráter nacional, a educação 

como direito de todos e que ela deve ser ministrada pela família e pelos Poderes 

Públicos e logo após Educação de Jovens e adultos passou a ser vista como uma 

demanda de política nacional, dever do Estado e principalmente como direito do 

cidadão. 

Nos anos 40, a EJA era idealizada como mera extensão da escola formal e 

com metas a ser alcançada pelas Diretrizes escolares e o Governo Federal e entre 

as iniciativas educativas desta à época, se destacou a criação do Fundo Nacional de 

Ensino Primário, no ano de 1942, que trouxe o ensino supletivo para adolescentes e 

adultos analfabetos e também do Serviço de Educação de Adultos (SEA) e da 

Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA) em 1947, sendo uma 

campanha que teve grande repercussão na produção de material didático específico 

EJA.  (ZANATO, 2009). 

 A percepção de analfabetismo naquela época tinha um caráter 

preconceituoso com estereótipos onde se marginalizava o adulto analfabeto era 

como alguém incapaz e muitas vezes tratado como sendo de condição inferior, um 

estereotipo até hoje presente na sociedade mesmo sendo em índices menores. Ao 

enfatizar as palavras de uma educadora formadora de educadores da Campanha de 

Educação de Adolescentes e Adultos-CEAA sobre adulto analfabeto:  
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Dependente do contacto face a face para enriquecimento de sua 
experiência social, ele tem que, por força, sentir-se uma criança grande, 
irresponsável e ridícula... E, se tem as responsabilidades do adulto, manter 
uma família e uma profissão, ele o fará em plano deficiente. O analfabeto, 
onde se encontre, será um problema de definição social quanto aos valores: 
aquilo que vale para ele é sem mais valia para os outros e se torna pueril 
para os que dominam o mundo das letras. [...] inadequadamente preparado 
para as atividades convenientes à vida adulta, [...] ele tem que ser posto à 
margem como elemento sem significação nos empreendimentos comuns. 
Adulto criança, como as crianças ele tem que ver o mundo de egocentrismo 
que não lhe permite ocupar os planos em que as decisões comuns têm que 
ser tomadas.  (PAIVA 1987, p. 185-186). 

 

A Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos foi extinta no final da 

década de 1950 por problemas de gerenciamento administrativo e pedagógico e 

havendo a necessidade de promoção da qualificação popular no desenvolvimento 

do país, e desta forma houve a criação da Campanha Nacional de Educação Rural 

em 1952 e da Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo em 1958 que 

tiveram pouca duração e efeito.   

Os alunos aprendem e assimilam teorias, disposições e condutas não 
apenas como consequência da transmissão e intercâmbio de ideias e 
conhecimentos explícitos no currículo oficial, mas também e principalmente 
como consequência das interações sociais de todo tipo que ocorrem na 
escola ou na aula. (SACRISTÁN e GÓMEZ 2000: p.17) 

 

 

Foi a partir dos anos 60 a EJA no Brasil esteve marcada por uma série de 

ações de combate ao analfabetismo, com destaque a criação do Plano Nacional de 

Educação, que foi orientado e proposto por Paulo Freire; e também a organização 

da Cruzada de Ação Básica Cristã (ABC) e do Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (MOBRAL), este último foi avalizado pelo Governo Federal 

posteriormente ao golpe militar.  

A EJA ainda requer que as condições de vida e trabalho dos alunos sejam 

consideradas pelo ensino, adequando-os às oportunidades educacionais mediante a 

oferta que compreenda a base nacional comum do currículo para habitá-los de 

conhecimentos. 

O plano Nacional de educação objetivava difundir pelo país os programas de 

alfabetização de adultos preparados por Paulo Freire, que criticava o tradicionalismo 

do ensino e o uso da cartilha como instrumento didático, nascia assim o método 

Paulo Freire, que previa: 
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Que o alfabetizador deveria inicialmente fazer um levantamento do universo 
vocabular dos alunos, selecionando as palavras que melhor expressam a 
realidade de cada um, organizando-as de acordo com o grau de 
complexidade. A partir dessas palavras tidas como geradoras, o educador 
faria uma discussão com a turma destacando o papel do homem na formação 
de conhecimento e cultura. Em seguida, passaria então ao estudo de cada 
palavra geradora com auxílio de imagens que retratassem cada palavra, e por 
fim, essas palavras viriam a ser substituídas por temas geradores, 
aprofundando ainda mais o poder analítico e a visão crítica dos 
alfabetizandos, ao mesmo tempo em que aprendessem a ler e escrever. 
(ZANATO, 2009, p.15). 

 

Conhecimento que lhes permitem analisar, argumentar e posicionarem-se 

frente à situação de injustiça imposta pela sociedade, lutar pelos seus direitos e 

cumprir com seus deveres, sabendo respeitar a dignidade do outro para que a sua 

própria seja respeitada. 

 

Dessa forma, a escola encontra-se frente a demandas inclusive 
contraditórias no processo de socialização das futuras gerações. Deve 
provocar o desenvolvimento de conhecimentos, ideias, atitudes e pautas de 
comportamento que permitam sua incorporação eficaz no mundo civil, no 
âmbito da liberdade do consumo, da liberdade da escolha e participação 
política, da liberdade e responsabilidade na esfera da vida familiar. 
Características bem diferentes daquelas que requer sua incorporação 
submissa e disciplinada, para a maioria, no mundo do trabalho assalariado. 
(SACRISTÁN e GÓMEZ, 2000:15). 

 

 

O Estado de Mato Grosso tem sido um expoente no que se refere a garantia 

de acesso à Educação de Jovens e Adultos desde que o direito a educação pública 

e gratuita passou a ser uma prerrogativa estadual com o aporte das Diretrizes 

Curriculares Nacionais, trazidas pelo Parecer 11/2000, e a EJA foi normatizada no 

ano de 2000 em Mato Grosso com a homologação da Resolução 180 do Conselho 

Estadual de Educação.  

[...] O Estado de Mato Grosso estabeleceu a Educação de Jovens e Adultos 
na sua Lei Complementar 49/98 e traçou normas regulamentadoras através 
do Conselho Estadual de Educação por meio de sua Resolução nº 
180/2000-CEE/MT. Mesmo que amparado pelo quadro legal, que confere 
esse direito público subjetivo a todos e o início de uma ação 
interinstitucional para sua efetivação, sobretudo no que tange à 
universalização do ensino fundamental e do ensino médio de forma gratuita, 
pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 
realizadas em 2000 apontam que este direito não foi plenamente 
concretizado no Brasil e no Estado. Segundo estes dados, existem em Mato 
Grosso aproximadamente 826 mil pessoas acima de 25 anos aptas a 
estudar na Educação de Jovens e Adultos. (MATO GROSSO, 2008, p.82). 
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Essa mesma resolução reafirmou as conjecturas trazidas no Parecer 11/2000 

e atribuindo dessa forma assim à Secretaria de Estado da Educação de Mato 

Grosso (SEDUC/MT) as competências de preparação de programas orientativos 

dentro das escolas da rede estadual que atendem com a modalidade EJA. 

 

 

4 DISCUSSÃO 
 

A Educação de Jovens e Adultos é um fruto histórico de longo tempo em nosso 

país e se iniciou na época da colonização do Brasil com os jesuítas que até então tinha 

a função de educadores missionários junto aos adultos onde além de trabalharem como 

catequistas também ensinavam o idioma português e pretendiam a aculturação dos 

nativos (PAIVA, 1987). 

 A atuação dos jesuítas junto aos indígenas subtende-se, que além de ser um método 

eficaz de preparo as novas gerações também influenciaram a população adulta e no 

período imperial, advieram ações escassas educativas pautadas à educação de adultos, 

pois o contexto de cidadania naquela época estava estritamente ligada as elites, como 

direito 

Há que se entender que a educação de jovens e adultos, requer uma atenção 

especial, o professor deve agir com muita cautela, pois esses alunos tende mais 

dificuldade que os adultos, muitos pensam até em desistir por achar que não vão 

conseguir aprender o que o professor proponha a ensinar, então o professor com todo o 

carinho e atenção respeita, pois cada um tem seu ritmo de aprender, por isso é 

necessário que haja um bom planejamento de todas as atividades, e uma constante 

pesquisa para alcançar cada vez mais o objetivo de uma aprendizagem  participativa em 

todos os segmentos da escola, sendo assim a equipe que comanda o ambiente escolar 

seja competente, preparada e compromissada com a escola e seus alunos 

 

 

5 CONCLUSÃO 
 

A prática acadêmica ou docente favorece a descoberta, sendo um 

procedimento eficaz de aprendizagem, dentro de situações reais de forma que o 
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acadêmico possa conhecer compreender, na realidade a união da teoria com a 

prática, torna-se um elo entre todas as disciplinas.  
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