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 As autoras do artigo trazem resultados levantados através de 16 
trabalhos de conclusão de curso sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
e Proeja, realizados por alunos concluintes do Curso de Especialização Proeja 
de 2007 à 2011 em uma Instituição na Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica de  Minas Gerais. O curso de especialização é uma 
parceria  do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 
Educação básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos instituído 
pelo decreto n°5.478 de 13 de Junho de 2016 e alterado através do decreto 
5.840, voltado a professores que atuavam ou tinha intenção de atuar na 
Educação de Jovens e Adultos, e teve entre os objetivos do curso a intenção 
de ampliar o conhecimento dos professores com relação aos métodos, atitudes 
e valores referentes à docência na EJA/Proeja, promover os princípios para 
uma gestão democrática e possibilitar de acordo com o documento base do 
programa a implantação do currículo integrado.  

 Silva e Silva analisaram 127 trabalhos de conclusão de curso, da 
Instituição citada acima, entre eles foram escolhidos 16, para serem 
apresentados no artigo, pois estes traziam como temática o processo de ensino 
aprendizagem na EJA e/ou Proeja. Para examinar os TCCs recorreram aos 
métodos da Análise de Conteúdo e ao Estado de Conhecimento. O processo 
de ensino aprendizagem na EJA/Proeja foi o  objeto de investigação principal 
dos 16 trabalhos analisados, partindo disto as autoras pressupõe que ele é um 
dos principais desafios encontrados pelos docentes em suas vivências 
pedagógicas. No segundo momento do artigo é apresentado o estudo de 
Oliveira (2001), sobre Jovens e Adultos como sujeitos de aprendizagem e 
também os resultados dos TCCs que tratavam da visão de alunos e docentes 
da EJA/Proeja referente ao ensino e  a aprendizagem. 

 As autoras explicam que apesar da escola não ser lugar único e 
exclusivo para o  desenvolvimento e aprendizagem dos indivíduos, ela é lócus 
privilegiado para a construção do conhecimento, onde se organiza espaço, 
tempo e métodos adequados de ensino voltados para aprendizagem e também 
para o exercício da cidadania e vida em sociedade, de crianças e 
adolescentes. Para que o processo de ensino e aprendizagem ocorra é 
necessário que os professores se apropriem de conhecimentos e métodos 
relacionados a ele, e conheçam questões que podem ou não influenciá-lo. As 
autoras citam Libâneo (1994, p.81), onde este explica que o processo de 
ensino, é o “[...] o conjunto de atividades organizadas visando alcançar 
determinados  resultados [...] tendo como ponto de partida, o nível atual  de 
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conhecimentos, experiências e de desenvolvimento mental dos alunos.” 
Libâneo explica ainda que o aprendizado além de ocorrer no meio escolar 
sistematizado  acontece também  no dia a dia, em situações informais,  e 
nomeia esses dois tipos de aprendizagem  respectivamente em  organizado e 
casual. 

 Considerando que a aprendizagem acontece através da comunicação, 
diálogo entre alunos e professores e objetos mediadores do conhecimento, as 
autoras esclarecem que  é fundamental  se atentar às peculiaridades do 
estudantes da EJA, e como o reconhecimento destas podem ser facilitadoras 
do processo de ensino aprendizagem. Pois, as trajetórias escolares destes 
alunos foram interrompidas por vários motivos, por exemplo porque precisaram 
trabalhar, cuidar de suas famílias, por falta de escola, problemas familiares e 
até mesmo dificuldades de aprendizado. E quando voltam a freqüentar a escola 
na maioria da vezes tem problemas de  auto-estima, devido sua dificuldade 
e/ou lentidão em aprender, pois tem o costume de  se compararem com 
adolescentes e crianças que estão matriculados em séries do ensino regular, 
de acordo com suas idades, não considerando o contexto de dificuldades no 
qual estão inseridos e que  muitos professores não aderem a uma didática e 
metodologia de ensino  adequada ao perfil dos estudantes da EJA. 

 Silva e Silva trazem o estudo de Oliveira (2001) e explanam que é 
fundamental entender que estes Jovens e Adultos são sujeitos que possuem 
realidades e necessidades educativas especiais, que diferem de outros 
públicos discentes, assim é importante que educadores evitem comparações 
entre eles e estudantes de outras modalidades de ensino. Este aluno 
geralmente tem uma longa jornada de trabalho, não tem tempo ou disposição 
para se dedicar ao estudos fora da sala de aula, não tem recursos de estudo 
complementares como acesso a livros e internet, não tem acesso a atividades 
culturais, lazer e muitas vezes não tem suas necessidades básicas atendidas 
como moradia e alimentação. Ainda há pouco referente ao perfil psicológico do  
adulto com baixa escolarização,  porém é sabido que ele tem características 
que diferem de adolescentes e crianças,  as autoras citam Oliveira:  

o adulto está inserido no mundo do trabalho e das relações 
interpessoais de um modo diferente daquele da criança e do 
adolescente. Traz consigo uma história mais longa (e provavelmente 
mais complexa) de experiências, conhecimentos acumulados e 
reflexões sobre o mundo externo, sobre si mesmo e sobre as outras 
pessoas ( 2001, p. 18). 

 Oliveira esclarece que a cultura e modo de vida dos sujeitos EJA 
colidem com a cultura escolar, com sua linguagem e o comportamento que a 
instituição espera que eles tenham, por isso eles não podem ser  vistos apenas 
como sujeitos abstratos. O currículo também não deve ser o mesmo voltado 
para crianças e adolescentes que freqüentam a escola em série e idade 
regular, que estão em dia com o tempo escolar. Os métodos de ensino devem 
ser voltados ao público da EJA, mas também o currículo, os métodos 
avaliativos,  a didática, e principalmente seus saberes adquiridos na sua 
vivência devem ser considerados, respeitados  e até mesmo utilizados como 
ponto de partida para novos saberes escolares. 



 Durante a análise dos TCCS,  as autoras perceberam que a proximidade 
e cordialidade entre professores e alunos são facilitadoras do processo de 
ensino aprendizagem, que projetos  socioculturais que trabalham temáticas 
como sexualidade, etnia, e família também favorecem o aprendizado, além de   
contribuir  para que os sujeitos da EJA se tornem pessoas  com um  “convívio 
social mais prazeroso tornando-os capazes de atuar de igual para igual na 
sociedade fazendo, assim, com que eles se preparem para o posicionamento 
individual frente ao mundo do trabalho” (MEIRELES, 2011, p. 37 apud Silva e 
Silva, p.6). Quanto à relação professor aluno, na pesquisa de Faria et al (2008), 
considera se  que uma relação interpessoal  pode contribuir e favorecer o 
processo de ensino aprendizagem. 

 Os estudantes analisados por Faria et al  consideram que um bom 
professor possui  estas características, é  gentil, respeita e considera seus 
alunos; explica e esclarece o conteúdo escolar com prazer;  trata seus alunos 
com igualdade, sem distinção;  ensina de forma leve e descontraída; tem 
paciência e compreende as dificuldades dos estudantes. Já os  considerados 
por eles como mau professores tem traços contrários: dificultam o aprendizado 
com  linguagem complexa;  agridem os alunos de maneira verbal ou física; são 
antipáticos; não se mostram interessados no aprendizado dos estudantes; são 
arrogantes, grosseiros e faltam com respeito aos alunos. 

 No trabalho de Lana (2010) as autoras observaram que foi abordado à 
questão dos conhecimentos pré adquiridos pelos estudantes da EJA/Proeja no 
trabalho, e como eles podem ser valorizados e utilizados como metodologia  
significativa de ensino pelos docentes. Lana (2010) também expôs que  os 
estudantes seguem uma linha de raciocínio diferente da lógica escolar, e tem 
dificuldades de sistematizar os conhecimentos que já possuem assim muitas 
vezes  professores os consideram desprovidos  de conhecimentos, neste 
contexto Lana,  fala da proposta de Paulo Freire “relação dialógica entre 
educandos e educadores” e da importância desta no processo de ensino 
aprendizagem, pois assim é possível que o professor se aproxime de seus 
alunos, conheça sua realidade e os conhecimentos já adquiridos por ele. 

 Gonçalves et al (2008), de acordo com as autoras, mostram as 
dificuldades  que os alunos investigados por eles enfrentam para estar no curso 
subseqüente:  conciliar os estudos com o trabalho,  serviços domésticos, 
criação dos filhos; o longo tempo entre o trajeto de suas casas até a escola, e 
os custos com transportes; dificuldades em seguir o ritmo do curso;  pouco 
tempo,  pra estudar fora da escola, e fazer os trabalhos. Partindo de todos 
esses desafios, Gonçalves et al,  explicam que é fundamental se atentar às 
necessidades dos sujeitos da EJA/Proeja,criando  condições que os ajudem 
nas  dificuldades de aprendizagem. 

 Freitas Filho (2009) analisou em seu trabalho de conclusão de curso o 
processo de ensino aprendizagem  na disciplina de matemática de um curso 
Proeja, e de acordo com as autoras ele concluiu que os conteúdos são 
ministrados para a  turma da mesma maneira que são no ensino regular, e 
consequentemente os  alunos têm dificuldades de aprendizado. Porém, os 
alunos trazem conhecimentos matemáticos advindos da sua experiência com o 
trabalho e suas vivencias, mas que não aproveitados e nem reconhecidos de 



maneira sistemática  no ambiente escolar. Durante a observação Freitas Filho 
pôde perceber que não foram relacionados em nenhum momento os 
conhecimentos matemáticos escolares com as situações de realidade dos 
estudantes do Proeja. 

 Lacorte (2011)  pesquisou entre os alunos EJA/Proeja, sobre a relação 
que estes veem  entre os  conteúdos escolares e  sua vida  no dia a dia, as 
respostas foram que  com o que aprenderam no curso, conseguiram solucionar 
e entender muitas questões no cotidiano, e que suas vivências também  
cooperavam para melhor entendimento dos conhecimentos lecionados pelos 
professores. No entanto, os mesmos alunos afirmaram que  o nível do curso é 
alto, e que sentem dificuldades para acompanhá-lo, assim Lacorte  acredita 
que esse seja um dos  motivo da  evasão  no ensino fundamental, e que entre 
os professores da instituição  poucos são efetivos no Proeja, e também muitos 
deles não se atentam às peculiaridades dos alunos desta modalidade, nem 
possuem especialização referente a ela. 

 No trabalho de Silva (2011), analisado pelas autoras, ela destaca que os 
cursos observados é dado prioridade às competências técnicas, “em 
detrimento de competências sociais favoráveis a empregabilidade” (p.9), Silva 
ressalta sobre a necessidade da instituição se atentar à importância  de criar 
espaços e condições de socialização entre os estudantes do Proeja, pois estas 
também são  competências fundamentais, exigidas no mercado de trabalho e 
essenciais em processos de contratação de trabalhadores para o comércio e 
setor produtivo. 

 Na terceira parte do artigo Silva e Silva abordam Hernández(1994, p.89) 
e sua concepção sobre projetos de trabalho  “os projetos de trabalho não são 
um método nem uma pedagogia, mas uma concepção da educação e da 
escola” na qual se busca conhecer a realidade dos estudantes e os 
conhecimentos nela inseridos, indo além dos currículos escolares, neste 
processo o professor também se torna um aprendiz, Hernández  ao explicar 
sobre projetos de trabalho explica que se baseou em Dewey e Freinet, pois 
eles fazem uma conexão entre a escola e a realidade, assim, os projetos de 
trabalho: 

[...] constituem um planejamento de ensino e aprendizagem vinculado 
a uma concepção de escolaridade em que se dá importância não só à 
aquisição de estratégias cognitivas de ordem superior, mas também 
ao papel do estudante como responsável por sua própria 
aprendizagem. Significa enfrentar o planejamento e a solução de 
problemas reais e oferecer a possibilidade de investigar um tema 
partindo de um enfoque relacional que vincula ideias-chave e 
metodologias de diferentes disciplinas (HERNÁNDEZ, 1998, p.88-89). 

 As autoras fundamentadas em Hernández esclarecem que os alunos 
ficam animados com esse método, pois se envolvem desde a escolha da 
temática a ser trabalhada, e isso  cria uma conexão com eles e auxilia na 
construção de suas subjetividade, além de romper com métodos tradicionais 
que muitas vezes são fragmentados e sem ligação com o mundo dos 
estudantes. Assaf (2010) analisou metodologias de ensino na EJA/Proeja, e  
considera que métodos alternativos são utilizados por docentes que atuam na 
EJA, como facilitadores do processo de ensino aprendizagem, já que esses 



alunos têm trajetórias peculiares comparados a adolescentes e crianças. A 
autora apontou que as práticas educativas  mais eficientes foram:  oficinas com 
teatro, música e pintura, discussões realizadas com palestrantes externos 
referente à realidade, social, econômica e cultural. 

 O currículo integrado segundo Fernandes (2011)  de acordo com  
Documento base do Proeja pode ser implantado através de métodos de 
ensinos diferenciados, possibilitando  uma melhor aprendizagem. Ela, cita 
como exemplo  a disciplina de matemática que é considerada difícil, além de 
trabalhar com termos abstratos. A autora deste trabalho sinaliza a importância 
de professores que se atentam a isso, e tragam novas opções metodológicas 
de ensino que contribuam de forma significativa com o aprendizado dos seus 
alunos. Batalha et al (2010) em suas experiências enquanto docentes, diz que 
práticas pedagógicas  inadequados  são usadas com freqüências na EJA, e  
que essas práticas contribuem para a evasão dos alunos. 

 De acordo com o Trabalho de  Salviano (2010), a metodologia utilizada 
com alunos do ensino médio regular não tem a mesma eficácia com os 
estudantes da EJA, pois estes têm suas peculiaridades e uma maneira 
diferente de compreender a realidade. Ela explica que é necessário conhecer a 
vida dos estudantes exterior à escola, e os fatores que a influenciam, porque 
através do contexto no qual estão inseridos podem ser criadas questões e 
problemas  dentro das  disciplinas que também estão relacionadas com ele. 

 Na quarta parte do artigo, Silva e Silva trazem conceitos dos autores 
Depresbiteris e Luckesi sobre a avaliação da aprendizagem, e os trabalhos 
analisados que abordaram esta temática. Depresbiteris (1989) pondera que 
avaliação da  aprendizagem é  norteada  por várias questões, e coloca como 
principais: buscar informações sobre o desempenho dos alunos, perceber por 
quais áreas os alunos mais se interessam para auxiliá-los na sua orientação 
vocacional, observar quais métodos de ensino são mais eficientes de acordo 
com cada turma, idade ou série, verificar se os estudantes atingiram os 
objetivos desejados e organizar o planejamento das disciplinas/aulas em 
harmonia com o perfil dos educandos. 

 Depresbiteris explica ainda que  é preciso que professores se atentem 
às expectativas relacionadas à avaliação da aprendizagem dos seus alunos, e 
exemplifica “[...] os alunos que terão mais sucesso serão aqueles dos quais 
mais se espera; os alunos de quem menos se espera confirmarão nosso 
pessimismo” ( 1989, p. 51). E também considera que  a ordem em que as 
avaliações são corrigidas podem influenciar na nota do aluno, “[...] o fato de a 
prova de um aluno médio seguir imediatamente a prova de um aluno brilhante 
pode ser prejudicial, assim como pode ser vantajoso se vier após a prova de 
um aluno fraco” (1989, p. 51). Sobre a nota explica  que há prejuízos quando 
se valoriza um estudante em detrimento de outro por causa de uma nota maior, 
e que uma nota baixa, pode estigmatizar um aluno e fazer com que ele sinta se 
constrangido e tenha dificuldades em expor seu potencial. 

 Luckesi (1998) em consenso com Depresbiteris considera que o 
professor durante processo de avaliação da aprendizagem dos alunos, deve  
ser perceptivo e entender suas dificuldades, seus sucessos e limites, para que 
assim possa ser diagnosticado problemas de aprendizado, e suas possíveis 



causas e partindo delas elaborar novas práticas pedagógica de ensino, que 
deem significado ao aprendizado, ou até  mesmo modelos alternativos  de 
avaliação que  atendam a necessidade dos estudantes, e não os deixe 
apreensivos. A avaliação deve ser processual e dinâmica,  mas na maioria das 
vezes o que acontece nas escolas é o contrário, se dá importância ao aumento 
das notas dos alunos, sem se preocupar com o processo de aprendizagem. E 
para Luckesi optar  unicamente por melhores notas, é uma verificação e não 
uma avaliação. 

 Nascimento (2011), em seu trabalho fez análises sobre as concepções 
de docentes da EJA/Proeja, sobre avaliação da aprendizagem e considerou 
que muitos deles não discernem avaliação de  verificação através de testes e 
provas. Contatou também reclamações e dificuldades  dos professores quanto 
a quantidade de alunos que atendem em sala de aula  e o pouco tempo que 
têm  pra reelaboração de novas praticas pedagógicas,  partindo do resultado 
dos testes e atividades avaliativas. 

 No trabalho de Alkimin, foram avaliados o desempenho de alunos  do 
ensino fundamental EJA, na leitura, análise, interpretação de textos e raciocínio 
lógico matemático, e afirma que os estudantes que têm experiência 
profissional, possuem mais habilidade e facilidade nos testes aplicados sobre 
raciocínio lógico e capacidade analítica  comparados aos outros que não 
exercem alguma profissão. Concluiu que estes resultados mostram que os 
alunos  tem capacidade e alto potencial  cognitivo, desde que sejam 
estimulados e incentivados a pensar, refletir e aprender assim podem 
desenvolver novas proficiências e habilidades. 

 Em suas considerações finais Silva e Silva,  por meio dos TCCs que 
analisaram compreenderam que os Cursos EJA/Proeja diferem dos cursos 
regulares de ensino, pois os sujeitos da EJA vem de  um percurso escolar 
interrompido, são na sua maioria trabalhadores, carregam consigo  problemas 
econômicos e/ou  familiares, e consequentemente de aprendizado. E existem 
docentes que desconhecem ou não respeitam essas peculiaridades, e fazem 
uso dos mesmos recursos didáticos e metodológicos, que utilizam em turmas 
de ensino regular. As autoras sugerem que o desempenho dos alunos da EJA 
sejam avaliados durante todo o ano letivo, e que sejam evitadas comparações 
com crianças e adolescentes.   

 Também observaram que os estudantes da EJA/Proeja tem baixa auto-
estima, devido sua condição de exclusão socioeconômica e que trabalhar para 
o aumenta desta é fundamental para alcançar melhores níveis de aprendizado, 
em contra partida, perceberam nos TCCs que metodologias de ensino 
inadequadas são empecilhos do processo de ensino aprendizagem. O uso de 
projetos de trabalho se mostrou significativo  possibilitando relacionar o 
conhecimento escolar com as vivencias dos estudantes. Quanto à avaliação da 
aprendizagem verificaram que os docentes cobram muito do aluno um padrão 
de linguagem escrita e oral, desconsiderando o seu cotidiano e realidade, e 
isso é uma das consequências do baixo desempenho destes sujeitos. 
Finalizam explicando que docentes reduzem a avaliação em testes e provas, 
eliminando assim o caráter diagnostico, processual e dinâmico da avaliação. 

  


