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O Caderno Temático é resultado do processo de formação de 

professores realizado por meio do Programa de Desenvolvimento Educacional 

(PDE), no estado do Paraná. O tema proposto para o Caderno reflete a 

respeito da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no campo da formação 

continuada de educadores e da gestão formativa. 

O tema se justifica diante das lacunas na formação inicial e 

continuada dos educadores no atendimento da demanda de educandos jovens, 

adultos e idosos que não concluiu os estudos.  É de suma importância que o  

educador tenha uma formação que o torne competente e comprometido e, para 

isso, a formação inicial e continuada devem garantir o acesso aos 

conhecimentos pertinentes ao campo teórico-metodológico da Educação de 

Jovens e Adultos. O tema da formação do educador assim como o da gestão 

formativa situa o papel do gestor e do pedagogo da escola como organizador, 

participante e responsável pelo processo educativo, com a participação efetiva 

da equipe pedagógica e da comunidade escolar.  

Para estudar o tema proposto indicamos uma fundamentação 

teórica que se sustenta nos estudos e pesquisas, no campo da EJA, no que 

tange às políticas públicas e à formação inicial e continuada dos educadores, 

apoiados nas obras de: Soares (2006; 2008), Machado (2008), Freire (2001), 

entre outros. 

A reflexão acerca da prática educativa e das metodologias  

empregadas na EJA também fazem parte dos objetivos de rever as práticas 

pedagógicas, analisar as estratégias para a permanência do educando na 

escola e ao mesmo tempo avaliar a qualidade do processo de ensino e 

aprendizagem. 

Para tanto, o caderno está organizado por meio de textos 

teóricos seguidos de perguntas orientadoras. As perguntas têm por objetivo 

fomentar a leitura e a  discussão com a comunidade escolar a partir das 

experiências diárias por ela protagonizada. 



Os textos estão dispostos de forma que: o capítulo I se refere à 

Função Social da Educação de Jovens e Adultos; o segundo  trata de fatos 

relevantes para a organização histórica da Educação de Jovens e Adultos, no 

Brasil e no estado do Paraná; o terceiro capítulo analisa a Gestão Formativa da 

Educação de Jovens e Adultos, o quarto se dedica ao estudo da Formação de 

Professores na Educação de Jovens e Adultos e o último à Organização do 

Trabalho Pedagógico. 

A produção do Caderno Temático foi possível considerando a 

vasta experiência dos professores PDE, no campo da gestão e da pedagogia, 

sendo respectivamente elaborado pelos professores Ênio Aparecido Belini e 

Marta Viviani Torrezan Pomini. A produção coletiva permitiu a confluência de 

temas relevantes e pertinentes à Educação de Jovens e Adultos. 
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A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é um direito social e 

histórico de todas as pessoas que não tiveram acesso à escolarização na idade 

apropriada. Um direito afirmado que garante que o retorno aos processos de 

escolarização o que possibilita uma condição mais digna de vida. 

No que tange à legislação que define a função social da EJA, 

podemos afirmar que de acordo com o Parecer CNE/CEB 11/2000, a EJA tem 

três funções: 

[...] A função reparadora, significa não só a entrada no circuito 
dos direitos civis pela restauração de um direito negado: o 
direito a uma escola de qualidade, mas também o 
reconhecimento daquela igualdade ontológica de todo e 
qualquer ser humano (BRASIL, 2000, p.7). 

 

Verifica-se na referida função, a preocupação de proporcionar 

a todos uma escola de qualidade.  

[...] A função equalizadora deve ser saudada como uma 
reparação corretiva, ainda que tardia, de estruturas arcaicas, 
possibilitando aos indivíduos novas inserções no mundo do 
trabalho, na vida social, nos espaços da estética e na abertura 
dos canais de participação (BRASIL, 2000, p.9).  

 

Essa função possibilita a inserção do indivíduo no mundo do 

trabalho e na vida social. 

[...] Esta tarefa de propiciar a todos a atualização de 
conhecimentos por toda a vida é a função permanente da EJA 
que pode se chamar de qualificadora. Mais do que uma função, 
ela é o próprio sentido da EJA. Ela tem como base o caráter 
incompleto do ser humano cujo potencial de desenvolvimento e 
de adequação pode se atualizar em quadros escolares ou não 
escolares (BRASIL, 2000, p. 11)  

Na função citada anteriormente, percebe-se a necessidade do 

indivíduo se atualizar sempre, frequentando a escola ou não, participando de 

programas sociais por iniciativa própria ou em grupos. 



A EJA tem como função social a inclusão de jovens e adultos 

na sociedade com o objetivo de promover a qualificação, a autonomia, a 

independência e o exercício de cidadania. 

Essa concepção de educação tem como principal compromisso 

a formação humana, para que jovens e adultos se tornem sujeitos ativos, 

criativos, democráticos com atitudes éticas e conhecimentos sócio-históricos.  

A organização político-pedagógica da EJA deve assegurar aos 

educandos os estudos como um trabalho social, possibilitando desta forma o 

reconhecimento do seu papel na sociedade e sua relação com o mundo.  

No Brasil, a Educação de Adultos inicia junto com a educação 

elementar, quando os jesuítas, por meio do ensino das crianças, buscavam 

também atingir seus pais; utilizando-se da catequese e da alfabetização direta 

dos índios adultos, na qual era transmitido o idioma português como 

instrumento de cristianização e aculturação dos nativos (PAIVA, 1987). 

Após a fase inicial de colonização, deixou-se de educar adultos 

indígenas, uma vez que as atividades econômicas do período dispensavam a 

escolarização dos adultos. Já no período imperial, por volta de 1870, as 

exigências econômicas da sociedade brasileira buscavam o progresso, 

surgindo, em diversas províncias, escolas para adultos se multiplicando nas 

décadas seguintes até se expandirem no início da Primeira República (PAIVA, 

1987).  

A falta de escolarização promove o preconceito contra o 

analfabeto, e considera o sujeito como desqualificado para exercer várias 

funções no mercado de trabalho, e isto precisa ser reparado dentro de 

princípios de igualdade, por meio da EJA, conforme o disposto no Parecer 

CNE/CEB nº 4/98 “Nada mais significativo e importante para a construção da 

cidadania do que a compreensão de que a cultura não existiria sem a 

socialização das conquistas humanas. O sujeito anônimo é, na verdade, o 

grande artesão dos tecidos da história” (BRASIL, 1998, p. 10). 

A escola atual ocupa um espaço na qual o princípio da 

igualdade é um serviço público que busca diminuir as desigualdades sociais, 

por meio de política pública, sendo a Educação de Jovens e Adultos um 

caminho para a igualdade de oportunidades. 



A função social da EJA é oferecer, garantir e atender aqueles 

que interromperam seus estudos, no sistema educacional, visando à 

qualificação da vida dos que buscam opções para se realizar tanto pessoal 

como profissionalmente, ampliando e atualizando seus conhecimentos. 

 

REFLITA COM SEUS PARES E APRESENTE SUA ANÁLISE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No final do século XIX e início do século XX, foram criados 

vários projetos de lei que visavam a oferta da Educação de Jovens e Adultos, 

tendo como objetivo ampliar o número de pessoas alfabetizadas, ou seja, com 

direito a voto, visto que a Constituição Federal de 1881 impedia os analfabetos 

de votar e se candidatar a cargos públicos. 

O Quadro I apresenta, de forma sucinta, os principais fatos da 

Educação de Jovens e Adultos no Brasil, durante a primeira metade do século 

XX. Destacamos que a organização da história não se restringe à organização 

factual, indicada como se não houvesse a dinâmica da dialética temporal 

tampouco dos aspectos da contradição e da simultaneidade. A organização do 

Quadro é para fomentar a ampliação da leitura e do debate dos autores e 

textos indicados.  

 

 

 

 

 A escola que atua na modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

cumpre com a função social? 

 Quais seriam as ações político-pedagógicas desenvolvidas no âmbito 

da EJA para o atendimento desta função? 



Quadro I  
A Educação de Jovens e Adultos no Brasil: primeira metade do século XX 
Decreto n.º 10. 
198/1913 

Criou escolas regimentais, voltadas apenas à instrução primária e 
para os soldados analfabetos e somente após a Primeira Guerra 
Mundial foi incentivada a educação de adultos, com significado 
social. 
 

Início do século 
XX 

Após o fim da primeira guerra mundial, aumentou a população 
urbana e a partir daí começa a oferta do ensino noturno destinado 
aos jovens e adultos, com várias campanhas, cujo objetivo era 
diminuir o analfabetismo em todos os segmentos da sociedade. 
De acordo com Freire (2004, p.6), o lema da 1ª Campanha de 
Alfabetização de Adultos era: “Combater o analfabetismo é dever 
de honra de todo brasileiro”. 
 

A partir da 
Revolução de 
1930 

A oferta de ensino público primário, gratuito e obrigatório, se 
tornou um direito de todos, devido à gravidade da situação 
educacional brasileira, com a metade da população maior de 15 
anos considerada analfabeta (BEISIEGEL, 1998). 
 

A partir de 1940 Começam a surgir iniciativas políticas e pedagógicas que tinham 
como objetivos a ampliação da oferta da educação de jovens e 
adultos: a criação e a regulamentação do Fundo Nacional do 
Ensino Primário (FNEP); o surgimento das primeiras obras 
dedicadas ao ensino supletivo. 
 

1947 Têm início, através do governo federal, campanhas voltadas à 
Educação de Adultos com o objetivo de oportunizar à população 
adulta não alfabetizada o acesso à escolarização. (DI PIERRO, 
2001). 
 

Década de 1950 Foi marcada pela Campanha Nacional de Erradicação do 
Analfabetismo (CNEA), abrindo um novo momento de debates 
acerca da educação de adultos, bem como a realização do 
segundo Congresso Nacional de Educação de Adultos, o qual 
alertava que a educação ainda poderia mudar suas condições de 
vida (DI PIERRO, 2001). 
 

1958 Segundo Congresso Nacional de Educação de Adultos, tendo 
como meta avaliar as ações desenvolvidas na área e buscar 
soluções imediatas para problemas pontuais que impediam a 
eficácia das ações desenvolvida. Críticas eram feitas com 
referência aos materiais didáticos, à formação do professor e às 
estruturas físicas dos prédios. 
 

Final dos anos 
1950 

Paulo Freire propôs uma nova pedagogia, que levava em conta a 
realidade do educando, o qual deveria ser um participante ativo 
no processo de educação e na sociedade. 
 

Fonte: O próprio autor, 2015. 



A partir das informações constantes no Quadro I podem-se 

identificar alguns dos fatos que marcaram a inserção da EJA na pauta social do 

país, na medida em que se superou a concepção de que o analfabetismo era 

uma doença nacional, “[...] discriminando, assim, os não alfabetizados, 

tachando-os de ignorantes” (COUTO, 1933, p.190). 

É importante salientar que as décadas registradas no quadro 

sinalizam que a sociedade brasileira passava por grandes transformações, 

como o começo da industrialização, vedando a entrada de pessoas analfabetas 

no mercado de trabalho. Neste cenário de mudanças, surgem as lutas das 

organizações contra o analfabetismo que passam a exigir o direito à educação. 

Di Pierro (2001) ressalta que o lançamento da Campanha de 

Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA), promovido pelo MEC possuía 

duas estratégias: o plano de ação extensiva (alfabetização de grande parte da 

população) e o plano de ação em profundidade (capacitação profissional e 

atuação junto à comunidade). O objetivo não era apenas alfabetizar, mas 

aprofundar o trabalho educativo, com material didático específico para esta 

modalidade, atuando no meio rural e no meio urbano, possuindo objetivos 

diversos, mas diretrizes comuns.  

No quadro II a seguir, são expostos os momentos mais 

significativos da EJA no Brasil, na segunda metade do século XX. 

 

Quadro II 
A Educação de Jovens e Adultos no Brasil: segunda metade do século XX 

Década de 
1960 

Começam a surgir as primeiras manifestações de cunho popular, 
como o Movimento de Cultura Popular (MCP), a Campanha de 
Pé no Chão também se aprende a ler, entre outras experiências 
de alfabetização de adultos iniciadas com a pedagogia freireana, 
tendo como articulação a ação política ligadas a grupos 
populares, estudantes, igreja católica  com o apoio da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). 

1964 Foi aprovado o Plano Nacional de Alfabetização, o qual previa a 
disseminação de programas de alfabetização no Brasil, 
embasados na proposta de Paulo Freire, sendo que esta foi 
interrompida pelo golpe militar no mesmo ano. 
 

1968 Foi criado, pela Lei nº 5379, de 15/12/1967, o Movimento 
Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), como uma tentativa do 
Estado brasileiro, alfabetizar jovens e adultos com as orientações 
da UNESCO, tornando-se “[...] o maior movimento de 
alfabetização de jovens e adultos já realizado no país, com 



inserção em praticamente todos os municípios brasileiros” 
(FÁVERO, 2004, p. 25). Tinha como objetivo a oferta de uma 
alfabetização funcional sem apropriação da leitura e da escrita de 
pessoas de 15 a 30 anos. 
 

Decreto 
91.980, 
25/11/85 

Em substituição ao MOBRAL foi criada uma nova fundação, o 
Fundo Nacional para Educação de Jovens e Adultos, a Fundação 
Educar, com objetivo de suprir as necessidades educacionais 
voltadas à educação de jovens e adultos, sendo conduzidas por 
prefeituras municipais e sociedade civil. Não alcançando 
resultados satisfatórios extinta em 1990 (BRASIL, 1990). 
 

Lei de 
Diretrizes e 
Bases (LDB) 
nº 5692/71 
 

A Educação de Adultos é concebida como Ensino Supletivo, 
dando ênfase aos Cursos e Exames Supletivos e com funções 
básicas. 
 

Constituição 
Federal de 
1988 

Partindo do princípio da Constituição Federal que a educação 
básica é um direito de todos e dever do Estado, a educação de 
jovens e adultos é afirmada no texto como obrigatória e gratuita. 
 

Lei de 
Diretrizes e 
Bases da 
Educação 
Nacional, nº 
9.394 

O governo federal transfere paulatinamente a responsabilidade 
da EJA para estados e municípios, conclamando todos a se 
engajarem nas ações para escolarização de Jovens e Adultos 
por meio do Título V, Capítulo II, Seção V, que trata a EJA como 
modalidade de ensino da educação básica e Artigos nº 37 e 38 
que orientam a respeito do funcionamento da EJA nos 
estabelecimentos de ensino no país. 
 

A partir de 
2003 

O Ministério da Educação anuncia que a alfabetização de jovens 
e adultos é prioridade no governo federal. Para tanto, foi criada a 
Secretaria Extraordinária de Erradicação do Analfabetismo 
substituída pela Secretaria de Educação Continuada 
Alfabetização e Diversidade (SECAD), que lança o Programa 
Brasil Alfabetizado (PBA). O PBA tem como objetivo desenvolver 
parcerias com órgãos públicos (municipais, estaduais), 
instituições de ensino superior e organizações filantrópicas sem 
fins lucrativos. A finalidade deste é criar projetos direcionados à 
alfabetização de jovens e adultos, formação inicial e continuada 
de alfabetizadores.  
 

FUNDEF A criação do FUNDEF (Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério) e sua implantação em 1º de janeiro de 1998 não 
contemplará as matrículas de EJA, com o veto do governo FHC. 
 



FUNDEB 
 

Somente com a substituição do FUNDEF para o FUNDEB 
(Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos profissionais da Educação) em janeiro de 
2007, é que a EJA passará a receber recursos do governo 
federal de forma paulatina ao longo s dos próximos anos. 
 

Diretrizes 
Curriculares 
Nacionais de 
EJA    

Reexame do Parecer CNE/CEB nº 23/2008, que institui Diretrizes 
Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos – EJA, nos 
aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima para 
ingresso nos cursos de EJA; idade mínima e certificação nos 
exames de EJA; e Educação de Jovens e Adultos desenvolvida 
por meio da Educação a Distância (BRASIL, 2013, p.340). 
 

Fonte: O próprio autor, 2015.  

 

No percurso histórico apresentado no Quadro II, merecem 

destaque, o envolvimento da Igreja Católica nas campanhas de alfabetização 

de adultos, na década de 1960, e os movimentos educativos que visavam 

ofertar a alfabetização com organização voltada às classes populares e aos 

trabalhadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O golpe militar no Brasil, em 1964, também desencadeou 

repercussões na forma de conceber as campanhas de alfabetização, que 

passaram a assumir contornos conservadores, com propósitos 

assistencialistas, e novamente o Estado assume o papel de propor iniciativas, 

que eram pressionados por questões econômicas e ideológicas relacionadas à 

ideia de educação, que investia no desenvolvimento do país. 

Neste cenário, em 1967, surge o MOBRAL, cuja meta era 

escolarizar um maior número possível de pessoas, com objetivo  de atender  às 

necessidades de um modelo industrial capitalista competitivo, com exigência de 

escolarização.   

 

[...] É no início dos anos 1960 que surgem os primeiros 
Movimentos de Cultura Popular (MCP), o primeiro, data de 1960 e 
esteve ligado à prefeitura de Recife. Paulo Freire pertenceu a este 
grupo. Em seguida é criado, pela Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB), o movimento de Educação de Base (MEB – 
março de 1961. Por iniciativa da União Nacional dos Estudantes 
(UNE), são criados os Centros Populares de Cultura (CPC) e, em 
1963, surge o Plano Nacional de Alfabetização” (PALUDO, 2001, 
p.89). 
 



[...] Estávamos em 1970, auge do controle autoritário pelo 

Estado. O MOBRAL chegava com a promessa de acabar em 

dez anos com o analfabetismo, classificando como ’vergonha 

nacional’ nas palavras do presidente militar Médici. Chegou 

imposto, sem a participação dos educadores e de grande parte 

da sociedade. As argumentações de caráter pedagógico não 

se faziam necessárias. Havia dinheiro, controle dos meios de 

comunicação, silêncio nas oposições, intensa campanha de 

mídia. Foi o período de intenso crescimento do MOBRAL 

(HADDAD, 2000, p.116).  

No entanto, os resultados desta iniciativa não foram tão 

satisfatórios e o MOBRAL foi extinto em 1985, sendo substituído pela 

Fundação Educar, que se estendeu até 1990 (FÁVERO, 2004). 

O Mobral foi visto como um órgão burocrático, gigantesco, 

tendo gerado por isto um nível considerável de sofisticação técnica em seu 

planejamento. O programa passou por diversas alterações em seus objetivos, 

ampliando sua área de atuação para atendimento da população.  

Desta forma, tornou-se semelhante a outros movimentos de 

alfabetização na história da educação brasileira, sendo extinto no ano de 1985. 

No que diz respeito ao Ensino Supletivo, os artigos a seguir, 

extraídos da Lei nº 5.692/71, elencam suas funções básicas: 

  

[...] Art. 24. O ensino supletivo terá por finalidade: a) suprir a 
escolarização regular para os adolescentes e adultos que não 
a tenham seguido ou concluído na idade própria; b) 
proporcionar, mediante repetida volta à escola, estudos de 
aperfeiçoamento ou atualização para os que tenham seguido o 
ensino regular no todo ou em parte. Parágrafo único. O ensino 
supletivo abrangerá cursos e exames a serem organizados nos 
vários sistemas de acordo com as normas baixadas pelos 
respectivos Conselhos de Educação.  
Art. 25. O ensino supletivo abrangerá, conforme as 
necessidades a atender, desde a iniciação no ensino de ler, 
escrever e contar e a formação profissional definida em lei 
específica até o estudo intensivo de disciplinas do ensino 
regular e a atualização de conhecimentos. § 1º Os cursos 
supletivos terão estrutura, duração e regime escolar que se 
ajustem às suas finalidades próprias e ao tipo especial de 
aluno a que se destinam. § 2º Os cursos supletivos serão 
ministrados em classes ou mediante a utilização de rádios, 
televisão, correspondência e outros meios de comunicação que 
permitam alcançar o maior número de alunos. 
Art. 26. Os exames supletivos compreenderão a parte do 
currículo resultante do núcleo comum, fixado pelo Conselho 
Federal de Educação, habilitando ao prosseguimento de 



estudos em caráter regular, e poderão, quando realizadas para 
o exclusivo efeito de habilitação profissional de 2º grau, 
abranger somente o mínimo estabelecido pelo mesmo 
Conselho.§ 1º Os exames a que se refere este artigo deverão 
realizar-se: a) ao nível de conclusão do ensino de 1º grau, para 
os maiores de 18 anos; b) ao nível de conclusão do ensino de 
2º grau, para os maiores de 21 anos.§ 2º Os exames supletivos 
ficarão a cargo de estabelecimentos oficiais ou reconhecidos 
indicados nos vários sistemas, anualmente, pelos respectivos 
Conselhos de Educação.§ 3º Os exames supletivos poderão 
ser unificados na jurisdição de todo um sistema de ensino, ou 
parte deste, de acordo com normas especiais baixadas pelo 
respectivo Conselho de Educação. 
Art. 27. Desenvolver-se-ão, ao nível de uma ou mais das 
quatro últimas séries do ensino de 1º grau, cursos de 
aprendizagem, ministrados a alunos de 14 a 18 anos, em 
complementação da escolarização regular, e, a esse nível ou 
ao de 2º grau, cursos intensivos de qualificação profissional. 
Parágrafo único. Os cursos de aprendizagem e os de 
qualificação darão direito a prosseguimento de estudos quando 
incluírem disciplinas, áreas de estudo e atividades que os 
tornem equivalentes ao ensino regular conforme estabeleçam 
as normas dos vários sistemas. 

                                   Art. 28. Os certificados de aprovação em exames supletivos e os 
relativos à conclusão de cursos de aprendizagem e 
qualificação serão expedidos pelas instituições que os 
mantenham (BRASIL, 1971). 

 
 

É enfatizada nos artigos mencionados, a preocupação com a 

realização dos Exames Supletivos, para atender um número maior de pessoas, 

tentando assim, acabar com os índices de analfabetismo existentes no país. 

O Ensino Supletivo predominou até a aprovação da LDB nº 

9394/96, quando a EJA passa a ser considerada Modalidade de Ensino da 

Educação Básica. 

Com o fim da ditadura militar e com a promulgação da 

Constituição de 1988, houve importantes avanços para a educação básica, tais  

como: o acesso ao ensino obrigatório e gratuito, que passa a ser efetivado 

como direito público subjetivo, garantido constitucionalmente, inclusive  para os 

que a ela não tiveram acesso na idade apropriada.  

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu que a educação é 

um direito de todos e determina: 

 

[...] Art. 205 - A educação, direito de todos e dever do Estado e 
da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 



preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho. 
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 (BRASIL, 1988). 
 
 

Verifica-se nos dispositivos constitucionais citados, a defesa do 

atendimento da Educação de Jovens e Adultos (EJA), apesar de muitos 

educandos ainda permanecerem fora da escola no século XXI. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 

9394/96) se refere à EJA no Art.4, inciso VII, como: 

 

[...] Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, 
com características e modalidades adequadas às suas 
necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem 
trabalhadores as condições de acesso e permanência na 
escola (BRASIL, 1996). 

 

 

Tanto na Constituição Federal de 1988 como na LDB nº 

9394/96, é assegurado ao educando o direito à escolarização quando não a 

teve na idade apropriada. 

A mudança na denominação de Ensino Supletivo para 

Educação de Jovens e Adultos fez com que houvesse mudança na concepção 

de educação, pois a LDB nº 5692/71 via a mesma como compensatória e a 

LDB nº 9394/96 como direito a todos e ao longo da vida. 

É possível verificar que os percursos e as trajetórias da EJA 

nas políticas e nas suas manifestações, foram influenciados internamente por 

uma discussão que emergiu no âmbito mundial a partir dos anos 1990, e que 

contribuiu de forma relevante e significativa para a construção de uma 

educação básica de qualidade para todos.  

                

A Educação de Jovens e Adultos no estado do Paraná 
 

No início do século XXI são vários os desafios da Educação de 

Jovens e Adultos no que tange às políticas públicas, especificamente as de 



formação inicial e continuada dos profissionais que atuam nesse campo. 

A história da Educação é marcada pela omissão do 

atendimento das necessidades educacionais dos sujeitos da EJA.   

Na década de 1970, o Estado do Paraná ofertava, para atender 

as pessoas não alfabetizadas, o Mobral e o Projeto Minerva, com suas classes 

de alfabetização e Educação Integrada; os grupos escolares noturnos; e os 

cursos profissionalizantes de escolas particulares. 

A fixação dos critérios para a realização de exames supletivos 

de 1º e 2º graus ocorre com a publicação da Lei nº 5692/71, assim como o 

Parecer nº 669/72, e a Normativa do Conselho Estadual de Educação (CEE), 

por meio da Deliberação 33/72. Os exames eram realizados de acordo com as 

três áreas de estudo: Comunicação e Expressão, Estudos Sociais e Ciências. 

No documento, o CEE determinou que os exames fossem “realizados na 

mesma época, com idêntica orientação administrativa e técnica sujeitos ao 

controle direto da Secretaria de Educação e Cultura” (PARANÁ, 1972, p. 253).  

No início da década de 1980, foram criados estabelecimentos 

com o objetivo de atendimento das pessoas não alfabetizadas em idade 

apropriada denominados de Centro de Estudos Supletivos (CES), por meio da 

Resolução nº 035/80 do CEE; depois, em 1998, com a aprovação da 

Resolução nº3120/98 os CES passaram a ser chamados de Centro de 

Educação a Distância (CEAD). Os Núcleos Avançados de Ensino Supletivo 

(NAES) eram unidades escolares descentralizadas, na mesma modalidade de 

CES, que ofertavam ensino supletivo de 1º grau. Por não terem autonomia 

administrativa estavam vinculados a um CES, que expedia a certificação dos 

concluintes.  

Em 1995, havia 32 NAES no Paraná, que tiveram suas 

atividades encerradas por terem poucos alunos ou transformaram-se, em 1995, 

em CES pelo crescimento de suas matrículas e apresentação de projeto 

específico para isso, atualmente denominados Centro Estadual de Educação 

Básica para Jovens e Adultos (CEEBJAs), por meio da Resolução nº 4561/99. 

Outro fator que fortaleceu e intensificou as matrículas nos 

CEEBJAs do Paraná foi a criação da Resolução nº 2.618, de 01 de novembro, 

de 2001, a qual proíbe as matrículas no Ensino Fundamental regular noturno, 

obrigando os estudantes a migrarem para a EJA. 



Para dar conta de atender à demanda da EJA, em 2003 foram 

criadas várias formas de atendimento descentralizado, como os Postos 

Avançados dos CEEBJAs (PAC) e os Termos de Cooperação Técnica (TCT), 

convênios entre a Secretaria de Estado da Educação e empresas/entidades 

públicas e privadas que tinham como objetivos alfabetizar a população, a 

comunidade e seus funcionários, obedecendo assim aos critérios para 

implantação contidos na Instrução 009-2003 SEED-SUED (Superintendência 

da Educação). 

Ainda em 2005, a SUED publicou a Instrução 002/2005 que 

revogou a Instrução Normativa 009/2003, a qual versava sobre o Posto 

Avançado de Estudos Supletivos, que passou a se chamar Ações Pedagógicas 

Descentralizadas (APED) da Educação de Jovens e Adultos, para atendimento 

da população das localidades que não ofertam EJA, Unidades Penais e 

Unidades Socioeducativas. 

Em 02 de junho de 2005, foi publicada a Resolução 1417/2005, 

que implantou o Programa de Educação nas Unidades Socioeducativas 

(PROEDUSE) e a proposta pedagógica do programa, que passou a ser 

orientado pelos Centros Estaduais de Educação Básica para Jovens e Adultos 

(CEEBJAs) de ensino semipresencial. 

É importante ressaltar que no Paraná, houve movimento em 

prol da mobilização em defesa da modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos. Em fevereiro de 2002, o Fórum Paranaense de EJA, tornou-se uma 

instituição importante de articulação com as instituições governamentais e não 

governamentais. 

No período de 1993 a 2003, no que se refere à política de 

alfabetização de jovens, adultos e idosos, a SEED financiou ações de 

alfabetização realizadas em parceria com Organizações não Governamentais 

(ONGs) no estado do Paraná, dentre elas a APEART (Associação Projeto 

Educação do Trabalhador Rural Assalariado). A partir de 2004, criou o 

Programa Paraná Alfabetizado, como política pública de EJA articulada à 

continuidade da escolarização, na Rede Estadual de Educação. 

Em 2003, o Departamento de Educação de Jovens e Adultos 

reconheceu a necessidade de organizar e discutir ações de uma política 

educacional que visassem o fortalecimento da EJA, bem como o currículo 



dessa modalidade. Para a realização das ações, houve envolvimento de 

professores, coordenações dos Núcleos Regionais de Educação e da 

Secretaria de Estado da Educação, direções, pedagogos e educandos da EJA 

de todo o Estado, o que resultou na versão preliminar das Diretrizes 

Curriculares da EJA, como documento orientador para a elaboração do Projeto 

Político-Pedagógico da Educação de Jovens e Adultos. 

 Os cursos para jovens e adultos ofertados pela SEED/DEJA 

até 2005 eram organizados nas formas presencial e semipresencial. Os cursos 

presenciais na Rede Pública Estadual eram ofertados por etapas 

exclusivamente no período noturno, na Fase II do Ensino Fundamental e 

Ensino Médio, eram divididos em quatro etapas, cada uma com a duração de 

um semestre. Os cursos semipresenciais eram ofertados, exclusivamente, 

pelos CEEBJA, no Ensino Fundamental Fase I e II e Ensino Médio, com 

matrícula por disciplina, organizados em momentos presenciais e não 

presenciais, sendo 30% da carga horária total do curso na forma presencial e 

70% não presencial. No início do ano de 2006, esta organização curricular foi 

encerrada, sendo implantada uma nova proposta. 

 A proposta pedagógico-curricular de EJA, vigente desde 2006, 

contempla cem por cento da carga horária total na forma presencial (1200h ou 

1440h/a), com avaliação no processo. A matrícula do educando é feita por 

disciplina e pode se dar na organização coletiva ou individual. 

A organização individual: 

 

[...] destina-se àqueles educandos trabalhadores que não têm 
possibilidade de frequentar com regularidade as aulas, devido 
às condições de horários alternados de trabalho e para os que 
foram matriculados mediante classificação, aproveitamento de 
estudos ou que foram reclassificados ou desistentes quando 
não há, no momento em que sua matrícula é reativada, turma 
organizada coletivamente para a sua inserção. Será 
programada pela escola e oferecida aos educandos por meio 
de um cronograma que estipula os dias e horários das aulas, 
contemplando o ritmo próprio do educando, nas suas 
condições de vinculação à escolarização e nos saberes já 
apropriados (PARANÁ, 2012, p. 4). 
 
 

Observa-se, na forma de organização individual, a atenção que 

deve ser dada aos educandos a partir de suas especificidades, na medida em 



que devem ser avaliados o ritmo de aprendizagem e os saberes que possuem, 

respeitando sempre o tempo que os mesmos têm para frequentar as aulas. 

Entretanto, deve-se questionar se a organização individual 

atende realmente a necessidade do educando e, caso positivo, de qual 

educando? 

A organização coletiva por sua vez: 

 

[...] será programada pela escola e oferecida aos educandos 
por meio de um cronograma que estipula o período, dias e 
horários das aulas, com previsão de início e término de cada 
disciplina, oportunizando ao educando a integralização do 
currículo. A mediação pedagógica ocorrerá priorizando o 
encaminhamento dos conteúdos de forma coletiva, na relação 
professor-educandos e considerando os saberes adquiridos na 
história de vida de cada educando. A organização coletiva 
destina-se, preferencialmente, àqueles que têm possibilidade 
de frequentar com regularidade as aulas, a partir de um 
cronograma pré-estabelecido (PARANÁ, 2012, p. 4) 
 
 

Outras indagações devem ser trazidas à tona: A organização 

coletiva contribui para que o educando possa se sentir mais instrumentalizado 

em relação ao conhecimento produzido historicamente acumulado? Como 

acontece a organização do cronograma? O cronograma atende às 

necessidades do educando trabalhador?  O que é preciso para que este 

educando frequente as aulas e consiga ter a permanência e o sucesso 

garantido? 

 A proposta pedagógico-curricular da EJA integra, também, 

Ações Pedagógicas Descentralizadas (APEDs), que são turmas de EJA em 

regiões com baixa demanda educacional, que não justificam a existência da 

estrutura de uma escola. 

 Em 2008, a escola passou a receber adolescentes excluídos 

do ensino regular, com respaldo do Parecer 626/08, aprovado em 16/09/2008, 

o que gerou alguns conflitos marcados pela diversidade relativa à idade. Em 

2009, ocorrem discussões a respeito da descentralização da oferta da 

modalidade EJA no Estado do Paraná, sendo implantado nas escolas de 

ensino regular, com espaço físico adequado, e com várias turmas de APEDs 

nas proximidades ao local de implantação, visando qualidade na educação, e 

garantindo o acesso à biblioteca e laboratórios, bem como outros espaços. 



 Em 2010, a Instrução 032/2010 SEED/SUED regulamenta 

nova carga horária do curso do Ensino Fundamental - Fase II e a idade para 

ingresso na modalidade, ampliando em 400 horas, passando a ter 1.600 horas 

e 15 anos a idade mínima para matrícula na modalidade.  No ano 2006, o 

Departamento de Educação de Jovens e Adultos foi desmembrado e passou a 

ser denominado Coordenação de Educação de Jovens e Adultos, sendo 

gerenciado pela chefia do Departamento de Educação e Trabalho, até o ano de 

2010. O Programa Paraná Alfabetizado ficou como coordenação gerenciada 

pela chefia do Departamento da Diversidade até 2010. No final da gestão 

anterior, o Programa Paraná Alfabetizado foi integrado à EJA e a Coordenação 

passou a ser gerenciada pela chefia do Departamento de Educação Básica, 

permanecendo até o final do ano de 2013. No final de 2013, voltou a ser 

Departamento de Educação de Jovens e Adultos. 

Em 2014, no Paraná estavam em pleno funcionamento 98 

CEEBJAs, sendo 08 nas Unidades Prisionais e 285 colégios que ofertavam 

EJA, atendendo educandos matriculados por nível de ensino: Fase I – (1º ao 5º 

ano) 1.034 (Unidades Prisionais, Escolas Indígenas, Educação do Campo), 

Fase II – (6º ao 9º ano) 48.192 e no Ensino Médio 44.068, totalizando 93.294 

(SEED/PR, SEJA - Sistema de Educação de Jovens e Adultos), julho de 2014. 

dados extraoficiais) 

 

REFLITA COM SEUS PARES E APRESENTE SUA ANÁLISE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A partir da leitura do II Capítulo destaque as principais 

características que as políticas de EJA têm no âmbito nacional e 

estadual. 

 Aponte as principais mudanças trazidas pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394/96 à Educação de Jovens 

e Adultos: 

 Entreviste alguns educandos de EJA e procure identificar a 

concepção dos mesmos a respeito das formas de organização desta 

modalidade de ensino (coletiva e individual); 

 Produza um texto analisando a organização da EJA no formato 

presencial. 

 

 

 

 



 

 

A escola como espaço social deve executar ações que visem 

mudanças na própria realidade, pois a educação está em constante 

transformação e construção permanente. 

Segundo Freire (1983, p. 28), “a educação tem caráter 

permanente. Não há seres educados e não educados. Estamos todos nos 

educando. Existem graus de educação, mas estes não são absolutos”. A 

afirmação nos leva a entender que o processo educativo deve ser contínuo, no 

intuito de buscar a melhoria da qualidade da formação docente e discente. 

A ação educativa implica um novo conceito de homem e de 

mundo, que compreenda finalidades específicas, a fim de transformar os 

desafios que a sociedade propõe. 

A escola, na condição de instituição social, apresenta como 

princípios a construção da cidadania e o desenvolvimento de habilidades que 

levem o indivíduo a se preparar para viver em uma sociedade atuante. Para 

tanto, a gestão escolar necessita organizar o campo educacional tendo como 

foco o processo de ensino e aprendizagem, garantindo assim a aquisição dos 

conhecimentos por todos os envolvidos. 

 É importante que a escola pública tenha qualidade de ensino e 

que a educação atual trabalhe com as dimensões política, social e ética, em 

consonância com a democratização dos conhecimentos junto a todos os 

envolvidos na educação. 

Na perspectiva teórica de J.C.Freire (1996) a escola pública 

democrática: 

 

[...] É um espaço para a participação coletiva, que possibilite 
somar diversos saberes e experiências e, nesse sentido, que 
considere as necessidades e desejos da comunidade escolar. 
Tal participação popular favorece a criação de culturas e 
fornece instrumentos para que cada um seja sujeito ativo da 
construção da sua própria história, discutindo, interagindo, 



opinando, intervindo e aprendendo a exercer a sua cidadania 
(1996, p. 19). 
 
 

Essa citação permite uma reflexão sobre a prática pedagógica 

e sua relação com a sociedade, no sentido de pensar a concepção de homem 

e de mundo que está sendo formado, por meio da expressão da cidadania e a 

função social da escola. 

A partir de tais premissas, cabe ao gestor escolar considerar 

que a construção de uma proposta pedagógica transformadora deve despertar 

para a corresponsabilidade de todos no processo de construção formativa e, 

consequentemente, da sociedade.  

De acordo com Dourado (2000), a gestão democrática é um 

processo de aprendizado e de luta que vislumbra nas especificidades da 

prática social e em sua relativa autonomia, a possibilidade de criação de meios 

de efetiva participação.  

Na mesma linha de pensamento, Libâneo (2002, p. 103) 

destaca que: 

[...] A gestão democrático-participativa como a modalidade de 
gestão que, por meio da distribuição de responsabilidades, da 
cooperação, do diálogo, do compartilhamento de atitudes e 
modos de agir, favorece a convivência, possibilita encarar as 
mudanças necessárias, rompe com as práticas individualistas 
[...]. 

 

No entendimento de Pimenta (2002, p. 24), “[...] o saber 

docente não é formado apenas da prática, sendo também nutrido pelas teorias 

da educação”. O termo empregado pela autora se mostra bastante relevante, 

quando sugere que o professor deve se nutrir de conhecimento para que sua 

ação seja contextualizada, a partir do alcance de perspectivas de análise que 

lhes permita compreender os contextos culturais, sociais, organizacionais e 

históricos que impactam o fazer docente. 

Diante deste cenário pedagógico, a participação do gestor na 

formação dos docentes é essencial, uma vez que este possui uma visão de 

totalidade a qual lhe possibilita vincular as questões sociopolíticas que 

envolvem a escola em sua ação contextual. 



Neste sentido, é importante repensar a Educação de Jovens e 

Adultos sob o olhar do gestor escolar, bem como a forma como este pode estar 

agindo em prol de uma educação de qualidade. Para Libâneo (2002, p.21): 

 

[...] A educação é definida como fenômeno plurifacetado, 
ocorrendo em muitos lugares, institucionalizados ou não, sob 
várias modalidades. A educação é um processo de renovação 
de ideias, saberes e valores que caracteriza as atitudes e 
padrões de conduta social, numa sociedade concreta que foi 
criada para servir às necessidades exercidas pelas pessoas 
visando objetivos determinados. 
 

 

A educação provoca mudanças no sujeito, desenvolvendo suas 

potencialidades e o faz refletir sobre o seu cotidiano, levando-o a compreender 

o mundo que o cerca. Libâneo (2002, p. 64) acrescenta que “[...] a educação é 

uma prática social que busca realizar nos sujeitos humanos as características 

de humanização plena. Todavia, toda educação se dá em meio a relações 

sociais”. 

Nesse processo educativo, o gestor é um articulador no 

processo de formação que acontece no interior da escola, ocupando um 

espaço importante na organização do trabalho educativo, atuando em diversos 

setores e organizando ações que tragam sucesso escolar com 

responsabilidade e compromisso (CZERNISZ, 2009). 

Sendo assim, o gestor deve garantir a consistência das ações 

desenvolvidas no interior da escola, não somente com ações docentes, mas 

também na determinação das finalidades e objetivos sociopolíticos de forma 

participativa e coletiva. 

O papel do gestor implica em possibilitar a transformação de 

relações sociais de trabalho, construir coletivamente o Projeto Político 

Pedagógico, cumprindo a função social da escola com qualidade, e produzir 

saberes pedagógicos, a partir de relações teórico-práticas (CZERNISZ, 2009). 

 Importa reconhecer que ao gestor cabe ainda a tarefa de 

reconhecer diferentes papéis, funções e responsabilidades no trabalho escolar, 

definindo metas e objetivos educacionais, conforme enfatiza Libâneo (2002, p. 

331): 

 



[...] Com base nesse princípio, o papel significativo do diretor 
da escola na gestão da organização do trabalho escolar, na 
qual a participação, o diálogo, a discussão coletiva, a 
autonomia e práticas indispensáveis da gestão democrática é 
extremamente importante. Para isso a escola deve estar bem 
coordenada e administrada. 
 
 

A partir de tais práticas coletivas, entende-se que o trabalho 

educativo é responsável pelo processo de humanização, pois garante a cada 

indivíduo singular, a incorporação dos elementos culturais essenciais à vida em 

sociedade (SAVIANI, 1980). 

Em síntese, os aspectos relevantes para o exercício da gestão 

são os conhecimentos específicos da mesma, a definição do metodológico e a 

responsabilidade de assumir uma postura pedagógica que integra plenamente 

o ambiente escolar em que atua, com base nas dimensões da docência, 

pesquisa e gestão educacional. 

 

REFLITA COM SEUS PARES E APRESENTE SUA ANÁLISE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O que entendemos por gestão formativa e qual a sua importância na 

organização do processo educacional escolar? 

 Analise a partir da sua prática educativa as condições da participação 

efetiva da comunidade escolar na organização da proposta 

pedagógica; e a autonomia relativa da escola. 

 Diante dos pressupostos trabalhados neste capítulo redija um 

pequeno texto destacando o papel do gestor escolar no cotidiano da 

realidade da EJA. 

 

  



Um breve levantamento da legislação que trata da Educação 

de Jovens e Adultos no campo da formação de educadores indica que a LDB 

nº 5692/71 no que se refere à formação do professor determina no artigo 32 

que 

 

[...] Art. 32. O pessoal docente do ensino supletivo terá preparo 
adequado às características especiais desse tipo de ensino, de 
acordo com as normas estabelecidas pelos Conselhos de 
Educação (BRASIL, 1971). 

 

Contudo, de acordo com o artigo citado, não fica evidente qual 

será a formação que o docente do Ensino Supletivo terá para atuar nessa 

realidade. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 

9394/96), por sua vez, afirmou no  

 

[...] Art. 37º. 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. § 1º. Os 
sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e 
aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade 
regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas 
as características do alunado, seus interesses, condições de 
vida e de trabalho, mediante cursos e exames.  § 2º. O Poder 
Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 
trabalhador na escola, mediante ações integradas e 
complementares entre si. 
Art. 38º. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames 
supletivos, que compreenderão a base nacional comum do 
currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter 
regular. § 1º. Os exames a que se refere este artigo realizar-se-
ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os 
maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino 
médio, para os maiores de dezoito anos. § 2º. Os 
conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por 
meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante 
exames (BRASIL, 1996). 
 
 

Observa-se nessa citação, que o público da EJA tem direitos 

assegurados em relação às práticas pedagógicas diversificadas, nas quais se 

consideram os conhecimentos prévios do mesmo. A lei estabelece o direito à 

educação e o papel do Estado no atendimento deste direito. 



No que se refere à formação dos professores, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica 

determinam: 

 

[...] Art. 2º A organização curricular de cada instituição 
observará, além do disposto nos artigos 12 e 13 da Lei 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, outras formas de orientação 
inerentes à formação para a atividade docente, entre as quais o 
preparo para: 
I - o ensino visando à aprendizagem do aluno; 
II - o acolhimento e o trato da diversidade; 
III - o exercício de atividades de enriquecimento cultural; 
IV - o aprimoramento em práticas investigativas; 
V - a elaboração e a execução de projetos de desenvolvimento 
dos conteúdos curriculares; 
VI - o uso de tecnologias da informação e da comunicação e de 
metodologias, estratégias e materiais de apoio inovadores; 
VII - o desenvolvimento de hábitos de colaboração e de 
trabalho em equipe. 
Art. 3º A formação de professores que atuarão nas diferentes 
etapas e modalidades da educação básica observará princípios 
norteadores desse preparo para o exercício profissional 
específico, que considerem: 
I - a competência como concepção nuclear na orientação do 
curso; 
II - a coerência entre a formação oferecida e a prática esperada 
do futuro professor (BRASIL, 2002).  
 
 

Observa-se a preocupação da formação do profissional da 

Educação Básica, em relação à diversidade, ao processo ensino-

aprendizagem, ao uso das tecnologias da informação e comunicação para que 

haja uma educação de qualidade. 

Entretanto, a Resolução CNE/CEB Nº 1, de 5 de julho de 2000, 

que  estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação e Jovens 

e Adultos dispõem sobre a formação inicial e continuada dos profissionais que 

atuam na EJA, determina: 

 

[...] Art. 17 – A formação inicial e continuada de profissionais 
para a 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 educação, 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 (BRASIL, 2000). 
 
 

Verifica-se nesse artigo que a Diretriz Curricular Nacional de 

EJA também se refere à Diretriz Curricular Nacional da Educação Básica no 

que diz respeito à formação do professor da rede pública. 

O Parecer CNE/CEB nº 11/2000, ressalta que: 

 

[...] Esse apelo à consideração das diferenças, baseadas 
sempre na igualdade, se apresenta insistentemente no corpo 
da lei. O art. 4º , VI da LDB impõe a oferta de ensino noturno 
regular, adequado às condições do educando; e no inciso VII, a 
oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com 
características e modalidades adequadas às suas 
necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem 
trabalhadores as condições de acesso e permanência na 
escola. Vê-se pois, a exigência de uma formação específica 
para a EJA, a fim de que se resguarde o sentido primeiro do 
termo adequação (reiterado neste inciso) como um colocar-se 
em consonância com os termos de uma relação. No caso, 
trata-se de uma formação em vista de uma relação pedagógica 
com sujeitos, trabalhadores ou não, com marcadas 
experiências vitais que não podem ser ignoradas. E esta 
adequação tem como finalidade, dado o acesso à EJA, a 
permanência na escola via ensino com conteúdos trabalhados 
de modo diferenciado com métodos e tempos intencionados ao 
perfil deste estudante. Também o tratamento didático dos 
conteúdos e das práticas não pode se ausentar nem da 
especificidade da EJA e nem do caráter multidisciplinar e 
interdisciplinar dos componentes curriculares (BRASIL, 2000, 
p.58). 
 
 

Em relação às Instituições de Ensino Superior, esse mesmo 
Parecer determina que: 

 
 

[...] As instituições que se ocupam da formação de professores 
são instadas a oferecer esta habilitação em seus processos 
seletivos. Para atender esta 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 propõem programas de formação docente 
para a EJA, é preciso notar que se trata de um processo em via 



de consolidação e dependente de uma ação integrada de 
oferta desta modalidade nos sistemas (BRASIL, 2000, p.58). 
 
 

Partindo da legislação brasileira que determina que é 

necessária a formação específica para trabalhar na EJA, deve ser ofertado a 

esse profissional a formação inicial e a formação continuada. 

 

FORMAÇÃO INICIAL 

 

A Formação Inicial refere-se àquela que é ofertada nas 

Licenciaturas ou em cursos de Pedagogia. 

Recentes pesquisas apontam que as Instituições de Ensino 

Superior no Brasil, nos cursos de licenciatura, não contemplam em seu 

currículo a oferta de disciplina de EJA, sendo ofertada apenas nos cursos de 

Pedagogia. 

Para Machado (2008), essa realidade não muda radicalmente, 

a quase total ausência de formação específica para atuar com jovens e adultos 

é ainda a marca dos cursos de licenciatura no país.  Observa-se que a 

licenciatura é o local ideal para superar estas deficiências, visto que deverá 

contemplar, além dos conteúdos de todas as áreas do conhecimento, uma 

disciplina ou metodologias voltadas para atender os educandos da EJA, 

garantindo a formação pedagógica do professor. Além de suas especificidades 

deverá contemplar, também, uma visão ampla da educação e dos processos 

educativos.  

Enquanto não se efetiva a oferta de disciplinas nas 

licenciaturas, a formação continuada para os profissionais que atuam na EJA é 

relevante e oportuna, pois constitui mais um espaço para o desenvolvimento da 

prática pedagógica com o educando da EJA. 

Soares (2006) afirma que a formação para docência é 

necessária, e ainda são poucas as instituições de ensino superior com 

formação específica para o educador de jovens e adultos. Muitos são os 

eventos realizados no país sobre a EJA, mas o que se percebe é que esta 

realidade pouco tem se alterado. Outra variável a ser considerada está na 

formação do professor.  



Um estudo apresentado por Soares na 30ª Reunião Anual da 

ANPED, em 2007, aponta que os cursos de Pedagogia não ofertam uma 

formação específica para trabalhar com a EJA, tornando essa modalidade de 

ensino precária, pois sem formação consistente, o processo ensino 

aprendizagem pode ser prejudicado.  

O autor afirma que em cada região do Brasil, a habilitação em 

EJA nos cursos de Pedagogia se configura de maneiras diversas, pois cada um 

apresenta peculiaridades e realidades diferentes. 

Para Soares (2011), a profissionalização dos educadores da 

EJA passa pelas políticas públicas, e a realização de concurso público colabora 

para a melhoria do processo de ensino aprendizagem nesta modalidade de 

ensino. 

Ainda conforme Soares (2008, p. 65) são baixos os índices de 

instituições que ofertam disciplinas de EJA nos cursos de Pedagogia: 

 

[...] Segundo dados do INEP de 2002, das 519 Instituições de 
Ensino Superior (IES) brasileiras que ofertam o Curso de 
Pedagogia e que foram avaliadas pelo Exame Nacional de 
Cursos, apenas 9 (1,74%) oferecem a habilitação de EJA: 3 na 
região Sul, 3 na Sudeste e 3 na região Nordeste (MEC/INEP, 
2002). Os dados de 2005 revelam que houve aumento, ainda 
que pouco expressivo, do número de instituições que oferecem 
a habilitação de EJA para os cursos de Pedagogia: das 612 
contabilizadas, 15 oferecem a habilitação (2,45%) e, dos 1698 
cursos, há 27 ofertando essa formação específica (1,59%). 
 
 
 

A partir destes dados Soares (2008, p. 65) faz uma reflexão 

com base nos dados de 2005: 

 

[...] Até o ano de 2006, antes da homologação das Novas 
Diretrizes Curriculares, havia no Brasil, segundo dados do 
INEP, 27 cursos de Pedagogia com habilitação em Educação 
de Jovens e Adultos, de um universo de 1.698 cursos 
existentes, distribuídos em três das cinco regiões geográficas 
do País. 
 

Embora o número de instituições que oferta disciplina 

específica em cursos seja ainda reduzido, trata-se de uma iniciativa para suprir 

as necessidades da EJA nas licenciaturas.  



Para tanto, a oferta de disciplina específica para formação do 

educador é fundamental durante sua formação acadêmica. Só assim o 

educador conhecerá parte da trajetória da EJA, seus objetivos, especificidades 

e metodologias, bem como o processo histórico que evidencia o conceito sobre 

a modalidade.  

 

FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

No que diz respeito à formação continuada dos educadores da 

EJA, esta tem sido ofertada ao profissional que, durante seu processo de 

formação acadêmica, não teve oferta de disciplinas específicas da EJA e, 

portanto, não conhece as especificidades desta modalidade de ensino da 

Educação Básica.  

É preciso propor estudo a respeito dos problemas que 

perpassam a realidade da EJA, tais como os conteúdos dissociados da 

realidade dos educandos, a falta de formação inicial ou continuada dos 

educadores, os processos de escolarização do educando, a infantilização dos 

procedimentos metodológicos, a falta de entendimento sobre o trabalho 

pedagógico que deve ser realizado na EJA etc. 

Para tanto:  

 

[...] a formação docente deve partir do conhecimento da 
realidade a que o aluno está inserido e através de elementos 
dessa realidade organizar ações para melhorar sua prática 
pedagógica efetivada coletivamente e de forma permanente 
pelos atores participantes dessa ação (BERNARDINO, 2008, 
p.9). 
 
 

De acordo com este mesmo autor, o educador, a partir da 

realidade dos educandos, promove a melhoria da sua prática, dando 

significado aos conhecimentos por eles construídos. 

A formação do profissional que trabalha com a EJA:  

 

[...] pode representar um importante fator para um possível 
sucesso das políticas de acesso e permanência para essa 
modalidade de ensino, pois ela pode representar o elo entre as 



políticas e uma possível efetivação dessas na prática 
pedagógica do professor (Idem, p.2). 
 
 

Machado (2000, p. 10) realizou uma pesquisa bibliográfica 

sobre as dissertações e teses referentes à EJA, no período de 1986 a 1998 e 

percebeu a preocupação com essa modalidade de ensino, cujo enfoque foi, na 

maioria das vezes, na formação do professor, pois:  

 

[...] o docente ainda apresenta uma visão extremamente 
preconceituosa em relação ao aluno, pois, acredita que ele é 
responsável pelo seu fracasso e que somente frequenta a 
escola porque quer obter o diploma. 
 

Conforme a citação transcrita, é recorrente a afirmação da 

culpa do educando, retirando do educador a sua responsabilidade no trabalho 

pedagógico. 

Na pesquisa relatada, os professores mesmo sem muitos 

recursos, mostram-se interessados, mas em sua prática não há um 

conhecimento mais elaborado (MACHADO, 2000). 

A articulação entre a teoria e a prática é importante porque traz 

a superação de uma visão fragmentada do conhecimento e é por meio dos 

estudos que conhecerá a teoria e esta embasará o educador em sua prática. 

A obra Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire (2001), o 

autor aponta algumas reflexões: não há docência sem discência; ensinar não é 

transferir conteúdos, mas uma especificidade humana. Diante do exposto, são 

apresentados alguns conceitos sobre o ensinar: para ensinar é necessário ser: 

humilde, bom ouvinte, sensato, respeitador, tolerante, comprometido, além de 

saber dialogar e considerar o ser humano. 

O autor recomenda: 

 

[...] Antes de qualquer tentativa de discussão de técnicas, de 
materiais, de método para uma aula dinâmica, é preciso, 
indispensável mesmo, que o professor se ache “repousado” no 
saber de que a pedra fundamental é a curiosidade do ser 
humano. É ela que faz perguntar, conhecer, atuar, perguntar, 
reconhecer (FREIRE, 2001. p. 56). 

 
 



Com base no exposto, pensar em um modelo pedagógico que 

atenda de forma satisfatória os educandos, considerando suas expectativas, 

curiosidades e formas de aprender.  É neste sentido que a formação 

continuada deve ser focada, garantindo assim um espaço constante de 

discussão, de envolvimento e comprometimento com novos saberes, 

metodologias e possibilidades, com vistas à consolidação de uma identidade 

profissional específica do educador da EJA. 

A formação inicial e continuada de educadores é um direito do 

educador e deve ser assegurado pelas políticas educacionais vigentes. Tais 

políticas devem proporcionar condições para a formação de profissionais, 

contribuindo assim para a qualidade da oferta da EJA.  

Para Vieira (2004), a Educação de Jovens e Adultos deve ser 

considerada com igualdade frente às demais modalidades de ensino sendo 

inseridas no processo de políticas públicas e, por isso, não deve ser tratada 

com diferença. 

 

[...] Mesmo reconhecendo a disposição do governo em 
estabelecer uma política ampla para EJA; especialistas 
apontam a desarticulação entre as ações de alfabetização e de 
EJA, questionando o tempo destinado à alfabetização e à 
questão da formação do educador. A prioridade concedida ao 
programa recoloca a educação de jovens e adultos no debate 
da agenda das políticas públicas, reafirmando, portanto, o 
direito constitucional ao ensino fundamental, independente da 
idade. Todavia, o direito à educação não se reduz à 
alfabetização. A experiência acumulada pela história da EJA 
nos permite reafirmar que intervenções breves e pontuais não 
garantem um domínio suficiente da leitura e da escrita. Além da 
necessária continuidade no ensino básico, é preciso articular 
as políticas de EJA a outras políticas. Afinal, o mito de que a 
alfabetização por si só promove o desenvolvimento social e 
pessoal há muito foi desfeito. Isolado, o processo de 
alfabetização não gera emprego, renda e saúde (VIEIRA, 2004, 
p. 85-86). 
 
 

Embora as políticas de formação continuada não tenham 

atendido a todos os profissionais que atuam nesta modalidade, a fim de que 

possam se apropriar de todas as especificidades que ela requer, isto não 

impediu que continuassem a perseguir os objetivos propostos pela Educação 

de Jovens e Adultos. 



A formação continuada de professores da EJA deve ser 

entendida como aquela que acontece no próprio espaço escolar, nas 

Instituições de Ensino Superior, nas capacitações ofertadas pela SEED/NRE, 

entre outras.  

Como se sabe, a escolha de professores para trabalhar na EJA 

no Estado do Paraná tem as mesmas orientações para o Ensino Regular, 

seguindo uma classificação existente no sistema estadual de educação, para 

professores concursados e/ou contratados.  

Nessa escolha de aulas, não é levado em consideração se o 

professor tem formação específica para trabalhar na EJA ou não. Ele apenas 

escolhe as aulas e vai trabalhar na referida modalidade de ensino. 

A maioria dos educadores atuantes na EJA não tem em sua 

formação inicial a disciplina de EJA, por isso, é necessário que a formação 

continuada ou em serviço se dê a partir do momento em que ele comece a 

trabalhar com essa modalidade de ensino, no próprio estabelecimento de 

ensino, ao conhecer a realidade escolar em que se encontra, o Projeto Político 

Pedagógico, a Proposta Pedagógica Curricular, o Regimento Escolar e demais 

documentos que orientam a EJA, e em cursos ofertados pela Secretaria 

Estadual de Educação do Paraná – SEED, nas Instituições de Ensino Superior, 

entre outras, a fim de que possa ter um olhar diferenciado para a modalidade 

de ensino.  

As pesquisas e publicações recentes a respeito da Educação 

de Jovens e Adultos estão avançando consideravelmente, pois essa é uma 

modalidade de ensino que requer cada vez mais estudos e debates, para que 

se cumpra o papel da universalização do ensino para todos, com qualidade. 

Cabe salientar que no Paraná, segundo o Departamento de 

Educação de Jovens e Adultos – DEJA/SEED, de 2012 até o primeiro semestre 

de 2014, foram ofertados vários eventos de formação inicial e continuada aos 

profissionais que atuavam no Programa Paraná Alfabetizado e na EJA, por 

meio de cursos específicos que atendiam as necessidades de cada demanda. 

REFLITA COM SEUS PARES E APRESENTE SUA ANÁLISE: 

 

 

 A partir da leitura realizada, reflita acerca da sua trajetória de 

formação inicial e continuada. Descreva a trajetória de escolarização 

e sua interface com a EJA.  

 Quais foram as razões para atuar profissionalmente na EJA? 

 Quais são os conhecimentos necessários para atuar na modalidade? 

 



 

 

A organização pedagógica da Educação de Jovens e Adultos 

implica pensar a educação dos educandos e educandas 

 

[...] que trazem para o ambiente escolar suas visões de mundo, 
concepções culturais, sociais, políticas e religiosas, advindas 
de suas vivências em grupos, é pensar possibilidades de 
organização de um currículo que contemple esses 
conhecimentos, essas práticas coletivas de entendimento de 
sua realidade, expressas nas manifestações diárias desses 
sujeitos (BERNARDINO, 2008, p.5). 
 
 

Percebe-se, assim, que o educador que leva em conta toda 

essa realidade propõe conteúdos e atividades que façam o educando pensar, 

refletir e agir sobre a mesma, enquanto sujeito histórico. 

Considerando estas especificidades, o educador, ao trabalhar 

com o educando da EJA, passa a ter uma intencionalidade diferente daquele 

que atua no ensino regular.  

O curso de EJA ofertado pela rede estadual do Paraná, até 

2005, era organizado por disciplinas da base nacional comum, nas quais trinta 

por cento da carga horária total era presencial e com a realização de 

avaliações no processo. Os setenta por cento da carga horária total eram 

cumpridos de forma não presencial. Ao final de cada disciplina, realizava-se 

uma avaliação estadual chamada de Banco de Itens, elaborada pelos próprios 

professores da rede estadual do Paraná e mantida em um sistema on line, 

sendo realimentado todos os meses pelos docentes. 

A partir de 2006, a Educação de Jovens e Adultos passa por 

algumas mudanças no âmbito politico-pedagógico: continua sendo organizada 

por disciplinas, mas há o aumento de carga horária e a oferta das disciplinas é 

integralmente presencial. Nesta organização, os educandos podem se 

matricular em até quatro disciplinas ao mesmo tempo, com a opção da 



organização individual ou coletiva, dependendo de sua disponibilidade de 

horários. 

Conforme as Diretrizes Curriculares Estaduais da EJA (2006), 

as práticas pedagógicas existentes devem levar em consideração os três eixos 

articuladores do processo de ensino aprendizagem: cultura, que vem do 

trabalho humano, num certo tempo histórico; trabalho, que é “[...] fruto da 

atividade humana intencional que busca adaptar-se às necessidades de 

sobrevivência” e tempo, “[...] que consiste em valorizar os diferentes tempos 

necessários à aprendizagem do educando da EJA” (PARANÁ, 2006, p. 35).  

Os três eixos articuladores propostos nas Diretrizes 

Curriculares Estaduais da Educação de Jovens e Adultos: cultura, trabalho e 

tempo:  

 

[...] devem se articular tendo em vista a apropriação do 
conhecimento que não deve se restringir à 
transmissão/assimilação de fatos, conceitos, ideias, princípios, 
informações etc., mas sim compreender a aquisição 
cognoscitiva e estar intrinsecamente ligados à abordagem dos 
conteúdos curriculares propostos para a Educação Básica 
(PARANÁ, 2012, p. 30). 
 
 

Convém ainda afirmar que a dificuldade na leitura e na escrita 

é um dos desafios mais prementes no cotidiano do educando da EJA, pois, 

como se sabe, muitos estão afastados da escola há vários anos. Ter a 

compreensão de que este educando necessita de mais apoio na hora de ler e 

escrever faz com que o educador tenha um olhar diferente para o mesmo. 

Considerando as características dos educandos da EJA, não 

se pode esquecer que “[...] a leitura de mundo precede a leitura da palavra” 

(FREIRE, 1986, p.11). Assim, o adulto, mesmo antes do acesso escolar, tem 

uma leitura bem abrangente do mundo que o cerca. Por isso, a educação 

formal é de suma importância nessa trajetória para que ele possa adquirir os 

conhecimentos formais e com eles refletir a respeito deste mundo, tendo como 

objetivo contribuir para a transformação da sociedade/realidade. 

Ainda de acordo com Freire (1986), o educador deve atuar de 

forma crítica e objetiva para que os educandos se percebam como agentes de 

transformação social. 



Conclui-se que: 

 

[...] o currículo deve ter forma de organização abrangente, na 

qual os conteúdos culturais relevantes estejam articulados à 

realidade em que o educando se encontra em favor de um 

processo integrador dos diferentes saberes, a partir da 

contribuição das diferentes áreas do conhecimento (PARANÁ, 

2006, p. 35). 

 

 

 Transformar os saberes populares, as experiências do dia a dia 

em saberes sistematizados é a função primordial do professor que atua na 

EJA. Para isso, a formação do professor em Pedagogia ou nas licenciaturas 

deve estar articulada à prática educativa. 

Alvares (2012) cita o saber cotidiano do educando da EJA, 

como um saber tradicional, que lhe é transmitido por gerações. Este saber é 

considerado válido, mas é na escola que ele será transformado em 

conhecimento científico, com o rigor da experimentação e da metodologia. 

O educando que retorna aos bancos escolares na EJA, na 

maioria das vezes, passou por várias situações de insucesso na escola, como 

evasão e repetência, que o levaram a não permanecer no ambiente escolar. Na 

sala de aula, o educador é quem poderá dar o direcionamento dos conteúdos, 

a sequência e o aprofundamento dos mesmos, sem se esquecer do “lugar” que 

os conhecimentos prévios dos educandos ocupam nesse processo ensino 

aprendizagem.   

A reflexão da prática da sala de aula é necessária no fazer 

pedagógico do educador da EJA, utilizando-se de diversas estratégias, dando 

voz e vez a todos seus educandos, tentando superar a infantilização dos 

conteúdos e estratégias, desconsiderando a condição etária dos educandos. 

O educador de EJA, ao refletir sobre sua prática pedagógica, 

percebe que os conteúdos a serem trabalhados são os mesmos do ensino 

regular, mas a maneira de planejar e colocá-los em prática em sala de aula, 

deve atender à realidade de seus educandos.  

Neste ponto, cabe indagar: Como o educador de EJA organiza 

seus conteúdos? O educador reflete sobre a necessidade de se trabalhar um 

determinado conteúdo com seus educandos? 



Em resposta a estas problematizações, cabe acrescentar que a 

organização pedagógica não tem por objetivo o aligeiramento e a certificação 

rápida, uma vez que o educando tem direito a esse conhecimento e este tem 

que ser garantido com qualidade e significado para ele. 

Em sua prática pedagógica, o educador deve observar seus 

alunos e: 

[...] saber o que fazer com o que se observa, ampliar os 
conhecimentos em relação ao que é observado, saber mudar 
os aspectos negativos de tal forma que não impeçam o avanço 
dos alunos (BRASIL, MEC, 2006, p.10).  

 
 

Mas para isso acontecer, o educador tem que saber qual é a 

forma de intervir que lhe dará resultados coerentes com o planejado. Verifica-

se esta ideia a seguir no relato de uma professora que trabalha na EJA: 

 

[...] Eu trazia a convicção da importância do trabalho em grupo, 
do desenvolvimento da reflexão através dos debates e das 
questões estimuladoras de respostas que contenham opiniões 
e posicionamentos. No contato com os alunos, percebi que eles 
eram avessos a essas formas de trabalho. Eles possuem uma 
concepção de escola tradicional, na qual o aluno senta em 
carteiras enfileiradas e copia as lições da lousa ou do livro. 
Passei a refletir sobre esse choque de expectativas ou de 
representações que os alunos têm sobre o papel da escola, do 
professor, do aluno e da sala de aula. Afinal, os alunos são o 
motivo do nosso trabalho e não considerar seus anseios era 
uma 'violência'. Por outro lado era preciso trabalhar de forma a 
desenvolver hábitos de discussão, reflexão e posicionamentos 
para atingir os objetivos de formação ligados ao 
desenvolvimento da cidadania. 
Este dilema passou a ser uma preocupação central quando em 
uma reunião pedagógica, uma professora fez uma colocação 
indignada, dizendo que seus alunos queriam aula 'tradicional', 
queriam copiar e responder questionários, mas que ela não 
abriria mão de seu trabalho e de seus planejamentos. Neste 
momento foi possível avaliar o equívoco das atitudes radicais 
que inviabilizam o diálogo professor e aluno. Sugeri então uma 
possível direção para resolver o problema. Como solução 
entendemos que era preciso realizar um acordo com os alunos, 
pois ponderamos que o apego à escola antiga deve estar 
também ligado a uma questão afetiva de 'resgate da escola 
perdida na infância'. Este acordo significava equilibrar as 
atividades 'que os alunos gostam' e ir introduzindo, num 
crescente, as atividades valorizadas por nós, sem nunca deixar 
de esclarecer os objetivos enquanto conteúdo e o valor 
formativo destas tarefas 'rejeitadas' (BRASIL, MEC, 2006, 
p.34).  



 
 

Neste relato, percebe-se a preocupação do educador com a 

aprendizagem de seus educandos, onde se propunha atividades de reflexão e 

os educandos queriam atividades ditas tradicionais. Isso acontece, porque são 

cumpridores de regras, de seus afazeres, pois é mais fácil fazer cópias, 

decorar conteúdos, do que pensar, refletir sobre sua vida e agir de maneira 

crítica. 

Para agir de forma crítica, a sala de aula pode ser:    

 

[...] o espaço de encontro entre alunos, professor (a) e 
conhecimento. Nela, vínculos de amizade, cooperação e 
confiança se constroem e se consolidam, animando o processo 
de ensinar e aprender. Vista dessa forma, a sala de aula é 
pulsante, viva e dinâmica. As vozes de cada aluno (a) e do (a) 
professor (a) podem ser ouvidas, ampliadas e aprimoradas, 
através da interação entre eles e deles com o conhecimento 
(BRASIL, MEC, 2006, p.3).  
 
 

Por isso, os educandos precisam ver a sala de aula como um 

espaço que valoriza sua diversidade cultural, sua faixa etária, sua visão de 

mundo e seus conhecimentos prévios.  

Como se sabe, o educando que vem para a EJA é um sujeito 

que constrói sua história, que tem experiências que devem ser respeitadas e 

valorizadas e ao mesmo tempo, ele nem sempre se percebe como capaz de 

aprender, de se expor, de dar sua opinião no momento em que é solicitado em 

sala de aula. Por isso, o educador, procurando propiciar metodologias e 

atividades que avancem na perspectiva de fazer este educando se manifestar 

está colaborando com a aprendizagem do mesmo. 

Atualmente, as escolas têm muitos recursos didáticos e 

tecnológicos, como: livros didáticos, revistas, TV pendrive, DVD, laboratório de 

informática, datashow, rádio, tablets etc e o educador, utilizando essas 

ferramentas, faz com que os educandos percebam que o que existe na escola 

em relação à tecnologia é o mesmo que existe fora dela. Sugere-se que o 

educador mostre ao educando o que estas tecnologias podem oferecer para 

que ocorra uma aprendizagem significativa, pois, há muitos recursos a serem 

usados e explorados. 



A relação do educador com o educando deve ser de respeito 

mútuo e de diálogo, onde cada um cumpre a sua função/papel e que possam 

realizar o objetivo final, que é a aprendizagem. 

A postura do educador de EJA deve ser daquele que relaciona 

o conteúdo da aula com o dia a dia dos educandos, tendo um vocabulário 

objetivo e claro, para que todos o entendam e que desenvolva nos mesmos a 

reflexão, a investigação, a criatividade e a criticidade.  

Tanto o educador quanto o educando precisam acreditar na 

proposta de trabalho da EJA, pois um depende do outro para que o processo 

ensino-aprendizagem aconteça. 

Como se sabe, ainda há muito o que estudar sobre a EJA, pois 

a cada dia novos desafios aparecem e estar preparado para enfrentá-los é uma 

das funções de quem escolhe trabalhar com essa modalidade de ensino. 

 

REFLITA COM SEUS PARES E APRESENTE SUA ANÁLISE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A partir do relato de experiência da professora apresentado nesta 

unidade, comente as contradições entre o fazer docente e as 

expectativas dos educandos daquela turma. 

 O que o educador deve fazer para transmitir os conhecimentos 

historicamente produzidos pela humanidade, levando em conta a 

especificidade da EJA? 

  O que é significativo para o educando da EJA?  

  Quais desafios os educadores enfrentam na EJA?  
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