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Educação é um direito 

Pro Estado garantir 

Dando cidadania 

Para o povo se instruir 

E dando novos rumos 

Pra nossa vida fluir 

 

O Estado terá sempre 

Dever com a educação 

Criando meios e recursos 

E exercendo a função 

De bem estar para todos 

Sempre numa boa ação 

 

Os recursos da educação 

No orçamento são legais 

Pois cada governo 

Reserva percentuais 

Dezoito para a União 

E vinte e cinco municipais 

 

Existe  Plano de governo 

Da educação nacional 

Que vai fixando metas 

Na idéia plurianual 

Combatendo o analfabetismo 

E com qualidade formal 

 

É Dever de nosso estado 

Ensino fundamental 

Para todos na escola 

Ter qualidade igual 

Gerando cidadania 

E progresso intelectual 

 

A  Educação é inspirada 

Em ideais de liberdade 

Fazendo com que todos cresçam 

Na busca certa da verdade 

Em um novo aprendizado 

Que busque qualidade  

(...) 

Disponível em: http://caosnaeducacao.blogspot.com/2010/12/cordel-

direito-educacao.html 
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RESUMO 

 

 

 

Este trabalho é resultado de uma investigação que surgiu de uma reflexão sobre os professores 

que lecionam nas turmas de Educação de Jovens e Adultos, nas escolas do campo, no 

município de Irará, apesar destes residirem na zona urbana e conviverem com uma realidade 

diferenciada da dos seus alunos. Para tanto, esta pesquisa é de natureza qualitativa –

quantitativa e buscou demonstrar, através de questionários semiestruturado aplicados, como 

educadores que atuam em classes da modalidade EJA utilizam sua metodologia com os 

educandos (estudantes jovens e adultos que vivem no campo). As conclusões alcançadas com 

os resultados permitem afirmar que, para superar as fragilidades e deficiências na EJA, faz-se 

necessário criar/recriar possibilidades para ajudar os professores a desenvolver um trabalho de 

qualidade. Portanto, pensar o ensino de História entendendo a escola como um espaço sócio-

cultural é, antes de tudo, entender os alunos enquanto sujeitos históricos heterogêneos que já 

chegam à escola com um conjunto de experiências vivenciadas em múltiplos espaços, através 

das quais podem elaborar uma cultura própria e podem construir/recostruir conhecimentos 

diversos e, também, entender os professores como mediadores do processo de ensino-

aprendizagem que precisam receber formação adequada e constante.  

 

Palavras-chaves: Ensino. Educação de Jovens e Adultos. Professor. Aluno. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O trabalho que por ora se desenvolve concentra sua pesquisa no Curso de Licenciatura 

em História e traz como tema novas propostas metodológicas para o ensino da História no que 

diz respeito a Educação de Jovens e Adultos o que inclusive justifica a realização dessa 

pesquisa de caráter exploratório através da revisão da literatura. 

Não basta apenas ensinar História é preciso acima de tudo provocar o aluno para que o 

mesmo desenvolva sua capacidade de atuar enquanto cidadão. Os resultados alcançados ao 

longo do estudo e das considerações permitem que o professor na busca pela sua formação 

acadêmica crie e recrie novos mecanismos que facilitem a sua prática pedagógica e possibilite 

ao seu alunado uma aprendizagem mais atrativa e, portanto, mais proveitosa. 

Apesar da atual conjuntura política, ou exatamente por isso, o ensino de História 

torna-se cada vez mais importante, pois, além de trabalhar com narrativas acerca de fatos que 

já aconteceram, tem o compromisso social de servir de ferramenta para formar cidadãos 

críticos e capazes de interferir na realidade. Assim, ter uma formação social em história é 

essencial, pois o estudo do tempo ocorrido no passado é importante para compreendermos a 

formação estrutural de cada civilização e as possibilidades de construção/reconstrução da 

realidade. Entretanto, o professor de História tem a difícil tarefa de articular o passado ao 

presente, buscando os sentidos de se estudar os conteúdos historiográficos, ao mesmo tempo 

em que se coloca junto com o educando e procura superar com ele o seu não saber e suas 

dificuldades, com uma relação de trocas onde ambas as partes aprendem (FREIRE, 1986). 

Esta dificuldade de compreensão e atribuição de sentidos aos acontecimento/processos 

históricos no seu devido tempo também é um problema no que se refere ao ensino de História 

na Educação de Jovens e Adultos. Ele (o ensino) deve ser capaz de oferecer alternativas para 

que os alunos, além de refletirem sobre os processos históricos, também desenvolvam a 

habilidade de pensar sobre si próprios, enquanto seres no mundo; sobre as possibilidades de 

interferir e mudar sua realidade. Para tanto, é necessário que se reconheça a Educação de 

Jovens e Adultos como uma etapa com suas especificidades, onde os sujeitos da sala de aula 

carregam em suas existências uma gama complexa de características sociais e culturais, que 

invadem cotidianamente as escolas, desafiando os docentes a apurar o olhar, principalmente 

para além do conceito restrito de ensino (NICODEMOS, 2013). 

Segundo Circe Bittencourt, o conhecimento histórico não se limita a apresentar o fato 

no tempo e no espaço acompanhado de uma série de documentos que comprovam sua 

existência. É preciso ligar o fato a temas e aos sujeitos que o produziam para busca uma 
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explicação. E para explicar e interpretar os fatos, é preciso uma analise, que deve obedecer a 

determinados princípios. Nesse procedimento, são utilizados conceitos que organizam os 

fatos, tornando-os inteligíveis (BITTENCOURT, 2018). 

Isabel Barca e Marília Gago também entendem que os conceitos históricos são 

compreendidos pela sua relação com os conceitos da realidade humana e social que o sujeito 

experencia.  Quando o aluno procura explicações do passado à luz da sua própria experiência 

mesmo sem apreciar as diferenças entre as suas crenças e valores e as de outra sociedade, 

revela já um esforço de compreensão histórica. 

Diante das demandas e especificidades que se apresentam na Educação de Jovens e 

Adultos, a formação docente, bem como a atuação do professor em sala de aula, tem que ser 

capaz de captar as nuance dessas necessidades/exigências e atender as expectativas que a 

sociedade espera e impõe como papel da escola e do profissional da educação. Como 

alternativa às dificuldades decorrentes da formação inicial e continuada para esse segmento, é 

preciso que se adote, nas práticas profissionais, à busca por novos caminhos didáticos e 

metodológicos para tornar o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico e com um 

significado maior na vida dos alunos, o que, todavia, não irá suprir a ausência de formação 

específica para esta modalidade de ensino. 

Desse modo, viabilizar e proporcionar técnicas que possibilitem uma aprendizagem é 

papel não somente do educador, mas, de todos que fazem a educação. E, nesta perspectiva de 

sujeito integrante da sociedade e construtor da sua história, é que se deve direcionar a didática 

em sala de aula partindo do que os alunos já sabem para o que eles querem aprender seguindo 

meios que os conduzam ao topo sem queimar nenhuma etapa. Assim, será possível responder 

tais questionamentos feitos anteriormente e proporcionar de fato uma prática pedagógica que 

ultrapasse a sala de aula e permita que o aluno e o professor façam com que a educação e a 

construção do conhecimento aconteça. 

Desta forma, a Educação de Jovens e Adultos – EJA é uma modalidade da educação 

básica destinada a jovens com mais de quinze anos e adultos e idosos que não tiveram a 

oportunidade de estudar no ensino regular (Ensino Fundamental e Médio) na idade própria 

provando assim que estudar é de fato um direito e sempre é possível, fora que, ainda ajuda ao 

jovem e adulto a entrar e permanecer no mercado de trabalho. 

Entretanto, percebe-se que há um grande número de evasão dentro dessa modalidade 

de ensino, a EJA, e face a este problema, precisa-se pensar em como fazer para que esses 

jovens e adultos permaneçam na sala de aula? E o professor, será que ele tem uma formação 

específica para atuar nessa modalidade? Com isso, a presente pesquisa traz como hipótese a 
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necessidade de reflexão sobre uma educação significativa, bem como a verificação da sua 

formação, realidade, impasses e possibilidades. A relevância dessa reflexão se dar porque os 

jovens e adultos trazem suas especificidades, diversidades diferenciadas e experiências de 

vida o que remete a necessidade de estar atento a esta modalidade. 

Historicamente, a EJA passou por várias mudanças nos últimos anos. No passado, essa 

Educação de Jovens e Adultos não era uma modalidade reconhecida e específica. Quantos 

adultos hoje, nessa sociedade moderna, que ainda são analfabetos? E, assim, nessa busca por 

melhorar o analfabetismo no Brasil iniciou-se a EJA. Então ela, a EJA, é amparada por Lei e 

traz como objetivo, portanto, primar por este potencial e deve consequentemente ser capaz de 

transformar a vida dessas pessoas de modo que elas se apropriem da sua identidade e, 

principalmente, reescreva a sua história de vida, fazendo com que o indivíduo sinta-se 

importante e tenha significado dentro da sociedade. 

Desse modo, o estudo da História do ponto de vista historiográfico e pedagógico é 

fundamental na formação dos estudantes enquanto cidadãos, para que assumam atitudes 

participativas e críticas na sociedade na qual estão inseridos. Para a Educação de Jovens e 

Adultos, devem ser estabelecidas escolhas em vista da projeção dos anseios dos educandos. E, 

é nesta perspectiva e análise que a presente pesquisa será desenvolvida cujo tema é as 

concepções historiográficas no ensino de história da EJA com ênfase no município de 

Irará/BA. 

Traz como objetivo geral discutir o ensino de História para a Educação de Jovens e 

Adultos no âmbito da educação brasileira e como objetivos específicos: debater a identidade e 

formação específica para o profissional da EJA e diante dos amparos legais perceber a 

identidade do professor de História numa formação significativa em que o jovem e adulto faça 

parte realmente do processo ensino e aprendizagem. 

Para tanto, optou-se por uma revisão bibliográfica de caráter e cunho investigativo, 

com vistas a construir um pensamento positivo sobre como implantar na prática docente 

métodos que viabilize tal objetivo. Diversas leituras em obras relacionadas deverão ser feitas, 

as quais serão fundamentais para a exploração do tema e com isso, buscar compreender a 

importância do ensino de História na EJA para entendimento inclusive da nossa própria 

história, desmistificando conceitos e quebrando alguns gargalos que fazem da disciplina de 

História uma prática sem atrativos e nem tampouco necessário. 

Diante desta temática, entende-se que é necessário ampliar espaços para produzir 

conhecimentos levando a discussão para a Educação de Jovens e Adultos sob o ponto de vista 

Legal; sob uma base teórica que perpassa os estudos de Freire (2000), e a Lei de Diretrizes e 
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Bases da Educação bem como as novas resoluções e pareceres do Conselho Nacional de 

Educação (CNE). 

É neste cenário que se encaminha a pesquisa que aqui será relatada, com o objetivo de 

investigar sobre as metodologias de ensino utilizadas pelos professores de História que 

lecionam na modalidade Educação de Jovens e Adultos das escolas situadas no Município de 

Irará - BA. 

A pesquisa foi realizada durante o segundo semestre de 2019 em escolas municipais 

localizadas no município supracitado, através de questionários aplicados com os professores 

que lecionam na Educação de Jovens e Adultos. Esses questionários continham perguntas 

fechadas sobre dados pessoais e profissionais dos educadores que lecionam nestas escolas e 

sobre as metodologias e recursos aplicados na sala de aula que fazem a relação deste com a 

realidade local da escola. Após a aplicação dos questionários foi preciso fazer a tabulação dos 

dados, questão por questão para ter uma visão da totalidade. Em seguida foram construídos os 

gráficos referentes aos resultados da pesquisa 

E em seguida, propõe-se analisar o seguinte problema: Os professores que ensinam 

nas classes de Educação de Jovens e Adultos, ao aplicar suas técnicas e metodologias de 

ensino, buscam considerar os saberes inseridos na realidade destes sujeitos, visto que estes 

educadores na sua maioria não vivem esta realidade? 

Por fim, esta pesquisa busca um repensar na prática pedagógica do ensino de História, 

com ênfase a deixar claro o papel do educador. Possibilitando, contudo um olhar diferenciado, 

experimentando novos métodos e pensando sempre na maneira como as pessoas aprendem ou 

desejam aprender levando-se em consideração o público da EJA. 

 

 

2 O ENSINO DE HISTÓRIA 

 

Nos dias atuais, a forma de aprender e ensinar História tem mudado muito e para 

melhor, pois com o advento da tecnologia as metodologias aplicadas em sala de aula tendem a 

ser favorecidas diante desse recurso, porém, além disso, é fundamental que o professor de 

História conceba a importância dessa disciplina e articule de maneira inovadora entre a teoria, 

que é o saber, e a metodologia aplicada que por sua vez, é o fazer aprender. Pois, segundo 

Vieira: 
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A docência envolve uma proposta pedagógica e um modo de conceber a produção 

do conhecimento histórico que estão intimamente ligados. A relação professor-aluno 

expressa sempre uma concepção de historia mesmo quando professores e alunos não 

se dão conta disso (...). Embora o passado enquanto tal não se modifique, a 

construção do conhecimento se modifica de acordo com o modo pelo qual o 

historiador se vê no presente, pensa o social e se insere nele, enquanto sujeito social 

e enquanto pesquisador (VIEIRA, et al. 2007, p. 65).  

 

Pensando na relevância de se adotar propostas didático-metodológicas capazes de 

se fazer discutir, nas aulas de História, as problemáticas vivenciadas cotidianamente pelos 

alunos, Carlos Augusto Ferreira afirma, de forma bastante clara, que: 

[...] o ensino de História deve estar atento para as mudanças advindas dessa nova 

realidade, possibilitando ao aluno ser capaz de compreender, de ser crítico, de poder 

ler o que se passa no mundo, qualificando-o para ser, dentro  deste processo, um 

cidadão pleno, consciente e preparado para as novas relações trabalhistas. Para que 

isto aconteça, este ensino deve estar em sintonia com o nosso tempo. Entretanto, o 

professor de História, como de resto o profissional das Ciências Humanas, tem um 

certo desprezo pelo uso das tecnologias no ensino. Haja vista que, na maioria dos 

casos da prática pedagógica, o professor é um mero reprodutor das informações 

produzidas, tornando o ato de ensinar algo defasado e desconexo. Neste sentido, é 

necessário, portanto, que os professores de história passem a compreender que os 

processos de inovação, derivados do emprego dos recursos tecnológicos, servirão 

para oxigenar a prática docente (FERREIRA, 1999). 

Outro ponto que merece ser considerado para se alcançar um ensino que resulte  

na produção de um saber histórico que oriente os sujeitos no tempo e no espaço é a superação 

da visão homogeneizante e esteriotipada da noção de aluno de EJA dando-lhe outro 

significado. Trata-se de compreendê-lo na sua diferença, enquanto individuo que possui uma 

historicidade, com aspirações, experiências e costumes que lhes são próprios (DAYRELL, 

1996). Para que se possa atingir essa meta dentro do ensino de História é preciso adotar uma 

concepção historiográfica dialógica. 

Nesse contexto, o professor de História ao entrar na sala de aula deve se 

questionar: para qual alunado eu estou falando? Qual é o contexto político, social, econômico 

e cultural em que meu aluno está inserido? Como eu posso construir propostas de ensino que 

aproxime os conteúdos curriculares do cotidiano discente? Como os conteúdos estudados e as 

discussões suscitadas podem contribuir para a transformação/melhora da realidade do meu 

aluno? 

Nesse sentido, o professor precisa entender que: a História, enquanto disciplina 

escolar, ao se integrar na área de Educação de Jovens e Adultos deve possibilitar a ampliação 

de estudos sobre as problemáticas contemporâneas, situando-as nas diversas temporalidades, 

servindo como arcabouço para reflexão sobre possibilidades de mudanças e necessidades da 

continuidade. Desse modo, conhecer a História facilita a compreensão de que a cada momento 
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a intervenção do homem na realidade produz transformações nas relações sociais, políticas e 

econômicas. Assim, o aluno poderá assumir a sua condição de sujeito histórico e participar 

das transformações da realidade atual, sobretudo os alunos da EJA, que já adentram na escola 

carregando consigo muitas vivências e experiências, e reconstroem e ressignificam seus 

conhecimentos por meio da mediação do professor.  

Partindo da concepção que recoloca o método de produção do conhecimento na 

relação com o método de ensino, entendendo o ambiente escolar como espaço de 

compartilhamento de significados, pôde-se verificar que os professores da Educação de 

Jovens e Adultos do Município de Irará precisam muito de suporte técnico, no que se refere, 

sobretudo, à formação continuada para esta modalidade. 

É também necessário estimular a interdisciplinaridade a fim de dimensionar o ensino e 

aprendizagem de História bem como a construção do saber. Tendo em vista que o ensino de 

História perpassa por algumas dificuldades no que tange a prática pedagógica, ou seja, as 

metodologias e forma de ensinar não condizem com a realidade dos alunos muitas vezes, ou 

até mesmo em alguns casos os recursos didáticos oferecidos deixam a desejar ou ainda as 

instalações escolares não propiciam um ambiente onde o aluno, possa conduzir seu 

aprendizado, práticas pedagógicas defasadas, professores e alunos desmotivados, entre outros 

aspectos e que assim os distanciam do aprendizado propriamente dito, é que se busca uma 

reflexão crítica e concreta acerca do ensino de História nos dias atuais e muitos outros fatores. 

Para Freire, (1996, p. 14) “essas condições implicam ou exigem a presença de educadores e 

de educandos criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e 

persistentes”. 

Conforme Demo (1995): A competência mais importante do cidadão constitui-se na 

capacidade de intervir eticamente com base no conhecimento mais inovador possível. “De um 

lado, é preciso educar o conhecimento, do outro, inovar a educação” (DEMO, 1995, p. 119). 

Para isso, os autores abaixo citam que: 

 

Tecnologia educacional, mais do que estratégia na busca de soluções para os difíceis 

problemas de educação, reveste-se, hoje, em situação inteiramente dicotômica, de 

características neo-humanísticas. E o pensar filosófico do educador do futuro, 

preocupado em saber que resultados alcançar; como acelerar o processo de ensino 

sem perda da realidade; como submeter à tirania dos meios tecnológicos de forma 

não mecanicista, respeitando o homem em sua essência e em seus anseios. 

(EUGENIA apud NISKIER, 1993, p.67).  

 

E, eis que surge o professor com o papel crucial e de suma importância na condução 

desta tarefa, mediar o conhecimento, de modo que as pessoas aprendam e saibam o que estão 
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de fato aprendendo. Associando a teoria em sala de aula com sua vida social aproveitando 

assim os inúmeros recursos tecnológicos e técnicas aperfeiçoadas que podem e devem ser 

aproveitadas e usadas em prol de um processo de ensino e aprendizagem de qualidade e 

prazeroso tanto para quem ensina quanto para quem aprende, como afirma Selva Guimarães 

Fonseca (2006: 103), isto é, relação aluno – professor – conhecimento. Se esta correlação não 

for realizada torna-se difícil a transmissão do conteúdo e consequentemente a assimilação 

deles. Segundo os PCNs (BRASIL, 1997, p. 35-36): 

 
O saber histórico escolar, na sua relação com o saber histórico, compreende de 

modo amplo, a delimitação de três conceitos fundamentais: o fato histórico, de 

sujeito histórico e de tempo histórico. Os contornos e as definições que são dadas a 

estes três conceitos orientam a concepção histórica, envolvida no ensino da 

disciplina. Assim, é importante que o professor distinga algumas dessas possíveis 

conceituações. 

 

Assim, o conceito de didática é muito bem aplicado, uma vez que busca direcionar a 

maneira de como o professor deve ministrar sua aula, e não apenas o uso de técnicas, mas, de 

habilidades inerentes ao exercício do trabalho e da formação do aluno em prol da construção 

do conhecimento. 

Como diz Santos (2003): A Didática passou de (…) apêndice de orientações 

mecânicas e tecnológicas para um atual (…) modo crítico de desenvolver uma prática 

educativa, forjadora de um projeto histórico, que não se fará tão somente pelo educador, mas 

pelo educador, conjuntamente, com o educando e outros membros dos diversos setores da 

sociedade.  

Para enfatizar essa ideia, Morin ainda nos acrescenta com o seguinte questionamento: 

Como ligar o ensino de história à preocupação com o presente e com o futuro que os 

adolescentes podem experimentar? Essas questões colocam-se na realidade porque a 

história, aquela que os historiadores contam e tentam explicar e interpretar parece 

estrangeira ao que os homens fazem e experimentam. É essa estranheza da história 

que vou questionar inicialmente. Em seguida, vou tentar argumentar em favor da 

disciplina histórica mostrando que esse distanciamento da história com relação à 

vida é, na verdade, constituído do conhecimento histórico. (in: MORIN, 2002, p. 

369). 

 

Corroborando com este autor, é por essa razão a importância de adotar uma didática 

que busque compreender e aplicar os fundamentos necessários para entendimento do assunto 

abordado, e o ensino de História também perpassa por essa problemática, uma vez que os 

desafios são vários quando se trata do interesse e assimilação dos conteúdos abordados em 

sala. Pois, ensinar História é fazer que os alunos construam o próprio ponto de vista. Os 

acontecimentos históricos não podem ser estudados isoladamente, uma vez que o processo 
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histórico é dinâmico e não estático. É necessário ensinar aos estudantes a ação do 

pensar/refletir historicamente, tanto as diversas sociedades, quanto a sua própria existência.  

Seguindo esta perspectiva e reafirmando essa ideia, Moran nos diz que: 

 

Aprendemos melhor quando vivenciamos, experimentamos, sentimos, [...] quando 

estabelecemos pontes entre reflexão e a ação, entre a experiência e a conceituação, 

entre a teoria e a prática; quando ambas se alimentam mutuamente [...] pelo 

pensamento divergente, por meio da tensão, da busca [...] (MORAN, 2000, p. 23). 

 

Com isso, percebe-se que o ensino de História hoje tem mudado com relação a 

abordagem dos temas e metodologia a ser aplicada pelo professor, bem como a maneira de se 

encarar a História, que antes o professor levava para a sala de aula os fatos históricos e os 

alunos aprendiam de maneira decorativa as datas comemorativas, os nomes dos heróis, 

conflitos existentes, guerras, ou seja, ensinavam uma História como resultados de pessoas que 

se destacaram como lideranças. E também, antes era pensado num ensino etnocêntrico que se 

refere ao privilégio de uma cultura em detrimento de outra, como se algumas culturas 

tivessem um papel mais importante que outras. 

Lembrando que, a escola deve estar à frente de uma sociedade onde os conhecimentos 

científicos ficam ultrapassados num curto espaço de tempo, “não se pode admitir que 

justamente a escola, local onde se deveria produzir conhecimento, fique a margem da maior 

fonte de informações disponíveis e mais, não seja capaz de orientar sua utilização”. 

(FERREIRA, 1997, p.87)  

Desse modo, Fonseca (1997, p. 18) destaca que: 

 
A proposta de metodologia de Ensino de História que valoriza a problematização, a 

análise crítica da realidade, concebe alunos e professores como sujeitos que 

produzem história e conhecimento em sala de aula. Logo, são pessoas, sujeitos 

históricos, que cotidianamente atuam, transformam, lutam e resistem nos diversos 

espaços de vivências: em casa, no trabalho, na escola, ... Essa concepção de ensino e 

aprendizagem facilita a revisão do conceito de cidadania abstrata, pois ela nem é 

apenas herdada via nacionalidade, nem liga-se a um único caminho de 

transformação política. Ao contrário de restringir a condição de cidadão a de mero 

trabalhador e consumidor, a cidadania possui um caráter humano e construtivo, em 

condições concretas de existência.  

 

Portanto, hoje fala-se muito mais da relação e interpretação dos fatos históricos, sobre 

os processos sociais, culturais e econômicos que se articulam para que a história aconteça e 

assim, o aluno aprenda a analisar essas relações, entendam a lógica pela qual a história se 

constrói e principalmente, se posicione como cidadão para aprender a construir uma nova 

história e se enxergar enquanto agente dessa construção. 
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Então, como valorizar esse ensino hoje? Essa indagação deve provocar no professor de 

História e nas pessoas envolvidas no processo uma reflexão sobre o que fazer. Uma das saídas 

e respostas para tais questionamentos é fazer atividades mais interdisciplinares, ligados com a 

Literatura, Artes e tudo que tenha haver com a construção do fato histórico sem desmerecer 

claro o uso de recursos tecnológicos que são nesse processo grandes aliados e instrumentos 

indispensáveis na construção da aprendizagem e inovação do ensino. Assim, os alunos 

aprendem o que aconteceu no passado e compreendem melhor os dias de hoje, pois o ensino 

de História perpassa pela ideia de pleno entendimento crítico e reflexivo e o resultado aparece 

na forma de como os alunos enxergam o mundo em que vive. 

Nesta perspectiva, Freire (1996, p. 136) pondera que: O sujeito que se abre ao mundo 

e aos outros inaugura com seu gesto a relação dialógica em que confirma como inquietação e 

curiosidade, como inconclusão em permanente movimento da História. 

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais–PCNs (BRASIL, 1997), um dos 

objetivos mais relevantes quanto ao ensino de História relaciona-se à questão da identidade. É 

de grande importância que os estudos de História estejam constantemente pautados na 

construção da noção de identidade, através do estabelecimento de relações entre identidades 

individuais e sociais. 

Com isso, vale dizer que ensinar História é e deve ser muito mais que ensinar datas 

comemorativas, mas proporcionar que o aluno desenvolva um conhecimento e crie sua 

opinião sobre os fatos acontecidos. 

Para isso, estimular a visita a museus, contar histórias e ler o livro, ver filmes que 

remete a história e que retratam a cultura, entender os fatos e não proporcionar a “decoreba”, 

ler, comentar e discutir as notícias do dia a dia através dos diversos meios de comunicação são 

estratégias que devem ser adotadas em sala de aula pelo professor, pois a História se constrói 

no presente através da análise reflexiva do passado e projetando o cidadão para o futuro. Não 

basta apenas criticar, é preciso acima de tudo refletir sobre o que aconteceu e tirar proveito 

para melhorar o que está por vir. Aplicando tais técnicas é notório que o ensino de História 

seja algo inovador e relevante tanto para quem ensina quanto para quem aprende. 

Pois, Freire (1996, p. 59) acrescenta que: "O respeito à autonomia e à dignidade de 

cada um é um imperativo ético não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros”.  

E para isso, segundo Horn apud Germinari: 

 

O currículo deve voltar-se para uma perspectiva política de transformação social. 

Deve estar comprometido em auxiliar os alunos na reflexão crítica dos mecanismos 

que moldam suas vidas, como os mitos ou as verdades absolutas, objetivando, 
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portanto, a desmistificação dos conteúdos curriculares em sua forma tradicional. 

(HORN; GERMINARI, 2006, p. 22). 

 

Diante disso, a TV e o vídeo, juntamente com o computador são recursos tecnológicos 

de comunicação e informação mais utilizados no desenvolvimento de atividades nas aulas de 

história. A TV tem ensinado ao telespectador a conhecer o mundo de maneira prazerosa e que 

para MORAN, (2000) “a força da linguagem audiovisual está no fato de ela conseguir dizer 

muito mais do que captamos...” (apud, BEZERRA; LOPES 2002: 58). Juntamente com o 

vídeo – um excelente instrumento de sensibilização –, a TV ajuda a ilustrar a fala na sala de 

aula e dar vida aos cenários de história que estão nos livros ou aproximam os alunos de uma 

realidade distante, as presente na sociedade.  

Neste caso, as metodologias de ensino na escola de hoje exigem do professor uma 

postura reflexiva e constante atualização. O uso de diferentes linguagens, parte do mundo em 

que o aluno está inserido, auxilia na difusão e compreensão do conhecimento histórico 

escolar. A incorporação dessas linguagens evidencia também a aproximação que deve existir 

entre o conhecimento histórico e a realidade em que o aluno vive, trazendo para a sala de aula 

um novo conceito de ensino e aprendizagem, enfrentando assim as dificuldades da profissão e 

levando para sala de aula conteúdos e técnicas voltadas para melhoria pedagógica, além de 

propor concretamente ações que possibilitem mudanças de atitudes individuais e coletivas, na 

perspectiva de apontar caminhos para a reconstrução ou construção do ensino de História nos 

dias atuais. 

Assim, segundo Caniato, (1997. p, 65): 

 

A escola deve e pode ser o lugar onde, de maneira mais sistemática e orientada, 

aprendemos a Ler o Mundo e a interagir com ele. Ler o mundo significa aqui poder 

entender e interpretar o funcionamento da Natureza e as interações dos homens com 

ela e dos homens entre si. Na escola podemos exercitar, aferir e refletir sobre a Ação 

que praticamos e que é feita sobre nós. Isso não significa que só na escola se faça 

isso. Ela deve ser o lugar em que praticamos a Leitura do Mundo e a Interação com 

ele de maneira orientada, crítica e sistemática.  

 

Quanto ao papel do professor e a função do computador, OLIVEIRA, A. afirma “[...] 

que o computador pode se constituir em uma ferramenta significativa quando voltada para 

conteúdos específicos [...], em situações onde a presença do professor é fundamental e que 

envolvam simultaneamente outras ferramentas culturais” (2006, p.15). 

De acordo com este pensamento é preciso fazer uso das tecnologias priorizando um 

ensino de História com qualidade e tirar vantagem disso de modo a contribuir para educação 



21 

 

mesmo porque o acesso a essas tecnologias têm acontecido cada vez mais precoce na vida das 

pessoas. Nesta perspectiva, Fonseca, (2003, p. 89), 

 
(...) o professor de história, com sua maneira própria de ser, pensar, agir e ensinar, 

transforma seu conjunto de complexos saberes em conhecimentos efetivamente 

ensináveis, faz com que o aluno não apenas compreenda, mas assimile, incorpore e 

reflita sobre esses ensinamentos de variadas formas. É uma reinvenção permanente 

(FONSECA, 2003, p. 71). 

 

Oriá (2006, p. 134) considera que a história para formação do cidadão deve levar o 

aluno a: 

 
Compreender quem somos, para onde vamos, o que fazemos, mesmo que muitas 

vezes pessoalmente não nos identifiquemos com o que esse mesmo bem evoca, ou 

até não apreciemos sua forma arquitetônica ou seu valor histórico. (...), pois é 

revelador e referencial para a construção de nossa identidade histórico-cultural. 

 

É nesta perspectiva que o ensino de História deve está pautado, buscar fazer com que o 

aluno sinta-se como agente transformador da realidade em que vive, pois a História ela é feita 

durante todo o tempo e entender esse processo histórico dentro de um mundo tão tecnológico 

e mediante às necessidades das pessoas nos dias atuais é um desafio a ser enfrentado pelos 

educadores dessa área, bem como um trabalho que deve ser repensado por toda equipe escolar 

que busca fazer um trabalho eficiente e eficaz que prioriza durante o seu processo resultados 

satisfatórios e aplausivos. Para enfatizar essa ideia e desejo,  

 

O professor de História pode ensinar o aluno a adquirir as ferramentas de trabalho 

necessárias; o saber-fazer, o saber-fazer-bem, lançar os germes do histórico. Ele e o 

responsável por ensinar o aluno a captar e a valorizar a diversidade dos pontos de 

vista. Ao professor cabe ensinar o aluno a levantar problemas e a reintegrá-los num 

conjunto mais vasto de outros problemas em problemáticas. (SCHMIDT, 2004, 

p.57) 

Sendo assim, fica clara a certeza de que é do professor a responsabilidade de fazer um 

trabalho diferenciado, mesmo que diante das suas limitações e dificuldades, mas que com o 

famoso “jogo de cintura”, levar para a sala de aula assuntos que os alunos possam junto com 

ele interagir, participar e construir a tão sonhada aprendizagem consolidada e voltada para a 

vida. Onde ele possa após as discussões e levantamentos em sala de aula possa debater e 

defender seu ponto de vista fora da escola se posicionando sempre de maneira fundamental 

enquanto cidadão e não apenas um mero receptor e colhedor das informações que são 

lançadas em sala de aula. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO 

BRASIL 

  

O nascimento da EJA no Brasil se deu desde a chegada dos jesuítas, nos séculos XVI e 

XVII. Contudo, a sua formalização enquanto política de Estado só se deu nas décadas de 1930 

e 1940. Ocorreram, assim, os primeiros registros relacionados à Educação Básica de Jovens e 

Adultos. Foram criados o Ministério da Educação e Saúde e o Conselho Federal de Educação, 

o qual procurou sistematizar o ensino brasileiro. O governo Federal, por meio das Diretrizes 

educacionais, detém competências dos estados e municípios para a oferta de ensino básico 

gratuito.  

Especialmente nos anos 1940, o movimento de educadores em prol da ampliação do 

número de escolas e da melhoria de sua qualidade incluiu esforços para garantir a extensão do 

ensino elementar aos adultos. No ensino profissional foi criado o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI), com cursos para aprendizagem, aperfeiçoamento e 

especialização de trabalhadores Educação de Adultos e o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (SENAC), em pleno processo de industrialização do Brasil. 

 Esses organismos influenciaram bastante a Educação de Jovens e Adultos, contudo, 

não se pode esquecer que reforçaram o sistema dual de ensino: escola para as elites e escola 

para os proletariados (ARANHA, l996). 

 

Pela necessidade de se aumentar as bases eleitorais, com o fim da Ditadura Vargas, a 

educação de Adultos ganhou destaque, definindo sua identidade e tomando a forma 

de uma campanha nacional de massa, lançada em l947, originando discussões sobre 

o analfabetismo e a educação de adultos no Brasil. Nos primeiros anos, conseguiu 

resultados significativos, porém, as iniciativas voltadas para a zona rural não tiveram 

o mesmo sucesso (ARANHA, 1996, p.86). 

 

No início do governo Juscelino Kubistchek (1956 a 1960) não houve muita alteração 

em relação à educação de adultos. Com a implantação do Plano de Metas, a Educação de 

Adultos se limitou à formação técnico-profissional para atender à demanda de mão-de-obra 

qualificada para as indústrias. No fim dos anos l950, criticavam-se tanto as deficiências 

administrativo-financeiras quanto a sua orientação pedagógica. Nesse período, Paulo Freire 

expôs suas ideias pedagógicas, que serviram de base aos principais programas de 

alfabetização e Educação Popular realizados no país na década de l960. 

Segundo Di Pierro, em janeiro de l964 foi aprovado o Plano Nacional de 

Alfabetização (PNA), que previa a disseminação por todo o Brasil de programas de 

alfabetização baseados na proposta de Paulo Freire. Com o golpe militar, também em l964, a 
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execução do plano foi interrompida. Os movimentos sociais populares de Educação de Jovens 

e Adultos foram vistos como grave ameaça à ordem. Em l967 o governo militar lançou o 

Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), que se instituiu como uma organização 

autônoma em relação ao Ministério de Educação.  Sobre esse cenário, Paiva (1987) diz que: 

 

A alfabetização e educação das massas adultas pelos programas, promovidos a partir 

dos anos 60 aparecia como um perigo para a estabilidade do regime, para a 

preservação da ordem capitalista. Difundindo novas ideias sociais, tais programas 

poderiam tornar o processo político incontrolável por parte dos tradicionais 

detentores do poder e a ampliação dos mesmos poderia até provocar uma reação 

popular importante a qualquer tentativa mais tardia de golpe das forças 

conservadoras (PAIVA, 1987, p.259). 

 

Na década de 1970, a campanha federal se expandiu por todo o território nacional, 

diversificando sua atuação. Foi implantado o Programa de Educação Integrado (PEI), dando 

continuidade aos estudos para os recém-alfabetizados e analfabetos funcionais. Entretanto, os 

resultados dessa metodologia fracassaram. Em l985 o MOBRAL foi extinto e em seu lugar 

ficou a Fundação EDUCAR, que passou a apoiar financeira e tecnicamente as iniciativas de 

governos, entidades civis e empresas. 

A história da Educação de Jovens e Adultos brasileiros chegou aos anos l990 com a 

reivindicação para a consolidação de reformulações pedagógicas. A LDB/1996 imprimiu um 

novo enfoque a essa modalidade de ensino. O grande desafio pedagógico dessa modalidade 

foi garantir aos jovens e adultos oportunidades para sua participação mais ativa no mundo do 

trabalho, da política e da cultura.  

Na transição dos séculos XX para o XXI, o Governo Federal desenvolveu algumas 

ações importantes para a EJA. Pode-se destacar a aprovação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, (BRASIL, 2000) e a criação do Programa 

Brasil Alfabetizado, em 2004, que teve como missão abolir o analfabetismo no Brasil e ser 

um portal de entrada para a cidadania. Esses projetos e propostas, em vez de produzirem o fim 

do analfabetismo, constituíram mais uma tentativa de implantar uma mudança conceitual na 

forma de interagir com jovens e adultos do que alfabetizar. Por isso é importante conhecer 

tanto a história do nosso país como também, enquanto profissionais conhecer a história do 

povo brasileiro, refletindo sobe as influências desse processo. Para Arroyo (2001) 

 

Falar sobre os alfabetizandos da Educação de Jovens e Adultos- EJA é falar, 

sobretudo do jovem, adulto, trabalhador, pobre, negro, oprimido e excluído. A 

dificuldade de articular uma identidade para o educando da EJA e também para o 

professor desta modalidade se deu porque o conceito de jovem e adulto foi 

paulatinamente construído e desconstruído (ARROYO, 2001, p.15).   
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Em uma abordagem geral, compreende-se que, apesar dos esforços para a criação de 

um sistema educacional proporcional e igualitário, a educação manteve-se como propriedade 

das classes dominantes. Teve nas ideias dos Pioneiros da Educação Nova um referencial 

importante e a modernidade não trouxe igualdade de oportunidades e a EJA continuou 

relegada a um plano inferior. Isso ocorreu mesmo havendo grandes lideranças lutando pelo 

acesso de jovens e adultos à educação.  

 

3.1 AS METODOLOGIAS APLICADAS NA EJA, SEGUNDO PAULO FREIRE 

 

Com base na teoria de Paulo Freire trabalhar com temas geradores consiste no que 

deve partir daquilo que o educando já sabe, ou seja, de sua história de vida, FREIRE (1996, p. 

12) reforça a função social do aprendizado e argumenta que “a leitura de mundo precede a da 

palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir a da continuidade da leitura 

daquela”. (FREIRE, 1996, p.12) 

A metodologia problematizadora, idealizada por Freire (1996), foi baseada em uma 

educação voltada para o trabalho, procurando ressaltar a importância do aprendizado pela 

descoberta e o crescimento do individuo, com a possibilidade de trabalhar uma aprendizagem 

com significado para a vida, com temas voltados para o interesse, a realidade e as 

necessidades dos alunos. 

O ponto de partida e de chegada desta metodologia está na realidade em que os 

sujeitos envolvidos estão inseridos, identificando problemas que precisam ser refletidos. Ao 

observar a realidade, aproximando-se dela e considerando-a como algo que pode ser 

transformado, o educando passa a percebê-la, a dominá-la. Em uma perspectiva freiriana, o 

educando percebe que ele é criador de história e, como sujeito social coletivo, pode dominar 

as situações que o circundam. Sobre esse fato Freire (1996), diz: 

 

O professor que pensa certo deixa transparecer aos educandos que uma das 

bonitezas de nossa maneira de estar no mundo e com o mundo, como seres 

históricos, é a capacidade de intervindo no mundo, conhecer o mundo. (FREIRE, 

1996.p.28) 

 

 O papel do educador da EJA nesse momento é o de mediador, questionador e 

orientador das percepções que os educandos possam descrever. Como educadores 

profissionais da EJA, o medo de mudar e ousar estão presentes no seu dia a dia, diante da 

realidade dos educandos, de seus conhecimentos prévios e de sua experiência de vida. O 
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professor vê a necessidade de investir neste estudante que busca o aprendizado, para que 

possa ser inserido no mundo do trabalho e reconhecido enquanto cidadão. Diante disso, Galert 

(2006), afirma que:  

 

Essa metodologia muda radicalmente à maneira como estamos acostumados a 

começar o trabalho com a maioria dos conteúdos do currículo [...] A metodologia da 

problematização nos desafia a mudar a sequência das nossas aulas. Seria como 

“virar do avesso” aquilo que estamos rotineiramente acostumados a fazer na nossa 

profissão de professores. (GALERT, 2006, p.8) 

 

Segundo a LDB/ (BRASIL, 1996) em seu artigo 37, a Educação de Jovens e Adultos é 

uma modalidade de ensino voltada para aqueles que não tiveram acesso ou continuidade aos 

estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Devem-se levar em consideração as 

características do educando, seus interesses, condições de vida e de trabalho. A escola deve 

propiciar por meio de ações planejadas em seu Projeto Político Pedagógico (PPP), o respeito 

ao perfil cultural do aluno adulto, levar em consideração a sua experiência adquirida no 

trabalho. 

Outra metodologia muito tratada na literatura sobre essa temática é a pedagogia de 

projetos. Projeto é como afirma Machado (2000, p.63) “um esboço, desenho, guia de 

imaginação ou semente de ação, um projeto significa sempre uma antecipação, uma referência 

ao futuro”. Trata-se de nortear as atividades de aprendizagem por meio de descoberta, um 

trabalho interdisciplinar que abrange as diversas áreas do conhecimento inseridas na realidade 

do aluno. A ideia de projeto é própria da atividade humana, pois o que distingue os seres 

humanos dos outros animais é a possibilidade de planejar aquilo que ‘desejam concretizar. Os 

projetos são meios de avançar, mas não é a solução para a aprendizagem dos jovens e adultos. 

Nogueira (2003) afirma que os projetos: 

 

(...) são ferramentas que possibilitam uma melhor forma de trabalhar os velhos 

conteúdos de maneira mais atraente e interessante, (...) focada no aluno, percebendo 

individualmente as diferentes formas de aprender os diferentes níveis de interesse, 

assim como as dificuldades e potencialidades de cada um. (NOGUEIRA, 2003, 

p.94) 

 

Em uma de suas obras mais conhecidas, “Pedagogia do Oprimido” FREIRE (2005, 

p.58) deu vazão às massas populares que viviam em opressão, principalmente no campo da 

educação. Na sua percepção ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens 

se libertam em comunhão. 

 

Educador e Educando (liderança e massas), co-intencionados à realidade, se 

encontram numa tarefa em que ambos são sujeitos no ato, não só de desvelá-la e 
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assim criticamente conhecê-la, mas também, no de recriar esse conhecimento 

(FREIRE, 1982, p.61). 
 

FREIRE (1982) apresenta sua concepção de educação em duas visões: a educação 

bancária e a educação problematizadora ou emancipadora. Na primeira o professor era visto 

como o centro do saber e diante de sua falta de experiência recorria aos “arquivos da 

universidade”. Na segunda busca domínios que seriam transformados pela mobilização de 

existência humana. Neste domínio o educando da EJA constrói sua própria história, através do 

diálogo com o educador. Nas palavras de Freire (1982), a metodologia problematizadora: 
 

[...] parte exatamente do caráter histórico e da historicidade dos homens. Por isso 

mesmo é que os reconhece como seres que estão sendo, como seres inacabados, 

inconclusos, em e com uma realidade, que sendo histórica, também é igualmente 

inacabada. (...) Ai se encontram as raízes da educação (...) na inconclusão dos 

homens e na consciência que dela têm. (FREIRE, 1982, p. 72)  
 

A partir da aplicação de trabalhos com projetos, bem planejados e elaborados, 

pensando na realidade do educando e da própria escola onde estão inseridos, é possível 

contribuir para a geração de conhecimentos destes educandos, para desenvolver o senso de 

autonomia e sua formação crítica em relação ao mundo em que vivem. 

 

3.2 DIRETRIZES LEGAIS PARA A EJA 

 

De acordo com a LDB/1996, a EJA é uma modalidade da Educação Básica com 

especificidades próprias. Portanto, deve ser encarada com o mesmo compromisso que se tem 

com o Ensino Fundamental e Médio. Entretanto, há grandes divergências na aplicabilidade 

desta modalidade de ensino. 

Historicamente, no plano legislativo anterior à Lei nº 5.692/71, estabeleceu-se pela 

primeira vez um capítulo específico para a Educação de Jovens e Adultos, o capítulo IV, 

sobre o Ensino Supletivo, que reconhecia a Educação de Adultos como um direito de 

cidadania, conforme estudado por Haddad (2000). Posteriormente, a Constituição de 1988 

veio colocar a Educação de Jovens e Adultos no mesmo patamar da Educação Infantil, 

reconhecendo que a sociedade foi incapaz de garantir a escola básica para todos na idade 

adequada. No plano internacional, desde 1949, com a primeira Conferência de Educação de 

Adultos, promovida pela UNESCO em Elsimore (Dinamarca) até a 5ª Conferência em 1997, 

em Hamburgo (Alemanha), tem se pensado nesta modalidade. 

Como ressalta a Constituição Federal de 1988:  
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A educação, direito de todos é dever do estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento das 

pessoas, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

(BRASIL, 1996: art. 205) 

 

Através da Emenda Constitucional nº 233, transformada no projeto de Lei nº 92/96, no 

governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), manteve-se a gratuidade da educação destes 

jovens e adultos.  Porém, tirou do Poder Público a obrigação de oferecê-la. Posteriormente 

mais uma vez a Educação de Jovens e Adultos ficou em segundo plano no financiamento da 

educação, quando o governo FHC criou o Fundo Nacional para o Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF), mas não considerou os educandos da 

EJA desta modalidade de ensino no cômputo dos alunos da rede de ensino fundamental, 

conforme atestou Di Pierro (2000)  

Apesar de ter um capítulo reservado para a EJA, a LDB/1996 continuou a ter um olhar 

em segundo plano para esta modalidade a qual se refere como dever do Estado em dois 

momentos:  

 

Artigo 4º- O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado 

mediante a garantia de: 

I - Ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram 

acesso na idade própria. (...) 

VII - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos com características 

adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo aos que forem 

trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. (LDB, 1996, Art. 4°) 

 

Estes incisos procuraram dar um tratamento à Educação de Jovens e Adultos, voltada 

para os interesses de uma parcela da população que tem uma experiência de vida, que vive no 

mundo do trabalho e tem consciência de que sua formação é diferente das crianças e 

adolescentes. No artigo 5º, a LDB/1996 trata a EJA no contexto do ensino fundamental; em 

continuidade, aparece no artigo 37, onde se refere: 

Art. 37- A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram 

acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. 

§1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que 

não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais 

apropriados, 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. (BRASIL, 2000). 

 

 No Parecer do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica 

(CNE/CEB) nº 11/2000 das Diretrizes Curriculares Nacionais da EJA, primeiros elementos 

estão nos fundamentos e funções atribuídas à EJA. São elas: 
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Função Reparadora: a Educação de jovens e adultos necessita pensar um modelo 

pedagógico próprio, criar condições pedagógicas que atendam às necessidades do educando, 

como forma de reparar o direito de cidadão que lhe foi negado na idade regular. 

Função equalizadora: visa oferecer educação entre aqueles que não tiveram 

oportunidades. Sobre isso, o Parecer CNE/CEB nº 11/2000 Diretrizes Curriculares Nacionais 

da EJA. Afirma-se que: 

 

[...] a reentrada dos que tiveram uma interrupção forçada, seja pela repetência ou 

pela evasão, seja pelas desiguais oportunidades de permanência ou outras condições 

adversas, 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) 

 

Função qualificadora: tem a tarefa de atualizar os conhecimentos de acordo com o 

potencial do estudante da EJA, como deve ser para a vida, possibilitando uma sociedade 

educada para a solidariedade, a igualdade e a diversidade. 

Certamente, essas funções descritas e definidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação de Jovens e Adultos (BRASIL, 2000) podem, sem prejuízo, qualificar as 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, principalmente porque 

muitos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais também se incluem nessa 

modalidade de educação. 

As Diretrizes curriculares Nacionais da EJA, no artigo 17 do Parecer CNE/CEB, 

fazem um diferencial no que se refere à formação de professores. Nele se menciona que: 

 
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 contextualizadas; 

III- Desenvolvimento e praticas educativas que correlacionem teoria e prática. 

IV- Utilização de métodos e técnicas que contemplem códigos e linguagens 

apropriadas às situações específicas de aprendizagem. (BRASIL 2000) 

 

Outro aspecto exposto na Resolução CNE/CEB nº 1, de 5 de julho de 2000, no artigo 

5, parágrafo único, incisos I, II e III, diz respeito à equidade, à diferença e a 

Proporcionalidade, em que cada um desses princípios pedagógicos permite entender a EJA em 

sua concepção maior, ampliando a responsabilidade dos sistemas de ensino e dos 

profissionais de educação. 
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4 OS EDUCADORES DAS ESCOLAS RURAIS EM IRARÁ/BA 

 

4.1 CONHECENDO IRARÁ  

 

De acordo com dados fornecidos pela SEMEC (Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura), Irará, foi fundado em 1842, fazia parte da Capitania de Todos os Santos, na sesmaria 

de Garcia D’Ávila. Suas terras foram exploradas pelos padres jesuítas que chegaram pelo 

norte, pelo atual município de Água Fria. Duas correntes favoreceram o desbravamento dessa 

região, uma na direção oeste, pela serra de Irará (busca de ouro e pedras preciosos) e outra ao 

leste, na caça ao gentio. Em meados de 1717 se registram as primeiras explorações das terras 

no centro do atual município, onde Antonio Homem da Fonseca Correia edificou uma capela 

sob o nome de Nossa Senhora da Purificação e, ao lado do templo, foi erguida uma casa 

fazenda, dando início ao povoado de Irará, cujos primeiros habitantes foram os índios Paiaiá. 

Em 27 de maio de 1842 foi criada a Vila da Purificação dos Campos. Em 08 de agosto 

de 1895 a Vila da Purificação foi elevada à categoria de cidade, com o nome de Irará. Esse 

nome tem origem indigna e significa “nascido da luz do dia”.  A palavra Irará vem de 

“ARARA” uma espécie de formiga que aparece sempre depois de uma trovoada e os índios 

brincavam com elas. SEMEC (2008) 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o município de Irará está a 

124 km da Capital- Salvador e possui aproximadamente 28.000 habitantes. Está localizada na 

zona de transição entre o recôncavo e o semiárido baiano, pertence à microrregião de Feira de 

Santana, na Mesorregião Centro Norte Baiano. Na regionalização do estado da Bahia está 

inserida na região econômica do Paraguaçu e na região administrativa de Feira de Santana. O 

município é considerado abaixo da linha da pobreza, enfatizando a situação da zona rural, 

onde a maioria da população sobrevive com uma renda abaixo do salário mínimo. IBGE 

(2000) 

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Irará (STRI), a principal 

atividade econômica é a agricultura de subsistência, com utilização de mão-de-obra não 

especializada predominando o plantio da mandioca, do fumo, do feijão e do milho. A pecuária 

é bastante tímida, predominando a criação de gado bovino. 

Irará é rica em manifestações culturais, como: Burrinha de Dinê, samba de roda, 

reisado, pastorinhas, Chegança e lindro-amô. Merece destaque a orquestra Filarmônica 25 de 

dezembro, premiada nacionalmente. Há, na sociedade, organizações culturais que objetivam a 
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permanência da cultura e memória do povo, como o movimento Viva Irará, a Casa da Cultura, 

associações voltadas para a participação de estudantes através de fanfarras e banda marcial, 

associações rurais e de bairros, o Sindicato de Trabalhadores Rurais, entre outras. VIVA 

IRARÁ (2008) 

 

4.2. A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM IRARÁ 

 

 A educação proposta aos alunos jovens e adultos do meio rural não produz os 

conhecimentos necessários para que os mesmos, com sua família, possam aumentar a  

produtividade, agregar valores aos seus produtos e aumentar a renda familiar, ainda mais se 

considerarmos que a escola, por meio de seu “currículo oculto”, tende a ensinar que se o 

agricultor quiser melhorar de vida tem que sair da zona rural, tem que vir morar na cidade, 

tem que arrumar outro emprego. Este cenário coloca a importância de se repensar o currículo 

das escolas do campo, para que de fato tenhamos uma educação rural que contribua para a 

formação integral dos alunos, para o desenvolvimento sustentável e a melhoria de vida da 

população do campo. Segundo Ferreira (2009, p.2), 

 

Conceber o aluno como um sujeito sócio cultural é, além de considerá-lo como um 

ser que possui vivência em determinada sociedade e que é produtor de cultura, 

percebê-lo como indivíduo que atua neste espaço, podendo inclusive transformá-lo a 

partir de suas concepções de mundo e de si mesmo. (FERREIRA, 2009, p.2) 

 

No município de Irará, assim como na maioria dos outros municípios do estado da 

Bahia, se utiliza, na escola do campo, o currículo formal praticado nas escolas urbanas, no 

qual a narrativa é construída geralmente no sudeste do país e assim permanece nos mínimos 

detalhes: livros, discos, sotaques, inclusive a metodologia utilizada pelo professor. O 

currículo não prioriza as necessidades dos alunos da zona rural e corrobora, assim, para a 

desvalorização do trabalho agrícola e o fortalecimento do êxodo rural. Diante desse cenário e 

ao analisar os últimos cinco anos com relação a Educação de Jovens e Adultos no município 

de Irará, encontramos essa seguinte realidade: 
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Gráfico 01: Quantitativo de matrícula da EJA nos anos de 2015 a 2019 

Fonte: Secretaria Municipal da Educação-Irará/BA  

 

Dessa forma os números acima demonstra uma situação também agravante que é a 

diminuição do número de alunos. Isso, portanto, é um agravante que inclusive interfere na 

educação de modo geral no município.  

Diante de um conjunto de transformações que a realidade vem exigindo, é preciso 

pensar em uma escola do campo, não mais uma instância meramente repassadora de 

conhecimento para quem supostamente não os tem. Para garantir uma política de 

sustentabilidade e de melhoria de vida a essa população rural é preciso mexer nos alicerces da 

escola, da comunidade e, antes de tudo, nos alicerces da concepção do profissional de 

educação que trabalha no campo.  

No que se refere aos professores que lecionam na EJA no campo nas escolas 

localizadas na zona rural do município de Irará, eles não estão correlacionados a uma proposta 

específica para a modalidade, e sim estabelecem relações e referências de acordo com os 

planejados nas escolas urbanas. Os docentes têm uma função importante neste processo: 

organizar a ação pedagógica que visa a produção do conhecimento, estabelecendo relações 

entre o sujeito estudante da zona rural e o objeto a ser conhecido por eles. Todos os 

pressupostos requeridos exigem, do educador, reflexão constante sobre a sua prática docente, 

em busca de iniciativas de mudanças. Freire (1980) coloca que “Não se pode chegar à 

mudança de postura apenas pelo esforço intelectual, mas também pela práxis: pela autêntica 

união da ação e da reflexão” (FREIRE, 1980, apud VASCONCELOS, 2003, p.159). 



32 

 

Sobre a metodologia aplicada pelo educador, é na coordenação pedagógica em que se 

pensa e planeja de acordo com a realidade deste estudante jovem e adulto que vive no campo. 

Percebe-se, no entanto, que muitos docentes que trabalham no campo e na cidade não 

conseguem desempenhar atividades diferenciadas para o campo; desta forma, pressiona o 

estudante do campo a aceitar certas atividades que não condizem com a sua vivência e 

realidade. 

Na ação de planejar é preciso ter conhecimento da realidade na modalidade EJA, 

visando a real necessidade do grupo, no que se refere ao processo ensino–aprendizagem. Para 

isto é preciso haver uma parceria com a comunidade escolar, como uma forma de ensinar e 

aprender, envolvendo todos os sujeitos do processo educativo. Neste processo didático 

pedagógico cabe ao professor educador, junto com a coordenação pedagógica, realizar o 

planejamento de ações de modo a assegurar uma reflexão contínua. O professor precisa se 

conscientizar do espaço educacional da EJA nas escolas rurais onde leciona, buscando 

informações sobre aspectos significativos e tendo um olhar mais significativo para sua 

realidade.  

De acordo com Freire (1996, p.54) “cada um vê o mundo com o que pode e tem, e de 

nada adianta conceitos prontos e memorizados se a expressão do sujeito não for o visto e 

sentido por  ele”. 

 

4.3 OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NAS ESCOLAS 

RURAIS EM IRARÁ 

 

A diversidade de contextos e a pluralidade de sujeitos caracterizam a EJA como 

modalidade diferenciada do ensino regular. Os educadores e educandos compartilham, na 

relação pedagógica, o encontro de diversas experiências: desigualdades de oportunidades, 

negação de direitos, jornada dupla de trabalho, luta na cidade e no campo em prol de uma 

educação de qualidade. 

A partir das atuações nas escolas, na comunidade, nas igrejas, é possível encontrar 

elementos que ajudam a compreender como os sujeitos educadores de EJA vêem a si e a seus 

alunos nas escolas rurais; quais suas perspectivas enquanto professores de pessoas jovens e 

adultas com necessidades especiais que vivem no campo. Mas quem são estes educadores e 

educadoras? Em que condições atuam? O que fazem para motivar os educandos?  O que os 

levaram a se envolverem com a EJA? Que práticas desenvolvem contemplando as 

diversidades de ações? De que forma são incluídas nas políticas públicas? 



33 

 

A partir de questionamentos como estes a presente pesquisa investigou acerca das 

práticas pedagógicas e perfil dos professores que lecionam no período noturno, nas classes de 

EJA II, Estágio IV e V, nas escolas municipais: Santa Bárbara, Coronel Balbino Félix e Maria 

Bacelar, todas localizadas na zona rural do município de Irará-BA. Para a realização desta 

investigação foram selecionadas algumas questões em relação aos professores, por meio de 

suas ações de ensino e participação nas atividades das escolas onde desempenham suas 

funções docentes na EJA.  

O instrumento utilizado para a coleta de dados foi um questionário, de caráter 

investigativo e de natureza qualitativa e quantitativa. Inicialmente a pesquisa buscou reunir 

informações de ordem pessoal e profissional acerca da prática docente na modalidade EJA em 

Irará, com as seguintes informações: sexo, idade, tempo de serviço na EJA e na escola, 

salário, origem, residência, faixa etária dos alunos, formação docente. Em seguida, as 

questões versaram sobre políticas públicas, planejamento, realidade do educando e 

dificuldades encontradas nessa modalidade. 

A etapa seguinte à aplicação do questionário foi a tabulação das questões, na qual 

houve uma sistematização dos dados para conseguir aferir  os resultados de acordo as 

respostas dos professores entrevistados e montar tabelas e gráficos, para melhor apresentação 

e entendimento da pesquisa. 

Em seguida, serão apresentados os encaminhamentos metodológicos pelos quais se 

produziu o material, dando destaque a alguns elementos que compõem as características de 

professores e professoras que atuam nas referidas escolas, que através de seu trabalho 

demonstram o que vem sendo utilizado ao longo do tempo com os sujeitos estudantes da EJA. 

A respeito de informações de cunho pessoal (quadro 2)  relacionadas à faixa etária, etnia, 

residência, carga horária e tempo de serviço na educação e na modalidade EJA, 

especificamente.  

Os dados apontam que a maioria é do sexo feminino, de cor negra e residem na zona 

urbana, trabalham em escolas localizadas na zona rural deste município, no turno diurno e 

lecionam na modalidade EJA com turmas dos estágios IV e V no turno noturno, com uma 

carga horária na sua maioria de vinte horas semanais. Todos os professores entrevistados 

residem na zona urbana, onde alguns deles trabalham quarenta horas apenas na modalidade 

EJA, pois as escolas localizadas na zona rural apresentam uma matrícula baixa, não formando 

muitas turmas, diante disto o professor divide sua carga horária entre o ensino diurno e 

noturno. No que se refere ao tempo de serviço, observou-se que a maioria tem menos de 7 
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anos  nesta modalidade, com pouca experiência diante de uma realidade de jovens e adultos 

no campo. 

 

Tabela 01 - Informações pessoais e profissionais (Irará-BA, 2012). 

C
     

 

 

Etnia 

 

 

Residência 

 

Carga Horária na 

educação 

 

 

Tempo de Serviço na Educação (anos) 

 

Tempo de Serviço na 

EJA (anos) 

 

P 

 

N 

 

B 

 

U. 

 

R. 

-

20 

 

20 

 

40 

 

2 a 3 

 

4 a 7 

 

15 a 19 

 

+ de 24 

 

2 a 3 

 

4 a 7 

 

8 a 14 

M
  

01 

 

01 

  

02 

-    

02 

  

01 

 

01 

   

02 

 

F
  

 

02 

 

05 

 

01 

 

8 

 

- 

 

02 

 

03 

 

03 

 

01 

 

03 

 

02 

 

02 

 

04 

 

03 

 

01 

 

FONTE: questionários com professores de escolas da zona rural do município de Irará 

LEGENDA:       N-negro     B- branco      P pardo        M- masculino    F- Feminino  U- urbano   R- rural 

 

A seguir, estes mesmos resultados serão apresentados em forma de gráficos, para uma 

melhor visualização e compreensão do debate. 

O Gráfico 02 a seguir, trata do gênero dos professores, o qual demonstra que, dos 10 

professores entrevistados, apenas dois são do sexo masculino, havendo ainda  uma 

predominância das mulheres como educadoras da EJA no campo, em Irará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              GRÁFICO 02: Gênero 

 

No Gráfico 03, a seguir, apresentamos o tempo de serviço dos professores 

participantes da pesquisa na educação, dos quais, 10% têm de 2 a 3 anos de experiência, 40% 

têm de 4 a 7 anos de trabalho na área, 30% tem de 15 a 19 anos e apensa 20% tem mais de 24 

anos de serviço na docência. 
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GRÁFICO 03: Tempo de serviço na educação 

 

O Gráfico 04 a seguir demonstra o tempo de Serviço dos professores entrevistados na 

modalidade EJA, o qual demonstra que a maioria dos professores que lecionam na EJA tem 

menos de 7 anos de serviço nesta modalidade: 40% deles tem de 2 a 3anos, 50% tem de 4 a 7 

anos e apenas 10 % tem entre 8 a 14 anos de docência na EJA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO 04: Tempo de serviço dos Professores na EJA 

 

No gráfico 04 constatamos que 50% dos professores têm 40 horas semanais, não 

apenas na modalidade EJA, que 20 %  trabalham menos de 20 horas e 30% acima de 20 horas 

semanais. Frente aos dados, analisamos que as respostas dadas pelos professores deveriam 

servir de base para reflexão sobre a carga horária disponibilizada pelo professor para a 

modalidade EJA. Diante do número de turmas criadas nas escolas da zona rural, se torna 
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inviável que o professor preencha a sua carga horária  apenas na EJA, com isto se propõem a 

lecionar outras disciplinas na mesma modalidade ou no ensino regular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO 05: carga 

horária dos professores na Educação 

 

A análise dos resultados entre os 10 profissionais entrevistados aponta que alguns 

deles lecionam em duas escolas distintas, em disciplinas afins ou diferenciadas, com uma 

carga horária de 20 horas semanais na modalidade EJA e as outras 20 horas no  diurno. 

Muitas vezes alguns não completam 20 horas de carga horária apenas na EJA e sim 

complementam com outras disciplinas no diurno, lecionando apenas de 4 a 8 horas semanais 

nesta modalidade.  

O salário que recebem varia de acordo com a carga horária de cada um. Os professores 

com mais de 24 anos recebem mais de dois salários mínimos, não apenas pela modalidade 

EJA e sim complementando carga horária do ensino regular. A pesquisa atestou que 50% dos 

professores que lecionam na EJA tem apenas de 4 a 7 anos de experiência e 40% deles com 2 

a 3 anos de experiência de docência.  

As informações apresentadas na tabela 02 nos colocam cientes de como se encontra o 

nível de qualificação profissional dos educadores que lecionam nestas escolas da EJA. 
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Tabela 02: Escolarização e formação profissional: 

FONTE: questionários 

 

Entre os profissionais que atuam nas escolas do campo de Irará, o resultado da 

pesquisa aponta que ainda se faz presente, educadores com formação apenas em curso de 

magistério. Apenas 1 (um) se graduou em pedagogia, embora  tenhamos 2 (dois) que já 

concluíram o ensino superior e fizeram especialização e os demais ainda estão cursando o 

ensino superior. 40% dos profissionais entrevistados concluíram apenas o magistério; outros 

40% tem o nível superior e apenas 20% fizeram alguma especialização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 06: Formação Docente 

FONTE: questionários 

 

 

No gráfico 06 se refere à graduação destes educadores apenas 16%  fez licenciatura 

em pedagogia, 17%  em biologia,17% em história e a metade deles, ou seja 50 dos educadores 

se graduaram em Língua Portuguesa. 
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GRÁFICO 07: Graduação dos Professores 

FONTE: questionários 

 

 

 

No gráfico 08 demonstra que 50% dos professores entrevistados se graduaram em 

instituições públicas de ensino e os demais em instituições privadas, principalmente na 

modalidade da Educação à Distância (E a D). De todos os professores entrevistados, nenhum 

obteve formação continuada ou algum curso relacionado à EJA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 08: Tipo de Instituição 

FONTE: questionários 

 

 

A partir da questão 07 do questionário aplicado com os professores; no que se refere 

às políticas públicas para Educação na Modalidade EJA, às respostas apresentadas 

demonstram que. 

Dos dez professores entrevistados, dois deles responderam que: 
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- “A escola promove formação continuada para os professores.”. 

E oito deles afirmam:  

- “Não existe uma política sobre Educação Especial na escola” 

Na questão 08: Como o professor insere a realidade do Educando no seu 

planejamento? 

Dois deles responderam que:  

-“Através de textos e atividades relacionadas ao seu dia a dia.” 

-“Utilizam o livro didático sempre que o conteúdo proposto é contemplado.” 

Cinco dos 10 entrevistados, apenas utilizam o livro didático e os demais não 

conseguem relacionar os conteúdos com a realidade dos alunos. 

As maiores dificuldades questionadas pelos professores dentro do processo ensino 

aprendizagem na questão 09 foram: 

-“As desistências dos alunos”.   

-“O não cumprimento das atividades”. 

-A baixa  auto-estima dos alunos”. 

Apenas dois deles se referiram a mistura de jovens e adultos numa classe. 

Na questão 10 o professor foi questionado sobre: O que você faz em sala de aula para 

prender a atenção do estudante, sendo que na sua maioria os jovens da modalidade EJA são 

desestimulados? 

Oito deles responderam que:  

-“Procuro não fazer muito uso de práticas monótonas.” 

“Uso o livro didático.” 

-“Sempre coloco o aluno a participar das aulas.” 

 

Sendo assim, fica claro o quanto a modalidade da Educação de Jovens e Adultos 

aspira uma atenção especial de modo geral que tenha como objetivo a promoção da 

aprendizagem em prol da qualidade de ensino levando-se em consideração as nuances 

inerentes a clientela. Entretanto, essa mesma análise mostra que os professores são engajados 

no processo de ensinar, mas, se esbarram muitas vezes no que se refere a algo externo a sala 

de aula. 

Nesse sentido, fica claro que: se faz necessário que os professores repensem a sua 

metodologia baseada nas abordagens e vejam que não se pode permanecer no tradicional ou 

esquecê-lo de vez. Para que estes jovens e adultos tenha um bom aprendizado é preciso que o 

professor tenha as habilidades necessárias. Deixar de ser um professor disciplinador que 
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monopoliza a relação e a informação, que sabe impor e induzir respostas, transformando-se 

num mestre que sabe ouvir mais, observar, refletir, problematizar, propor situações 

problemas, analisar erros, sendo capaz de sistematizar, tomar decisões, conviver em grupos. 

Ser um mediador entre o texto, o contexto e seu produto. Segundo Freire (2006), os 

professores precisam rever a sua prática abandonando uma abordagem pedagógica tradicional 

que exalta a linguagem, a cópia da cópia, onde conteúdos e informações são passadas 

diretamente do professor para o aluno, havendo um processo reprodutivo e não procurando 

criar situações apoiadas na investigação e no diálogo. Buscando no paradigma da 

complexibilidade atender às necessidades do estudante do campo, que nasceu e vive no 

campo, no momento histórico e no mundo do trabalho em que  está  inserido. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A escola, já se tem como conclusão, não é o único lugar de se obter o conhecimento. 

As vivencias cotidianas; a influência das tecnologias; e as mais diferentes visões de mundo 

devem ser levadas em consideração no momento de construção do conhecimento escolar, 

sobretudo na Educação de Jovens e Adultos. Pois, esta modalidade de ensino, que é destinada 

a jovens e adultos que não tiveram acesso ou que por algum motivo não puderam concluir o 

ensino na idade própria e que carregam consigo uma vasta gama de saberes e de experiências 

que necessitam ser considerados e explorados, precisa ter uma atenção especial. 

Diante da revisão da bibliografia e da analise dos dados colhidos durante a pesquisa, 

foi possível observar e perceber que: além de todos os fatores que corroboram sobremaneira 

para exclusão dos alunos da EJA, os professores da rede municipal de Ensino de Irará que 

trabalham com esse segmento têm dificuldades em lidar com as especificidades desses 

sujeitos, por não possuírem - em sua maioria – uma concepção de ensino que dialogue com as 

necessidades dos educandos e, sobretudo, por não terem formação adequada para trabalhar 

com tal modalidade.  

 Nesse sentido, pôde-se perceber que a maioria dos profissionais em questão 

(professores da EJA) não compreendia efetivamente a escola como um espaço sócio-cultural, 

pois, ensinar História nessa perspectiva exige do professor uma postura reflexiva e criativa, 

isto é, o professor tem que ser capaz de pensar, analisar, questionar a sua prática a fim de agir 

sobre ela e não como um mero reprodutor de ideias e práticas que lhes são exteriores. Desse 

modo, a construção do conhecimento, dar-se-á por meio da reflexão, analise e 

problematização, o que resulta na produção de um saber histórico que orienta os sujeitos no 

tempo e no espaço nos quais eles estão inseridos.  

O estudo da História do ponto de vista historiográfico e pedagógico é fundamental na 

formação dos estudantes enquanto cidadãos, para que assumam atitudes participativas e 

críticas na sociedade na qual estão inseridos. Para a Educação de Jovens e Adultos, devem ser 

estabelecidas escolhas em vista da projeção dos anseios dos educandos, e isso deve ficar claro 

nas formações para docentes da modalidade.  

Assim, dentro da formação dos professores, tem que se repensar o papel destes 

docentes que lecionam na Educação de Jovens e adultos, mas que não tiveram nenhuma 

formação profissional para atuar nesta modalidade de ensino, que apenas estão prestando 

serviços e ou completando carga horária do ensino diurno, principalmente que são professores 
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que residem na zona urbana e estão trabalhando no campo com sujeitos que nasceram e vivem 

neste espaço com suas características próprias, até então desconhecidas para eles.  

Outro ponto observado que me fez pensar acerca das fragilidades da EJA no município 

supracitado é o fato dos professores utilizarem excessivamente o livro didático, sem se 

preocupar em fazer qualquer adaptação à realidade social e cultural dos estudantes.  Pois, na 

perspectiva de uma escola sócio-cultural os alunos são marcados pela diversidade, que são 

reflexo dos desenvolvimentos cognitivo, afetivo e social, evidentemente desiguais, em virtude 

da quantidade e qualidade de suas experiências e relações sociais, prévias e paralelas à escola. 

 Portanto, pensar o ensino de História entendendo a escola como um espaço sócio-

cultural é, antes de tudo, entender os alunos enquanto sujeitos históricos heterogêneos que já 

chegam à escola com um conjunto de experiências vivenciadas em múltiplos espaços, através 

das quais podem elaborar uma cultura própria e podem construir/recostruir conhecimentos 

diversos, basta que o professor compreenda que o aluno só aprenderá, ou seja, só construirá 

algum conhecimento se ele (o professor) agir e problematizar sua ação, mas, isso só será 

possível se o mesmo tiver uma concepção de ensino que dialogue com as necessidades dos 

educandos e, sobretudo, receber formação adequada para desenvolver seu trabalho com 

eficiência e eficácia.  
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APÊNDICE 01: ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA - DOCENTES DA EJA 

 

1) Identificação: 

a) Idade: ______ anos. 

b) Sexo: ( ) M ( ) F 

c) Formação: ________________________________________________________________ 

d) Tempo de docência: ________________________________________________________ 

Fale um pouco sobre sua experiência profissional e formação acadêmica. 

 

2) Qual a sua opinião sobre ensinar Jovens e Adultos juntos?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3) Qual sua percepção a respeito dos sujeitos que frequentam hoje os núcleos de EJA da 

Rede Municipal em especial as escolas da Zona Rural? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4) Quais as estratégias que você utiliza para conseguir êxito nos seus alunos? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

5) Você encontra dificuldades para realizar o seu trabalho na sala de aula? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

6) Na sua opinião que perfil deve ter o educador EJA?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7) No seu entendimento o que é essencial para formação continuada de professores da 

EJA? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8) Como o professor insere a realidade do educando no seu planejamento? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9) Quais as maiores dificuldades questionadas pelos professores dentro do processo 

ensino aprendizagem. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

10) O que você faz em sala de aula para prender a atenção do estudante, sendo que na 

sua maioria os jovens da Educação de Jovens e Adultos são desestimulados? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


