
A PRÁTICA PEDAGÓGICA DO PROFESSOR DA EJA FRENTE ÀS DIFICULDADES
ENFRENTADAS PELOS EDUCANDOS DECORRENTES DA INSERÇÃO DOS MESMOS NO

MERCADO DE TRABALHO

Lisiane da Silva Oliveira[i]

Lidiane da Silva Oliveira[ii]

Angela Maria Marques[iii]

Eixo Temático - Educação, Sociedade e Práticas Educativas

RESUMO

A escola deve se adequar para atender e possibilitar o sucesso do processo ensino-aprendizagem de seus
alunos, tendo em vista suas especificidades e características. Nesse contexto, a motivação para esse tema é a
prática pedagógica dos professores da Educação de Jovens e Adultos (EJA) frente às dificuldades enfrentadas
pelos alunos trabalhadores. O objetivo da pesquisa é analisar o papel do professor da EJA diante dos
problemas apresentados pelos educandos em sala de aula, decorrentes do trabalho. A metodologia utilizada
neste estudo foi a pesquisa bibliográfica, além de uma pesquisa de campo, que consistiu em uma coleta de
dados por meio de entrevistas realizadas com duas professoras e dois grupos focais de alunos. Os resultados
desta investigação mostram a importância que a prática pedagógica exerce sobre o aprendizado e motivação
dos alunos para os estudos.
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ABSTRACT

The school must adapt to attend and enable the success of teaching-learning process of their students, in
view of their specificities and characteristics. In this context, the motivation for this theme is the pedagogical
practice of teachers of Education of Youngs and Adults (EJA) forward to difficulties faced by students workers.
The objective of the research is to analyze the role of the teacher in front of the EJA problems presented by
students in the classroom, arising from work. The methodology used in this study was the literature search,
beyond of a search of field, which consisted of a collection of data by means of performed interviews with two
teachers and two focus groups of students. The results of this research show the importance of the pedagogic
practice has on the learning and motivation of students for the studies.
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INTRODUÇÃO

Dentre os problemas enfrentados pela modalidade de ensino Educação de Jovens e Adultos estão as
dificuldades enfrentadas por esse alunado ao ter que conciliar a escola com o trabalho, ocasionando, muitas
vezes, a evasão escolar e a baixa frequência às aulas desses alunos. Dificuldades essas, que podem ser
oriundas de vários fatores e, entre eles, está a necessidade de trabalhar.

Objetivando conhecer as dificuldades enfrentadas pelos alunos ao conciliarem a escola com o trabalho, a
opinião deles com relação à prática dos seus professores em sala de aula e, a prática pedagógica dos
professores tendo em vista essas dificuldades enfrentadas pelos alunos, procurou-se fazer uma investigação
com duas professoras e dois grupos de alunos do Centro de Educação de Jovens e Adultos do Município de
Arapiraca – CEJAMA.

A pesquisa de campo, de caráter qualitativo, foi realizada através de entrevistas com dois grupos focais de
alunos, um que está na fase correspondente ao 5º e 6º anos, e o outro na que corresponde ao 8º e 9º anos
do ensino fundamental. O grupo focal é um meio de pesquisa que possibilita, através das interações no grupo,
levarem as pessoas a argumentarem. Entendemos, assim, que a pesquisa se tornou mais rica. A investigação
ainda foi realizada por meio de entrevistas individuais semiestruturadas com duas professoras de EJA e como
forma de registro de ambas as entrevistas utilizamos a gravação.

Para a fundamentação do trabalho utilizamos, entre outros autores, Freire (1967), Corrêa (2008), e Gadotti
(2005). Essas referências serviram para o propósito de fazer a leitura e discussão de textos relacionados à
temática.

Na primeira parte desta pesquisa, analisaremos as dificuldades enfrentadas pelo aluno trabalhador da EJA em
permanecer na escola e apresentar um bom desempenho escolar.

Na segunda parte, trataremos da prática pedagógica dos professores da EJA frente a esses alunos que
trabalham, procurando compreender como estão ocorrendo essas práticas e como elas devem ser.

Na última parte do trabalho abordaremos os resultados da pesquisa de campo através dos relatos das
docentes e dos alunos e também procuramos fazer uma pesquisa aprofundada acerca da problemática que
envolve o processo de ensino-aprendizagem dos alunos trabalhadores, destacando as dificuldades
enfrentadas por eles e as práticas pedagógicas das docentes tendo em vista essa realidade.

1. As dificuldades enfrentadas pelo aluno trabalhador da EJA

Nesta primeira parte trataremos, entre outras coisas, das dificuldades enfrentadas pelo aluno trabalhador da
EJA para permanecer na escola e se sair bem nos estudos. O Estado tem a obrigação de garantir o acesso e a
permanência do aluno na escola. Neste contexto, tomamos como embasamento a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB – 9.394/96) art. 4º e inciso VII que, ao tratar dos meios necessários para tal fim
menciona 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 (grifo
nosso) as condições de acesso e permanência na escola”.

Ou seja, entende-se dessa forma que é obrigação do Estado juntamente com a escola proporcionar a estes
educandos a frequência à mesma. Em outras palavras, a escola é quem tem que se adequar a esta clientela e
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não o contrário.

De acordo com Gadotti (2005), os que frequentam os programas de alfabetização de adultos são em sua
maioria os jovens trabalhadores. Os jovens e adultos trabalhadores batalham para superar suas péssimas
condições de vida como moradia, alimentação, emprego etc, que estão na raiz do problema do analfabetismo.
As condições precárias de vida comprometem o processo de alfabetização de jovens e adultos.

Compreende-se com a fala do autor que o analfabetismo não é o causador das péssimas condições de vida,
mas, um reflexo das mesmas.

Isto explica o fato de estes jovens e adultos terem que conciliar a escola com o trabalho, pois, em meio a
essas dificuldades eles se veem obrigados a fazer isto. O que nos leva também a fazer uma reflexão sobre o
fato de este público trabalhador ser de origem humilde, o que, provavelmente, fez com que já há muito
tempo tenha sacrificado os estudos pelo trabalho. Consequentemente, os levando a terem sua escolaridade
atrasada.

A maioria já se encontra desmotivada e com baixa autoestima, carecendo assim, de uma educação que
exerça significado para eles e que reflita em suas ações. Ações essas, diga-se de passagem, críticas e
conscientes.

Nesse pressuposto, Freire (1967, p.43-44), esclarece que:

[...] Uma das grandes, se não a maior, tragédia do homem moderno, está em que é hoje
dominado pela força dos mitos e comandado pela publicidade organizada, ideológica ou não,
e por isso vem renunciando cada vez, sem o saber, à sua capacidade de decidir [...] é o
homem simples esmagado, diminuído e acomodado, convertido em espectador,dirigido pelo
poder dos mitos que forças sociais poderosas criam para ele. Mitos que, voltando-se contra
ele, o destroem e aniquilam. É o homem tragicamente assustado, temendo a convivência
autêntica e até duvidando de sua possibilidade.

Este homem moderno que Freire descreve possui as características dos sujeitos da EJA. A baixa autoestima e
desestimulo já mencionados são consequências desse sistema social hierárquico e injusto que manipula a
população carente, (que tem muitas vezes como resultado o analfabetismo) em detrimento do alcance dos
seus objetivos.

Este domínio e exploração do aluno-trabalhador da EJA se dá no e pelo próprio trabalho, através da alienação.
Conforme citam Lessa e Tonet (2008), os homens são reduzidos a uma mercadoria, através da força de
trabalho. Onde o capital assume a direção da vida dos sujeitos, fazendo com que eles ajam e pensem de
acordo com a necessidade de sua acumulação.

Desse modo, ocorre a desumanização do trabalhador como, por exemplo, as precárias condições de vida e
trabalho, o que inclui a grande carga horária e baixos salários, dificultando os objetivos dos que almejam dar
início e/ou concluir os estudos.

Com esta dominação que se reflete na exploração da classe pobre trabalhadora pela classe dominante há
consequências sobre a educação, na forma como a mesma é organizada, considerando que o modo como o
sistema social tem a sua economia constituída, exerce forte influência sobre as demais esferas da sociedade e
principalmente na educação.

Nesse pressuposto, Tonet (2010, p. 65-66) afirma:

[...] A divisão social do trabalho separou os homens entre aqueles que produzem a riqueza e
aqueles que dela se apropriam privadamente. Daí, também, a separação entre trabalho
manual e trabalho intelectual e o privilegio do segundo em relação ao primeiro. [...] No caso
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da educação, ela será “privatizada”, vale dizer, organizada para atender à reprodução da
sociedade de modo a privilegiar os interesses das classes dominantes. Uma forma de
educação para aqueles que realizam o trabalho manual e que são as classes exploradas e
dominadas (a ampla maioria). Outra forma para aqueles que realizam o trabalho intelectual
e que fazem parte das classes exploradoras e dominantes (uma pequena minoria).

Observa-se, desse modo, que a educação é um forte instrumento de dominação da classe dominante sobre a
população pobre. Isso se manifesta pela desigualdade de condições de acesso e permanência na escola, como
no caso da Educação de Jovens e Adultos e, principalmente, pela concepção pedagógica presente nas escolas
onde há essa modalidade de ensino, onde muitas vezes não se privilegia o conhecimento crítico e
contextualizado.

A seguir, falaremos sobre a prática pedagógica na EJA.

2. A Prática Pedagógica na EJA

Mesmo com todas as dificuldades enfrentadas pelo aluno trabalhador da EJA, o professor exerce um papel
fundamental. Pois a metodologia de ensino que utiliza e a forma como aborda os conteúdos têm grande
influência sobre o aprendizado e estímulo dos alunos.

Segundo Torres (2010, p. 30) “[...] Foram apontados em algumas análises realizadas com professores, que
os motivos da evasão e repetência são atribuídos a fatores didáticos e pedagógicos como os principais
causadores e desestimuladores da baixa estima dos seus educandos”.

Entretanto, antes de darmos início a questão da prática pedagógica na EJA, é importante fazermos um
pequeno resgate histórico dessa modalidade de ensino no Brasil. Segundo Costa (2008), ao se falar da
trajetória histórica dessa modalidade no Brasil, é visto que a mesma passou por muitos percalços, devendo-se
ao fato da EJA ter sido marcada por descontinuidade, ações desarticuladas.

Em outras palavras, pela falta de políticas públicas efetivas do Estado para com essa modalidade de ensino.
Resultando, assim, na evasão escolar e na baixa qualificação e remuneração dos professores, por exemplo.

É muito frustrante vermos que essas limitações continuam ainda muito presentes na EJA, demonstrando
assim, raras exceções, a sua estagnação em termos de desenvolvimento de uma política e metodologia de
ensino adequadas que satisfaçam às necessidades e características dos alunos dessa modalidade de ensino.

Nesse pressuposto, é preciso refletir sobre qual deve ser a real concepção pedagógica presente no programa
de educação de jovens e adultos e, consequentemente, na prática do professor da EJA.

De acordo com Freire (1967), a educação de jovens e adultos deve ser problematizadora, tornar o educando
crítico e consciente dos seus direitos e deveres dentro da sociedade na qual está inserido. Afirma que mais
importante que a alfabetização está o letramento, ou seja, não basta apenas aprender a ler e a escrever se
junto não vier a compreensão (significado) das palavras, o importante é alfabetizar letrando. E que, para isso,
o ensino precisa ser contextualizado, tomando por base a realidade vivida pelos alunos da EJA. O método de
alfabetização de Paulo Freire segue essa concepção.

Porém, muitas vezes o que se vê na realidade é uma prática pedagógica na EJA que ocorre totalmente
contrária a essa concepção pedagógica trazida por Freire, pois, não interessa aos governantes e a classe
dominante uma população crítica e consciente que possa reivindicar os seus direitos. Neste sentido, o ensino
que ocorre na sala de aula também é reflexo da política desta modalidade de ensino.

Neste contexto, conforme Romão (2005 p. 49-50):

[...] com a atual ordem econômica internacional e com a estrutura social nacional vigente
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em nosso país, a riqueza de alguns se constrói com o subdesenvolvimento e a miséria de
muitos. Neste contexto, as propostas educacionais elitistas visam à alienação do povo,
propondo falsas questões, como a da inconveniência da universalização do saber e, de modo
mais sofisticado e sutil, a exclusão de uma parcela de população “já perdida” para o projeto
de Nação e para o processo civilizatório.

Desse modo, isso explica a tamanha desvalorização da EJA pelo Estado e a própria sociedade. Em um país em
que o índice de desenvolvimento econômico é enorme, enquanto que a educação, principalmente a referida,
permanece precária, é consequência dessa trama injusta. Assim, sendo propiciada cada vez mais a alienação
do homem pela educação quando, na verdade, conforme já foi citado por Freire, a mesma deveria promover o
senso crítico e a conscientização do sujeito.

Postas as considerações e, tendo-se em mente que o aluno da EJA possui um histórico de discriminação e
desvalorização pela sociedade, essa modalidade de ensino mais que qualquer outra etapa da escolarização
precisa proporcionar aos educandos a liberdade de se expressarem e dialogarem.

A seguir, descreveremos a pesquisa de campo que consistiu de entrevistas semiestruturadas feitas com duas
professoras da EJA e, com dois grupos focais compostos por alunos da EJA que trabalham.

3. A Prática Pedagógica de Professores no Centro de Educação de Jovens e Adultos do Município de
Arapiraca – CEJAMA, Frente aos Alunos que Trabalham

A pesquisa de campo foi realizada no Centro de Educação de Jovens e Adultos do Município de Arapiraca/Al –
CEJAMA. Utilizamos uma entrevista individual com duas professoras, com o objetivo de conhecer a prática
pedagógica das mesmas frente aos alunos que trabalham e, a concepção pedagógica que há por trás da
prática dessas professoras. Uma das entrevistadas tem 33 anos de idade e possui formação em pedagogia, a
outra tem 49 anos e possui formação em história. Para identificá-las utilizaremos os nomes fictícios de Joana
e Helena respectivamente.

Outro instrumento da coleta de dados foi a realização de entrevista com dois grupos focais de alunos da EJA
que trabalham, um grupo de três alunos com idades de 18, 16 e 21 anos; e uma dupla com idades de 18 e 38
anos. Para a identificação dos membros de cada grupo, aqui denominados grupo (1) e grupo (2), utilizaremos
os códigos: grupo (1) – A1, A2 e A3; grupo (2) – L1 e L2. A entrevista com os alunos teve como objetivo
conhecer as dificuldades enfrentadas por eles ao terem que conciliar a escola e o trabalho, o que eles acham
da prática pedagógica dos seus professores e quais os seus planos em relação aos estudos.

3.1 As dificuldades entre estudar e trabalhar na opinião dos alunos

Ao serem inquiridos por que não concluíram na idade certa a etapa dos estudos na qual se encontra, o grupo
(1), que é composto por três alunos aqui identificados pelos códigos: A1, A2 e A3 e, que estão na fase
correspondente ao 5º e 6º ano do ensino fundamental, relataram:

A1 - Eu foi porque... no caso, eu tinha estudado aqui regularmente, certo, aí fui viajar pra
Aracaju, aí aconteceu um imprevisto de ir morar lá, e perdi dois anos lá, [...] ... porque eu
pensava que ia voltar pra cá...

A2 - Eu foi... mais por causa de mulher, arrumei logo um filho, aí ela muito ciumenta
também... eu não podia estudar direito, aí perdi dois anos.

A3 – Eu por causa do meu pai, ele deixou a minha mãe... aí eu tive que ajudar a minha mãe
pra ajudar em casa, aí a oportunidade agora cresceu mais... aí eu voltei a estudar.
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Com relação ao grupo (2), composto por duas alunas aqui identificadas pelos códigos: L1 e L2 e, que estão na
fase correspondente ao 8º e 9º ano do ensino fundamental, as respostas foram as seguintes:

L1 – No meu caso, foi o meu pai que falou que... assim, eu só fiz até a 4ª série naquele
tempo e, o meu falava que não tinha porque mulher estudar, aí foi por esse motivo que o
meu sonho foi adiado. Eu... casei nova, tive que cuidar do filho...

L2 - O meu foi por causa de namorado... porque eu não queria nada com a vida mesmo,
só queria tá bagunçando... a gente não pensa no dia de amanhã né?

Percebe-se com a fala dos discentes que foram vários os motivos que fizeram com que eles tivessem os seus
estudos atrasados. Com a fala de dois dos jovens entrevistados podemos considerar a falta de maturidade
como um dos motivos, e em relação aos outros entrevistados, pela necessidade de ter que trabalhar e por
circunstâncias da vida.

Perguntados quais foram os motivos que fizeram com que eles voltassem a estudar, os alunos do grupo (1),
responderam:

A1 - O que me fez voltar a estudar foi porque nesses dois anos que eu fiquei parado em
Aracaju... eu vi amigos meu contando... amigo meu dizendo que tinha se arrependido de
parar de estudar, porque diz que quando parou de estudar não conseguiu um emprego
adequado, aí no trabalho que ele trabalhava lá, ele era tipo... pisoteado, humilhado no
trabalho, e aí eu vi que eu não queria isso pra mim, daí eu decidi estudar.

A2 - O que me fez voltar a estudar foi... assim né... a precisão né?
a necessidade de... lá na frente ter um trabalho bom, um estudo bom, pra fazer uma
faculdade e... ficar bem...

A3 - A oportunidade, porque... antes eu só podia estudar a noite, aí a noite era o tempo em
que eu tava tentando trabalhar a noite, aí agora surgiu essa oportunidade de fazer o EJA de
manhã, aí eu vim fazer .

As respostas do grupo (2) foram as seguintes:

L1 - Eu, no meu caso, foi a vontade, sempre tive vontade de voltar a estudar, e aí surgiu
essa oportunidade pela prefeitura... [...] E graças a Deus eu tô conseguindo. Eu não estou
velha, eu quero, eu posso e eu vou conseguir, e quem tiver do meu lado... vai seguir
também.

L2 - Tipo... porque eu quero fazer faculdade de educação física e de direito, e pra mim
chegar até lá precisava que eu estudasse entendeu?
E aí vem questão de força da família... meu pai me apoia bastante [...] eu fiz mais por
causa dele no início das aulas, porque ele queria que eu estudasse, mais agora é por causa
de mim mesmo... porque eu quero.

Nota-se que os depoimentos do grupo (1) se assemelham, ambos os alunos têm a consciência crítica de que
para ter sucesso profissional, ser valorizado e conseguir se estabelecer no emprego, é necessário se qualificar
e, para isso, primeiro é imprescindível concluir a etapa básica dos estudos.

Em relação ao grupo (2), observa-se que o que moveu as alunas a voltarem a estudar foi a própria realização
pessoal e a determinação em alcançar as suas metas.
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Em um outro momento da entrevista, ao serem perguntados quais eram as dificuldades que os alunos
enfrentavam ao terem que conciliar a escola com o trabalho, ambas as respostas do grupo(1) e do grupo(2)
foi o cansaço. Os alunos esclarecem que por trabalharem os dois horários (a maioria deles), tendo dias que
até os três, ainda tendo que repor aula e fazer os trabalhos que são passados para casa, eles ficam
esgotados. Um deles chega a dizer que por trabalhar o dia todo fica cansado e, muitas vezes pega no sono e
não vai para a escola.

Com base nos depoimentos fica clara a importância que a escola exerce na vida desses alunos no sentido de
também propiciar a frequência dos mesmos na sala de aula e de possibilitá-los a ter um bom desempenho
escolar.

No entanto, também fica evidente que a escola sozinha não dá conta de tal missão, pois, por mais que se
planeje e se una esforços na tentativa de atender as necessidades desse alunado dentro do espaço escolar, se
lá fora ele não encontrar as condições necessárias para conseguir conciliar o trabalho com a escola, o trabalho
realizado pela instituição de ensino é dificultado.

Quando indagados sobre o que achavam da prática em sala de aula dos seus professores, se conseguiam
aprender e se sentiam estimulados para tal, ambos os alunos ficaram divididos, disseram que com alguns
professores sim e com outros não. Em seguida, ao serem perguntados se pudessem mudar alguma coisa ou
sugerir algo com relação à prática em sala de aula de seus professores, o que seria?
Ambos os alunos respondem que queriam que eles fossem mais dinâmicos, que diversificassem mais as aulas.
Conforme a fala das alunas do grupo (2):

L2 - Que eles fossem mais dinâmicos, porque... olhe, a nossa professora de português, ela
tem um jeito de explicar... entendeu?
que entra na nossa cabeça... direitinho, ela brinca, ela tem um jeito mais... engraçado, não
é aquele negócio só de chegar e escrever... hoje mesmo ela trouxe slides. Ela procura uma
forma diferente, mais dinâmica, do que aquele negócio mais formal de só escrever, explicar
e pronto.

L1 - E a gente não decora a gente aprende.

É importante que o docente busque estratégias de ensino que chamem e prendam a atenção do aluno e
estimulem o seu interesse, que tornem a hora da aula um momento harmonioso e agradável onde o aluno
possa se sentir confortável e participar. No caso da Educação de Jovens e Adultos, com todas as
características já mencionadas e que envolvem as dificuldades enfrentadas por esses alunos, isto se torna
imprescindível, pois, os alunos querem encontrar na prática pedagógica dos seus professores motivação para
continuar estudando.

3.2 A prática pedagógica e as dificuldades enfrentadas pelos alunos da EJA na opinião das
professoras

Ao serem questionadas sobre quais eram as suas práticas pedagógicas, tendo em vista as dificuldades
enfrentadas pelos alunos da EJA que trabalham, em permanecer na escola tendo que conciliá-la com o
trabalho e apresentar um desempenho escolar satisfatório, uma das docentes respondeu:

A gente sente muita vontade de trabalhar com filmes, vídeos e essas coisas... mas existe
uma grande dificuldade. Eu gosto muito de trabalhar a questão de dar a minha aula
explicativa com eles, apresentar um vídeo pra que eles possam entender melhor. Trabalho
muito essa questão, porque eles não têm condições de fazer a pesquisa lá fora, por conta
do trabalho (grifo nosso), é outra realidade aqui. Certo?
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As vezes a gente tem que trazer o nosso material... eu trago outros livros para que eles
leiam, interajam... pra poder conciliar, porque a gente pede um trabalho de pesquisa e às
vezes nem todos têm as condições financeiras de fazer a pesquisa, nem todos têm condições
de possuir um computador pra fazer a pesquisa... alguns que têm, ok... e muitos deles
esquecem, ontem mesmo eu pedi um trabalho pra essa turma aqui, nenhum fez, alguns
deles infelizmente por falta de tempo ou... então, eu já vim preparada, trouxe alguns livros
de casa pra que eles leiam, façam resumo pra entender o assunto, felizmente eles estão
estudando na sala de aula, já que não tem tempo em casa [...] (HELENA, 2014).

Podemos observar na fala da professora que ela demonstra ter preocupação em tornar a sua aula mais
atrativa para os alunos e, é consciente das dificuldades que os alunos enfrentam para estudar, como
dificuldade financeira e falta de tempo (decorrente do trabalho) em realizar pesquisas fora do ambiente
escolar. Então, ela adapta as suas aulas.

Segundo Costa (2008), ao pensar sobre os princípios levantados por Paulo Freire, na formação dos
educadores eles também têm que ser sujeitos autônomos e conscientes. Ou seja, para possibilitar que o aluno
se torne um sujeito autônomo e consciente, o professor também tem que ter esse perfil e, isso se reflete na
sua prática em sala de aula.

Também questionada sobre qual a sua prática pedagógica, tendo em vista os alunos da EJA que trabalham, a
professora de nome fictício Joana (2014), responde:

Olhe... primeiro você tem que conversar com cada aluno, tipo assim.... olho no olho,
conhecer a realidade do aluno [...] você busca ajudá-los naquilo ali que tá com dificuldade. É
muito diferente de uma escola normal... você... passar a vista grossa em uma sala com 47
alunos...não tem como você conhecer a história de cada um, mais EJA não, quando você
sente que o aluno tá com alguma dificuldade você busca ajudar. A gente faz projeto, a gente
dá aula prática, faz tudo que pode, mais a questão é pessoal mesmo, assim... acha que não
precisa estudar, às vezes... arrumam um emprego que não tem uma brecha... Aí assim, têm
alunos que trabalham e às vezes não dá pra chegar a tempo e têm muitos alunos que estão
repondo as aulas pra não ser reprovado por falta. [...] Mais, realmente a questão deles,
questão de falta, não é dificuldade da escola nem dos professores, é “n” situações.

De acordo com Corrêa (2008), com relação à EJA, as escolas têm que reforçar o diálogo, ou seja,
proporcionar a fala e escuta dos alunos, abrir espaço para que o aluno possa dizer o que pensa e ser
escutado.

Tem-se que entender, como já foi falado, que o aluno da EJA possui uma história e uma vida geralmente
marcada por dificuldades e que isso se reflete na escola, desse modo, o ambiente escolar deve ser o mais
acolhedor e estimulante possível para que o aluno consiga permanecer na escola.

Porém, tomando como base o último trecho da entrevista da docente, onde ela coloca que existem “n”
situações para que o aluno falte à escola, nós temos que reconhecer que não basta apenas que a escola
realize um bom trabalho para chamar esses alunos e incentivá-los, se lá fora esse aluno encontra resistência
em conseguir estudar. É o caso, por exemplo, de alunos que trabalham dois horários e, em alguns casos,
quando há dias que trabalham até os três.

Apreende-se da fala da professora que na sua prática em sala de aula ela enfatiza a questão do próprio
relacionamento com os alunos, tendo conhecimento da realidade e dificuldades enfrentadas por esse tipo de
alunado, ela preocupa-se em fazer uma investigação no sentido de conhecê-los e conhecer a realidade dos
mesmos, para que assim, ela possa intervir melhor na sala de aula.

No decorrer da entrevista, quando questionadas sobre qual era a concepção pedagógica que norteava as suas
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práticas em sala de aula, em que elas se baseavam, Joana (2014), discorre:

Em atividades práticas. Por exemplo, pra algumas alunas minhas que estão
desempregadas... você dá umas aulas sobre bolsa... já que eu sou professora de arte, umas
bolsas com papel reciclado, muito bonita por sinal, vi até no shopping essas bolsas, e
assim... não parece de papelão. Então, alguns alunos já estão vendendo, porque é atrativo
né?
Mesmo que, por exemplo, quem não vendeu, não faz pra vender, mais já faz pra uma mãe e
pra uma filha... Eu percebi que surgiu efeito aquela prática. Então é assim... têm várias
coisas que o que eu posso fazer na prática, eu faço. Porque slide... nem sempre... no início
até que eles prestam atenção.

Percebe-se pela fala da docente que ela possui uma consciência crítica e consciente do trabalho com os
alunos, demonstra preocupação em ajudá-los e ensiná-los para a vida, relacionando a disciplina que ministra
com o cotidiano e atividades práticas que os estimule.

Nessa perspectiva, ao falar sobre o modelo educacional adotado por Paulo Freire, Bessa (2011), diz que nesse
modelo trabalha-se com temas relacionados com a realidade social, em que o importante não é transmitir os
conteúdos específicos, mas estabelecer uma relação com a experiência vivida, visando à ação coletiva diante
de realidades e problemas do meio socioeconômico e cultural da comunidade.

Com relação à fala da professora aqui denominada Helena (2014), ela relata:

A gente trabalha muito a questão da realidade, que eu sou muito assim... a gente tem que
preparar o nosso alunado de escolas públicas para a vida. Porque a maioria deles não
consegue alcançar... a chegar a uma universidade, eu acho que eu aprendi muito isso no
curso de capacitação que eu participei um tempo atrás e o professor mostrou essa realidade
pra gente, e então eu acho que a gente tem que preparar eles... e a questão do EJA
principalmente, pra eles se situarem com a ideia da... questão da globalização... pra eles
estarem sintonizados nos documentários, nas notícias do dia a dia, pra que eles se atualizem
mais com a realidade da gente. Têm alunos nossos que pararam já a algum tempo atrás...
três anos, vinte anos... e a gente tem que trabalhar com eles outra realidade do que a que a
gente trabalha com o ensino normal.

Assim como a outra professora, Helena parte do pressuposto de que o ensino em uma sala de aula de EJA
tem que ser direcionado com vistas à realidade vivida pelos alunos, ou seja, o conhecimento em sala de aula
deve ser contextualizado.

Neste sentido, Bessa (2011, p.161), ainda ao se referir à prática educacional de Paulo Freire, diz que o
estudioso adotou “como princípios fundamentais a valorização do cotidiano do aluno e a construção de uma
práxis educativa que estimule a leitura crítica do mundo”.

Quando questionadas sobre se elas achavam que o ensino na EJA deveria ser diferente do ensino que é dado
às crianças, ambas disseram que sim. Porém, na fala de Joana (2014), houve uma ressalva:

Não, assim... ensinar a uma criança é diferente de ensinar a um adulto, você não pode
ensinar EJA com a mesma linguagem com que você ensina uma criança. Mais assim... eu
falo do cuidado, o cuidado que você tem que ter com uma criança é o cuidado que você tem
que ter com o aluno de EJA, porque eles são especiais, criança porque tá chegando agora na
escola né?
No convívio social... e o adulto não, ele passou muito tempo longe da escola, e se ele não
achar a escola atrativa... porque ele já está desestimulado, já acha que não é pra ele aquilo
ali, então se você não tiver um cuidado, eles vão evadir. Agora a linguagem pra ensinar é

23/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_pratica_pedagogica_do_professor_da_eja_frente_as_dificuldades_e.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.9-12,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



diferente.

Apreende-se da fala da docente que, assim como as crianças os alunos da EJA também devem ser tratados
com delicadeza e atenção em decorrência de estarem desestimulados e se sentirem inseguros, ou seja, em
questão de relacionamento professor-aluno, afetividade, na EJA não deve mudar muito em relação ao ensino
de crianças.

Sobre qual seria o maior desafio em ensinar alunos da EJA que trabalham na opinião das docentes, Joana
(2014), depois de pensar um pouco respondeu que era o cansaço, “eles não ficam na sala de aula muito
presentes, estão lá, mas... estão em outro plano...”. Já Helena (2014), relata que “é que eles consigam
alcançar o objetivo né?
... que muitos deles estão vindo... porque saem do ensino fundamental... pela questão da idade, reprovado,
reprovado, reprovado, aí a escola do ensino normal não aceita, aí eles têm que vim pra cá... [...]”.

Pode-se perceber com a fala de Joana ao relatar o cansaço, que essa é uma consequência do próprio
trabalho; já Helena considera como o maior desafio as implicações trazidas pela trajetória escolar desses
alunos, como a baixa autoestima por exemplo. Podemos concluir, contudo, que ambos os fatores resultam em
desafios para o ensino desses alunos.

Nas entrevistas, quando foram perguntadas se achavam mais difícil ensinar e estimular a aprendizagem de
um aluno adulto que trabalha ou de um jovem que também trabalha, ambas responderam o jovem que
trabalha.

Segundo Helena (2014), “é mais fácil ensinar ao adulto que trabalha. Porque os mais novos... a maioria ainda
não tem maturidade”.

Joana (2014), relata: “de um jovem, porque o jovem acha que é jovem demais, e acha que vai ter tempo [...]
tudo é depois, e o tempo é traiçoeiro não espera por ninguém. Já o adulto não, se o adulto vem pra escola,
ele tem certeza... é determinado [...]”.

Entende-se com a fala das docentes que é mais fácil ensinar ao adulto que trabalha porque ele já sabe o
quer, está focado, então, o processo de ensino-aprendizagem ocorre de uma forma mais tranquila. No
entanto, com relação aos jovens, alguns ainda precisam que o professor além de ensinar consiga fazer com
que eles internalizem a importância que há em estudarem.

Indagadas se conheciam um pouco da rotina de vida e de trabalho de seus alunos e, se achavam importante
ter esse conhecimento, ambas responderam que sim, elas acham importante ter essa aproximação com eles.
Joana (2014), responde: “Com certeza, eu acabo vendo assim... os alunos de outra forma [...] quando você
passa a conhecer a história de um aluno, você muda, você tem o cuidado ao lidar, não é de qualquer jeito”.

Podemos constatar com a entrevista feita com as docentes que ambas possuem uma consciência crítica e
clara com relação ao trabalho na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Conhecem a realidade e as
dificuldades enfrentadas por esses alunos e, procuram realizar um trabalho pedagógico que se adeque a essa
clientela e que supra as suas necessidades. Também foi possível verificar que as duas docentes gostam e se
identificam com o trabalho nessa modalidade de ensino e no decorrer das entrevistas era notável a
sinceridade e emoção com que falavam de seus alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho acerca da prática pedagógica do professor da EJA frente às dificuldades enfrentadas pelos
educandos, que têm que conciliar a escola com o trabalho, teve como objetivo fazer uma investigação sobre
como deve ser a prática pedagógica desse professor tendo em vista essa realidade e, como estão se dando
essas práticas. Além de conhecer as dificuldades enfrentadas por alunos da EJA que trabalham e o que eles
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acham da prática de ensino de seus professores.

Em relação à prática pedagógica das professoras da EJA entrevistadas e também tomando como base a
investigação feita com os alunos que trabalham, pôde-se constatar que o ensino apenas tradicional,
caracterizado como aquele onde o professor só escreve no quadro e explica o conteúdo, não resulta em muito
sucesso. E, isso pode ser explicado ao levarmos em consideração as características desse aluno e as
consequências negativas em sala de aula já mencionadas resultantes do trabalho. Desse modo, precisando
esses sujeitos de uma prática que os estimule, que os faça querer ir pra sala de aula. Nesse contexto, a
pesquisa revelou que esses educandos preferem aulas mais dinâmicas e diversificadas.

O estudo revela que a prática pedagógica dos professores da EJA exerce grande influência sobre o
aprendizado e motivação dos educandos para permanecer na escola. No entanto, é um desafio para alunos e
educadores enfrentarem e superarem as dificuldades vividas pelos alunos que trabalham e estão sujeitos, em
sua maioria, a grande carga horária de trabalho, ao cansaço e a falta de tempo para estudar e realizar
trabalhos fora do ambiente escolar.
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