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RESUMO 
Este trabalho tem como objetivo retratar e discutir metodologias utilizadas na 
formação dos alunos do ensino fundamental II, apresentando as mudanças 
ocorridas e também relatando os dados obtidos através do questionário 
aplicado, onde foram questionados os professores da modalidade EJA sobre a 
graduação exercida por cada educador, as metodologias aplicadas no ensino, 
o tema gerador, os materiais utilizados para facilitar o entendimento do aluno e 
os projetos realizados pelo colégio. Após a caracterização, passei a observar 
os dados coletados, e pude constatar que, mesmo com todos os diversos 
avanços nesta modalidade as leis e LDB estarem empenhadas ao 
cumprimento de um ensino básico com qualidade, os conteúdos trabalhados 
são considerados um pouco infantilizados, visto que, os perfis de alunos da 
EJA são todos jovens e adultos que não puderam concluir seus estudos de 
forma convencional. Finalmente, analisei a metodologia utilizada, constatando 
que ela não evoluiu com o passar do tempo e com a pesquisa de campo, fica 
claro que não são respeitados os conhecimentos do educando, isto é 
evidenciado na aplicação do questionário, que tem como objetivo conhecer e 
analisar as metodologias utilizadas pelos professores no Ensino Fundamental II 
na rede pública de ensino. Onde é preciso adotar novas praticas pedagógicas 
que valorizem seus conhecimentos. 
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ABSTRACT 
This work aims to portray and discuss methodologies used in training of 
elementary school II students, with the changes taking place and also reporting 
the data obtained through the questionnaire where they were asked teachers of 
EJA mode on graduation exerted by each educator the methodologies applied 
in education, the theme generator, the materials used to facilitate understanding 
of the student and the projects undertaken by the college. After 
characterization, I started to observe the data collected, and I could see that, 
even with all the various advances in this mode the laws and LDB are engaged 
the fulfillment of basic education with quality, worked contents are considered a 
bit childish, as the EJA of student profiles are all young people and adults who 
could not complete their studies in a conventional manner. Finally, I analyzed 
the methodology used, noting that it has not evolved over time and with the field 
research, it is clear they are not respected the knowledge of the student, this is 
evidenced in the questionnaire, which aims to evaluate and analyze the 
methodologies used by teachers in Elementary education II in the public school 
system. Where it is necessary to adopt new pedagogical practices that enhance 
their knowledge. 
 
Keywords: Youth and Adult Education. Teachers. Methodologies. 
Generatorsthemes. 



 
 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho visa abordar sobre as metodologias utilizadas com 

alunos do ensino fundamental II da EJA na rede pública de ensino. Busca-se 

pesquisar de modo eficiente sobre a educação de jovens e adultos no Brasil, 

analisando os dados coletados e utilizando como base a fundamentação 

teórica estudada. 

Ao pesquisar a história da Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

podemos compreender as mudanças históricas no âmbito estudantil, 

principalmente no que se refere à modalidade de ensino na última década e a 

promulgação da Constituição Federal de 1988 e a LDB 9394/96. Visto que, 

essa educação vem apresentando maior projeção nos últimos anos, pois, essa 

modalidade de ensino e aprendizagem oportuniza-se das condições da 

educação com aqueles que não tiveram oportunidade de estudar na infância. 

A realização desta pesquisa permitiu analisar e descrever dados e 

informações importantes sobre um colégio de ensino público, na cidade de 

Apucarana com a participação de professores que trabalham na EJA no Ensino 

Fundamental II. Foram realizadas entrevistas com os educadores em forma de 

questionário, analisando as metodologias da Educação de Jovens e Adultos, 

onde foram apresentadas medidas significativas para entender o cenário atual 

dessa educação. No entanto, observou-se que esta modalidade de ensino é 

uma necessidade, tanto da comunidade, quanto do mercado de trabalho, que 

veem ajudando a transformar a realidade educacional de muitos cidadãos que 

necessitam dessa qualidade de ensino para concluir seus estudos.    

 

REFERENCIAIS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

A história da educação de jovens e adultos no Brasil acontece desde o 

período colonial com a chegada dos jesuítas em 1549. “Comandados pelo 

Padre Manoel da Nóbrega, marcam o início da História da Educação do Brasil 

quinze dias após a chegada em território, fundando a primeira escola elementar 

em Salvador” (CORTADA, 2013, p.9).  

A educação popular começou a ter destaque após a vinda da família 

real para o Brasil e a proclamação da independência conforme explica (Cervi 



2005, p.22): “As primeiras ideias de educação popular e de educação secular 

só se materializam a partir da transmigração da família real para o Brasil 

(1808), especialmente depois da proclamação da independência, nas primeiras 

décadas do século XIX”. 

Durante o período do Brasil imperial as aulas direcionadas a jovens e 

adultos aconteciam apenas no período noturno, pois, acredita-se que os 

estudantes deveriam ter obrigações a ser realizadas e apenas poderiam 

estudar neste horário. Porém, havia diversos alunos que apresentavam 

resistências às aulas noturnas, sendo assim, foi realizado um relatório pelo 

ministro José Bento da Cunha que apontava a necessidade de que as aulas 

para jovens e adultos em outros períodos eram necessárias assim como 

vespertino e matutino (LOPES e CHAVES, 2012).  

A Constituição Federal de 1988 foi um passo fundamental para a 

educação de jovens e adultos, visto que, foi por meio desta que o direito a 

educação básica passou a ser garantido a todos, mas no que se refere ao 

Ensino Fundamental de Jovens e Adultos, passou a ser realmente concretizado 

a partir da LDB, pois a CF de 1988 insere o EJA como uma modalidade 

(CORREA, 2009). 

De acordo com a visão de Cantani (1998, p.75): “A Lei n.9394, 

conhecida como LDB, sancionada pelo Presidente da República no final de 

1996, fixa as diretrizes e bases da educação nacional, de acordo com o 

dispositivo da Constituição Federal do art. 22, XIV”. Após oito anos esta Lei foi 

aprovada e sancionada por meio do Poder Legislativo. 

Logo, a Constituição Federal pode ser considerada como um avanço 

histórico para a alfabetização, pois esta deu origem a Lei 9394 e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais conforme evidencia (MORTATTI, 2004). 

Os processos avaliativos empregados nas escolas buscam analisar a 

quantidade de conhecimentos obtidos pelos alunos. Logo as avaliações são 

vistas como um meio, em que, os docentes avaliam as informações, estas, 

consideradas de grande valia para o aperfeiçoamento do ensino-

aprendizagem. 

As Diretrizes da EJA considera importante a avaliação no processo de 

aprendizagem dos educandos, embora esse processo seja excludente e 

classificatório, carecendo promover mudanças na aprendizagem e analisar as 



dificuldades dos alunos.As avaliações da EJA estão embasadas no Projeto 

Político Pedagógica da instituição de ensino, pois o PPP é um documento, o 

qual deve analisar os processos avaliativos da escola promovendo mudanças 

caso seja necessário. 

Sabe-se que inúmeros problemas podem estar associados às 

dificuldades de aprendizagem, e as ações pedagógicas podem ser 

empregadas com a finalidade de auxiliar essas deficiências, visto que, muitas 

vezes o aluno não possui a devida atenção dos educadores, o que, prejudica 

ainda mais a desenvoltura desses alunos. “A escola se transforma, portanto, no 

avaliador supremo que denota as dificuldades dos alunos, adoecendo-os e 

retendo o poder de diagnosticar as dificuldades apresentadas pelos alunos” 

(SOARES, 2011, p.11).  

Ao longo da história brasileira de educação podem ser analisadas as 

diversas mudanças e readequações pedagógicas de ensino que interferem na 

metodologia empregada pelos docentes. A metodologia de ensino pode ser 

entendida como um conjunto de normas e regras a serem desenvolvidas e 

seguidas pelos educadores de forma que alcancem os objetivos almejados. 

Os educadores precisam estar atentos às necessidades de 

aprendizagem do seu alunado, assim como, o contexto social, cultural, político 

e econômico, além das necessidades educativas dos alunos. 

 As técnicas de ensino são referenciadas como um conjunto de 

procedimentos direcionados ao ensino aprendizagem. 

 

CONCLUSÃO 

Como foi visto na história da EJA, essa modalidade sempre esteve 

vinculada a interesses políticos e econômicos. Vimos também, que, em 1947 o 

ensino de adultos era similar ao da criança, e isso só foi mudado quando surge 

o trabalho de Paulo Freire, pois este considera a experiência de vida dos 

educandos e os respeita como sujeitos de sua aprendizagem. Ao pensar em 

EJA dever-se-ia, considerar as diferenças de cada educando e seus 

conhecimentos adquiridos ao longo da vida, para que haja realmente uma 

aprendizagem significativa e não apenas uma memorização de fatos ou outros 

dados que são ensinados pelo educador.  



Essa pesquisa possibilitou refletir a importância que o professor deve 

dar ao conhecimento que o aluno traz do dia-a-dia, para então criar uma 

metodologia de trabalho. Não se trata de ‘receitas prontas’. Cada sala de aula, 

cada aluno é diferente em diversos aspectos e para que essa individualidade 

seja levada em consideração, é preciso que a metodologia usada seja também 

diversificada, para o grupo como um todo. Assim, a EJA precisa reavaliar os 

caminhos que tem seguido para então buscar uma metodologia adequada a 

esse público. É preciso mudar e essas mudanças são lentas, mas necessárias. 

O professor tem que trazer algumas metodologias que chamem a 

atenção de seus alunos da EJA, desta forma os alunos vão ficar mais 

instigados para os estudos, e desta forma o decente consegue atingir os seus 

alunos com a matéria.  
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