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RESUMO 

 

Com o intuito de contribuir para o desenvolvimento de novos olhares e reflexões sobre a 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), realizou-se um levantamento de dados sobre a 

trajetória da EJA no Brasil. Por meio do estudo percebeu-se que a elaboração de políticas 

públicas para a educação sempre esteve atrelada aos interesses religiosos, políticos e 

econômicos. A educação de jovens e adultos teve seu início com a chegada dos padres 

jesuítas no Brasil no século XVI, os quais foram responsáveis pela educação e catequese 

dos índios com o intuito de arrebanhar novos fieis para a igreja católica. Com a expulsão 

dos jesuítas do brasil, o estado brasileiro assumiu o papel de organizar e normatizar a 

educação. Desde então, um intenso debate em torno da Educação de Jovens e Adultos 

tem sido travado entre vários setores da sociedade para o estabelecimento de uma 

educação de qualidade que possa fornecer subsídios para a formação integral do 

educando. Percebe-se que a educação de Jovens e Adultos veio ganhando destaque nos 

debates em torno da elaboração das leis que regem o sistema educacional brasileiro, até 

se tornar modalidade de ensino na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB, 

9394/96). Um longo caminho já foi percorrido, mas ainda é preciso continuar o debate 

em torno da EJA, elaborando políticas públicas específicas à essa modalidade de ensino, 

capacitando professores e desenvolvendo materiais didáticos adequados a realidade dos 

educandos. Por meio da Ficha de Avaliação do Livro didático disponibilizada pelo 

Ministério da Educação – MEC, foi realizada a análise do livro didático de biologia 

disponível na escola. Constatou-se que a quantidade de livros existentes na escola não é 

suficiente para atender a todos os estudantes, e em vários aspectos, o livro encontra-se 

inadequado a realidade dos sujeitos atendidos pela modalidade de Ensino de Jovens e 

Adultos. A pesquisa foi realizada na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

Serra Sede com estudantes da EJA ensino médio, no turno noturno. Os estudantes 

responderam a um questionário demonstrando suas percepções sobre o livro didático e 

sua importância na sala de aula. Através da pesquisa almejamos gerar informações que 

possam contribuir para o fortalecimento da EJA no estado do Espírito Santo, as quais 

serão divulgadas por meio da publicação de um livro. 

 

Palavras-chave: Educação, jovens, adultos, análise, livro didático, biologia.  



 

 

  

ABSTRACT 

 

In order to contribute to the development of new perspectives and reflections on youth 

and adult Education (EJA), a survey was conducted on the trajectory of EJA in Brazil. 

Through the study, it was realized that the elaboration of public policies for education has 

always been tied to religious, political and economic interests. The education of youths 

and adults began with the arrival of the Jesuit priests in Brazil in the sixteenth century, 

who were responsible for the education and catechesis of the Amerindians in order to 

bring new believers to the Catholic Church. With the expulsion of the Jesuits from Brazil, 

the Brazilian state assumed the role of organizing and regulating education. Since then, 

an intense debate over the education of young people and adults has been held between 

various sectors of society for the establishment of a quality education capable of provide 

subsidies for the integral education of the students. It is noticed that the education of 

young people and adults has gained prominence in the debates around the elaboration of 

the laws that govern the Brazilian educational system, until becoming a teaching modality 

with the Law of Directives and Bases of the Brazilian Education (LDB, 9394/96). A long 

way has already been crossed, but the debate around the EJA should continue, drawing 

up specific public policies for this type of education, training teachers and developing 

teaching materials appropriate to the reality of the learners. Through the Sheet of 

Evaluation of the Student’s Textbook, made available by the Ministry of Education - 

MEC, the textbook of biology, available at the school, were analyzed. It has been found 

that the amount of books available at the school were not enough to attend all the students, 

and in several aspects, the books were inadequate to the reality of the subjects within the 

modality of youth and adult education. The research was conducted at the School of 

Primary and Secondary Education “Serra Sede”, with students from the EJA high school, 

in the night shift. The students answered a questionnaire demonstrating their perceptions 

about the textbook and its importance in the classroom. Through the research, we aimed 

to generate information that can contribute to the strengthening of the EJA in the state of 

Espírito Santo, which will be released through the publication of a book. 

 

Keywords: Education, youths, adults, analyze, textbook, biology. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

A Educação de Jovens e Adultos no Brasil teve seu início ainda muito cedo, no período 

colonial, quando em 1549 aqui desembarcaram os primeiros padres jesuítas com o 

objetivo de catequizar os povos indígenas na América do Sul (MOREIRA, 2014 p.17). 

 

No entanto, antes de começar a discorrer sobre os processos políticos, econômicos e 

religiosos que influenciaram o desenvolvimento da Legislação Educacional Brasileira 

para os jovens e adultos, é importante saber a origem etimológica da palavra Legislação. 

O termo legislação tem sua origem na junção de duas palavras, ambas provindas do 

Latim: Legis + Lação.  

 

Legis, é o genitivo da palavra Lex. Legis/lex que em português quer dizer respectivamente, 

Lei/da lei. A palavra Lação, vem do latim do verbo fero, ferre, latum, que quer dizer 

levar, transportar, apresentar. 

 

Logo, podemos dizer então que legislação é algo que foi escrito, dito, e está sendo 

apresentado, dado a conhecer ao povo. Legislação pode ser assim interpretada como um 

meio de apropriar-se da realidade política por meio de regras declaradas, tornadas 

públicas, e que regem a sociedade, o convívio social, e que podem despertar o sentimento 

de ação e cidadania (CURY, 2002). 

 

Legislação também pode ser interpretada como um conjunto de leis acerca de 

determinada matéria com função de reger uma sociedade (FERREIRA, 1999). 

 

Segundo Cury (2002), um conjunto de leis pode ser fruto de um poder autoritário, 

centralizado. Sendo assim, não conta com a adesão popular, e quando obedecida, é feita 

pelo medo, força e imposição. Para ser ideal, a legislação deve ser desenvolvida pelo e 
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para o poder popular. O poder popular é a fonte legitima da legislação e por isso o povo 

pode delega-lo aos seus representantes legais. 

 

O primeiro parágrafo da Constituição Federal do Brasil ratifica a afirmação acima quando 

diz: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos 

diretamente, nos termos dessa constituição” (Constituição federal, 1988). 

 

Sendo assim, o conjunto de leis existentes em uma nação precisa contribuir para que todos 

os cidadãos, não importando a sua classe social, suas crenças, seus costumes, seus valores 

religiosos, possam desfrutar dos mesmos direitos, possuir os mesmos deveres, tornando 

possível seu crescimento e desenvolvimento como pessoa humana.  

 

No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), é responsável em 

definir e regulamentar o sistema educacional. A primeira LDBEN foi criada em 1961 (Lei 

nº 4.024/61), seguida por uma versão em 1971 (Lei nº 5.692/71), que vigorou até a 

promulgação da mais recente em 1996 (Lei nº 9.394/96). 

 

Outro importante documento são os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que são 

documentos elaborados pelo Governo Federal com o objetivo de orientar os 

educadores por meio de explanações sobre fatores fundamentais relacionados a cada 

disciplina. São documentos curriculares não obrigatórios, servem apenas como 

norteadores para professores, coordenadores e diretores, que podem adaptá-los às 

peculiaridades locais.   

 

O desenvolvimento de leis e orientações nas políticas educacionais brasileiras sempre foi 

marcada por muitas discussões e debates no campo político, momentos de ruptura e 

inadequação de políticas públicas e práticas pedagógicas. Na Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), não foi diferente. Um longo caminho foi percorrido, até ser definida como 

modalidade de ensino da Educação Básica, conforme prevê o artigo 37º da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN nº 9.394/96. Pessoas de vários 
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segmentos da sociedade, comprometidas em garantir uma educação de qualidade aos 

jovens e adultos participaram ativamente neste debate (SILVA e VILLELA, 2016).  

 

As Propostas Curriculares nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (PCNEJA), 

foram elaboradas com o objetivo de redefinir a Educação de Jovens e Adultos. A ideia de 

“supletivo”, que indicava uma tentativa de compensar “o tempo perdido”, ou substituir 

de forma compensatória o ensino regular, hoje necessita ser revisto e concebido como 

Educação de Jovens e Adultos para a vida, isto é, aprendizagem e qualificação 

permanente é fundamental no entendimento e resolução de problemas na sociedade 

(BRASIL, 2002). 

 

Esses documentos deixam claro que é preciso haver uma reflexão pedagógica sobre o 

papel da escola em desenvolver o pensamento reflexivo, no que diz respeito a Educação 

de Jovens e Adultos. Saber as características dos jovens e adultos, quais são suas 

aspirações, seus objetivos, precisa ser uma preocupação constante nas unidades de ensino 

que ofertam a modalidade de ensino para os jovens e adultos (BRASIL, 2002). 

 

Discorrendo sobre a importância da educação para a superação das dificuldades sociais 

vivenciadas pelos sujeitos menos favorecidos Padilha et al (2019) afirma: 

 

Em espaços tão diversos, tão precários e tão perversos a educação tem um 

papel terminante na vida das pessoas, todavia na vida das pessoas menos 

favorecidas economicamente, excluídas numa sociedade dominante, 

discriminadas por serem diferentes; a educação é a única ferramenta, o único 

meio e a única saída. É a própria emancipação; é a garantia de autonomia; é o 

direito obrigatório e necessário para transformar as pessoas e estas, mudarem 

o mundo (PADILHA et al, 2019. Pág. 10).  

 

Como peça fundamental no processo de ensino e aprendizagem está o educador, que 

também precisa estar constantemente envolvido nessa reflexão. Ele deve avaliar, rever, e 

se for preciso mudar sua prática, buscando meios de aperfeiçoá-la de modo a realizar um 
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ensino eficaz capaz de apoiar os educandos na superação de suas dificuldades (BRASIL, 

2001). 

 

Segundo Zômpero e Laburú (2011), como ferramenta de apoio a superação de 

dificuldades no campo educacional, o ensino por investigação vem sendo utilizado com 

muito sucesso no desenvolvimento de habilidades cognitivas nos alunos, na realização de 

procedimentos como elaboração de hipóteses, anotação e análise de dados, bem como o 

desenvolvimento da capacidade de argumentação.  

 

De acordo com Carvalho (2009), o ensino de Ciências por investigação tem como 

objetivo criar um ambiente investigativo nas escolas que facilitem aos estudantes a 

compreensão do trabalho científico para que possam gradualmente compreender a 

linguagem científica. 

 

Para Munford e Lima (2007), o ensino por investigação seria mais uma opção em que o 

professor poderia dispor ao buscar diversificar sua prática de forma inovadora para 

conseguir desenvolver no estudante a alfabetização científica, característica muito 

importante para o desenvolvimento do seu protagonismo e autonomia.  

 

Azevedo (2013) afirma que através do ensino por investigação o estudante adquire uma 

postura ativa. Durante o processo, ele precisa pensar, criar raciocínios, escrever, trocar 

ideias, além de ter que justifica-las. 

 

Dessa forma, o trabalho investigativo abre espaços para que o estudante desenvolva suas 

ideias, crie maneiras de investiga-las, apresente seus resultados, e ainda contribui para o 

enriquecimento de seu vocabulário científico, auxiliando-o na compreensão das 

complexas relações existentes no meio em que vive.  
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Segundo o relatório global sobre aprendizagem e educação de adultos, realizado pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO - A 

educação de adultos é entendida como:  

 

O conjunto de processos educacionais organizados, seja qual for o conteúdo, 

nível e método, quer sejam formais ou não, quer prolonguem ou substituam a 

educação inicial nas escolas, faculdades e universidades, bem como estágios 

profissionais, por meio dos quais pessoas consideradas adultas pela sociedade 

a que pertencem desenvolvem suas habilidades, enriquecem seus 

conhecimentos, melhoram suas qualificações técnicas ou profissionais ou 

tomam uma nova direção e provocam mudanças em suas atitudes e 

comportamentos na dupla perspectiva de desenvolvimento pessoal e 

participação plena na vida social, econômica e cultural, equilibrada e 

independente; contudo, a educação de adultos não deve ser considerada como 

um fim em si, ela é uma subdivisão e uma parte integrante de um esquema 

global para a educação e a aprendizagem ao longo da vida (UNESCO, 2010, 

p.13).  

 

Assim, a Educação de Jovens e Adultos (EJA), não pode ser pensada como recuperação 

de algo que foi perdido, algo não aprendido no momento certo. O retorno do jovem e do 

adulto para a escola, na verdade, significa a busca por conhecimentos que serão relevantes 

em seu momento atual de vida, saberes que possibilitem desenvolver e constituir 

conhecimentos, habilidades, competências e valores que transcendam os espaços formais 

da escolaridade e conduzam a sua realização pessoal e coletiva (PARECER CNE, 

11/2000).   

 

Colocando em destaque a importância da Educação de Jovens e Adultos, em seu artigo 

3º, LDB (9394/96) afirma que o ensino deve ser ministrado com base em vários 

princípios, entre os quais destacaremos o XIII, que foi incluído pela Lei nº 13.632, de 

2018, onde garante o direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. 

 

A Educação de Jovens e adultos deve ser entendida como um potente instrumento na 

preparação dos indivíduos para enfrentarem as constantes e rápidas mudanças ocorridas 



6 

 

  

em nossa sociedade no século XXI. O relatório global sobre aprendizagens de jovens e 

adultos realizado pela UNESCO afirma: 

 

A educação de adultos oferece um meio para enfrentar os desafios de 

desenvolvimento do século XXI. Ela permite que as pessoas adquiram 

conhecimentos, habilidades e valores que lhes permitem melhorar a qualidade 

de suas vidas presentes e futuras. Ela ajuda as pessoas a descobrirem os 

recursos de que precisam, identificarem novas possibilidades de adquiri-los e, 

mais importante, usar os recursos à sua disposição para realizarem suas 

aspirações. Em suma, o acesso a, e a participação em uma educação de adultos 

relevante e adequada são fundamentais para o desenvolvimento pessoal, 

econômico e social (UNESCO, 2010, p. 59). 

 

Sendo assim, o empenho da escola e do professor no desenvolvimento de um ambiente 

escolar onde os educandos possam participar de maneira ativa no processo de ensino e 

aprendizagem, juntamente com o desenvolvimento de políticas públicas relacionadas a 

produção de materiais didáticos adequados a realidade dos estudantes, formação 

continuada e valorização dos profissionais da educação, torna-se imprescindível a um 

país que anseia superar suas dificuldades sociais, ambientais e econômicas por meio da 

participação de toda a sua sociedade.  

 

Pressionado por mecanismos internacionais relacionados a educação, em 1966 o 

Ministério da Educação (MEC), assina vários acordos com a United States Agency for 

International Development (USAID). Apesar de muito criticado, o acordo intensifica as 

discussões em torno do livro didático, uma vez que o Brasil se compromete em editar e 

disponibilizar em larga escala livros didáticos aos estudantes (WITZEL, 2002). 

 

Como parte das políticas públicas para a educação, o livro didático tem se mostrado um 

instrumento muito importante no processo didático e pedagógico. No entanto, muitos 

questionamentos começaram a surgir em relação a abordagem dos conteúdos. Esses, da 

forma como eram abordados causavam uma banalização e fragmentação dos 

conhecimentos científicos (MORTIMER, 1988). 
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Segundo Romanatto (2004), o livro didático é um eficiente recurso de aprendizagem no 

contexto escolar. No entanto, sua eficiência depende, de uma adequada escolha e 

utilização. Assim: 

 

O livro didático, como qualquer outro recurso, tem sua importância 

condicionada ao uso que o professor dele faça. Não só pelo seu emprego 

correto, mas sabendo explorá-lo em função dos objetivos a alcançar, sabendo 

enfatizar os seus pontos fortes e anular os seus pontos fracos (ROMANATTO, 

2004, p.05) 

 

Para Lajolo (1996, p.04), a importância atribuída ao livro didático em toda a sociedade 

faz com que ele acabe determinando conteúdos e condicionando estratégias de ensino, 

marcando de forma decisiva o que se ensina, como se ensina e o que se ensina.  

 

Diante do exposto, é muito importante que os debates e as discussões em torno do livro 

didático continuem em todos os setores comprometidos e envolvidos com a educação. 

Dessa forma podemos juntos contribuir para a construção e desenvolvimento de materiais 

didáticos contextualizados, robustos, que possam dar um significado maior ao que é 

ensinado e aprendido na escola.     
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2 - OBJETIVOS 

 

2.1 - Objetivo geral  

 

 Analisar as influências do processo sócio histórico na elaboração de políticas 

públicas para a Educação de Jovens e Adultos no Espírito Santo.  

 

 

2.2 - Objetivos específicos 

 

 Realizar análise histórica da Educação de Jovens e Adultos no Brasil; 

 

 Avaliar a pertinência didático e pedagógica do livro didático de biologia para a 

Educação de Jovens e Adultos; 

 

 Organizar os resultados da pesquisa para produção e publicação de um livro. 
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3 - METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi realizada nos anos de 2018 e 2019 na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Serra Sede localizada no município de Serra, ES. A pesquisa foi 

desenvolvida a partir de uma abordagem qualitativa aconteceu no período noturno e foi 

do tipo Estudo de Caso. 

 

Segundo André (2015), a pesquisa qualitativa vem sendo utilizada com muita frequência 

na área da educação. Para Gatti (1992), é a partir da década de 80 que a abordagem 

qualitativa começa a ser amplamente utilizada. 

 

Pesquisas de abordagem qualitativa têm sido bastante recorrentes no campo educacional, 

especialmente, pelo fato de permitirem a análise em maior profundidade, a partir de 

situações singulares (EITERER e MEDEIROS, 2010). 

 

O estudo de caso dá uma maior ênfase ao conhecimento do particular. Explicita o 

interesse do pesquisador, em estudar e compreender uma determinada unidade. No 

entanto, essa especificidade original do estudo de caso não impede que o pesquisador 

esteja atento ao seu contexto e às suas inter-relações com o todo (ANDRÉ, 1992, p. 19).  

 

Foram realizados levantamentos bibliográficos, por meio de pesquisas em artigos, livros, 

revistas e sites relacionados ao tema disponíveis na internet. A pesquisa também incluiu 

consultas ao acervo de livros disponíveis nas bibliotecas localizadas na Universidade 

Federal do Espírito Santo, no campus de Goiabeiras e São Mateus. O objetivo dessa 

primeira etapa foi pesquisar e analisar os principais acontecimentos históricos ocorridos 

no Brasil que influenciaram de maneira direta o processo de elaboração da política 

educacional brasileira para a Educação de Jovens e Adultos. 

 

A pesquisa bibliográfica é realizada a partir de material já elaborado, principalmente em 

livros e artigos científicos. Esse tipo de pesquisa, permiti ao pesquisador ter acesso a uma 

quantidade enorme de informações que foram produzidas em épocas bem distintas e 

distantes entre si. Porém, muitas vezes as fontes consultadas apresentam dados coletados 

ou processados de forma equivocada. Para reduzir esta possibilidade, é necessário ao 
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pesquisador consultar a origem e analisar em profundidade cada informação para 

descobrir possíveis incoerências ou contradições, utilizando para isso fontes diversas 

(GIL, 2008, p. 50). 

 

Após a pesquisa histórica, foi realizada a análise do livro didático. Segundo Gil (2008, 

p.51), a análise do livro didático pode ser considerada uma análise documental, pois, esse 

tipo de pesquisa é realizada em materiais que não receberam ainda um tratamento 

analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa.  

 

O livro analisado pertence à coleção Viver, aprender, intitulado -  Ciências, 

transformação e cotidiano: ciências da natureza e matemática ensino médio: 

Educação de Jovens e Adultos. – 1. Ed. – São Paulo: Global, 2013. O livro foi 

concebido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), e distribuído 

por meio do Programa Nacional do Livro Didático para a Alfabetização de Jovens e 

Adultos (PNLA). Para a análise do livro didático utilizou-se o Guia de Avaliação do Livro 

Didático (Anexo 01), adaptado por Vasconcelos (2009), a partir do Guia De Avaliação 

do Livro Didático disponibilizado pelo Ministério da Educação. 

 

 Segundo Bandeira (2012), sempre que for utilizado, o Guia de Avaliação do Livro 

Didático pode ser modificado, adaptado e adequado para qualquer outra área da educação 

no ensino básico para atender os objetivos específicos que o pesquisador deseja analisar. 

 

Após a análise do livro didático, foi aplicado um questionário elaborado (Ver comentários 

no Anexo 02) aos estudantes, contendo 03 perguntas fechadas e uma pergunta de resposta 

aberta. A escola onde ocorreu a pesquisa possui 03 turmas do segundo ano e 03 turmas 

do terceiro ano do ensino médio EJA. Os estudantes participantes da pesquisa foram 

selecionados aleatoriamente por meio de sorteio, sendo 05 estudantes por turma, 

totalizando 30 estudantes. O objetivo do questionário foi levantar informações sobre a 

utilização e a percepção da importância do livro didático para os estudantes.  

 

O questionário nada mais é do que um conjunto de questões elaboradas em função dos 

objetivos da pesquisa, organizadas e dispostas em uma sequência predefinida (LAVILLE 

e DIONNE, 1999, p. 150). 
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Para Eiterer e Medeiros (2010), as questões fechadas facilitam o entendimento do que 

está sendo solicitado ao respondente, bem como facilita a padronização e a organização 

dos dados pelo pesquisador. Em contrapartida, as questões de respostas abertas permitem 

ao pesquisador o acesso a uma maior quantidade de informações. 

 

 

As informações obtidas por meio da aplicação dos questionários foram analisadas 

utilizando a metodologia de Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011).  

 

Segundo Bardin (2011, p.15), a análise do conteúdo é um conjunto de instrumentos de 

cunho metodológico em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos 

extremamente diversificados. 

 

As informações adquiridas por meio da aplicação dos questionários foram analisadas e 

discutidas após o término da análise do livro didático, para que, assim, as informações 

não influenciassem na análise do livro. 

 

Por fim, foram realizadas pesquisas eletrônicas em livros, artigos, revistas, periódicos, 

sites, consultas ao acervo de livros disponíveis nas bibliotecas localizadas na 

Universidade Federal do Espírito Santo, no campus de Goiabeiras e São Mateus, para 

embasar as discussões dos resultados e informações obtidas por meio das pesquisas, e 

aplicação dos questionários.  

 

As informações produzidas por meio da pesquisa serão organizadas e divulgadas por meio 

da produção e publicação de um livro.  
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4 - A TRAJETÓRIA DO PESQUISADOR E A DEFESA DO DIREITO 

DE APRENDER AO LONGO DA VIDA.  

 

Há muito tempo a educação de jovens e adultos tem sido minha companheira. Sou filho 

de agricultores, e durante a minha infância morei em um sítio no interior do estado do 

Espírito Santo. Ali existia uma escola onde crianças da comunidade estudavam. A escola 

oferecia somente os primeiros anos do ensino fundamental, existia somente uma sala, 

onde estudavam juntas as crianças do primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. A 

professora, além de ensinar, também fazia a merenda e a limpeza da escola. Foi ali, 

naquela escola, que estudei até os dez anos de idade, até a quarta série. 

 

No local não havia outra escola para que pudesse continuar estudando. A solução era ir 

até a cidade mais próxima que ficava a uns 10 quilômetros de minha casa. Como era 

impossível fazer esse trajeto todos os dias, pois não havia ônibus, e a estrada era de terra 

e quando chovia era um lamaçal só, meu pai fez um combinado com um conhecido que 

morava na cidade, para que eu ficasse em sua casa e assim pudesse continuar os estudos. 

Meu pai me levava no domingo à tarde e me buscava na sexta feira a tarde. Na época com 

apenas 11 anos de idade, nunca tinha ficado longe de meus pais e irmãos, por isso, todo 

domingo era um sofrimento enorme, chorava muito, pois teria que passar a semana longe 

de minha família. Com o passar dos meses meu rendimento na escola foi diminuindo. 

Meus pais perceberam meu sofrimento e decidiram que eu não iria mais frequentar a 

escola. Então, aos 11 anos de idade, na quinta série, meus estudos foram interrompidos. 

 

Ao longo dos cinco anos que se seguiram, trabalhei com meu pai na lavoura de café, 

juntamente com meus três irmãos que, na medida que iam terminando seus estudos na 

escolinha próxima ao sitio, também eram forçados a interromper os estudos pelo mesmo 

motivo que eu. 

 

Cinco anos mais tarde, nos mudamos para outra localidade, ainda na zona rural. Ali, havia 

uma escola que oferecia a modalidade de Ensino de Jovens e Adultos, o antigo supletivo. 
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Nessa época, já com 16 anos e depois de ficar longe da escola por seis anos, voltei a 

estudar completando o ensino fundamental em um ano e meio no supletivo. 

 

E a história se repetiu novamente. A escola mais próxima que oferecia o ensino médio 

ficava a uns 20 quilômetros de distância de minha casa. A prefeitura disponibilizava um 

ônibus para levar os estudantes até a escola. Matriculei-me e comecei a estudar no turno 

noturno. Estava indo até bem, mas, dois meses depois abandonei os estudos por causa do 

cansaço de um dia todo de trabalho na lavoura. Como tantos outros estudantes da 

Educação da Jovens e Adultos, não consegui conciliar os estudos com o trabalho.  

 

Já com dezoito anos de idade, resolvi sair de casa e tentar a vida como vendedor autônomo 

na capital do estado, Vitória. Como vendedor trabalhei em várias cidades até encontrar 

meu grande amor em Minas Gerais na cidade de Belo Horizonte. Nos casamos e fomos 

morar na cidade de Serra, Espírito Santo.  

 

Alguns anos depois, minha esposa começou a trabalhar como professora de matemática 

no turno noturno na Modalidade de Ensino de Jovens e Adultos (EJA), na rede estadual 

de ensino. Todos os dias eu a levava e buscava na escola onde ela lecionava.  

 

Um dia, minha esposa chegou em casa e disse que havia feito minha matricula na EJA. 

No começo achei muito difícil, pois continuava trabalhando como vendedor autônomo 

durante o dia. Além disso, já haviam se passado 10 anos longe da escola.  

 

Todas essas dificuldades não foram suficientes para fazer com que abandonasse os 

estudos novamente. Um ano e meio depois estava formado no ensino médio na 

Modalidade de Ensino de Jovens e Adultos. 

 

Depois de ter-me formado no ensino médio, fiz a prova do Enem por três anos 

consecutivos. No terceiro ano, obtive um ótimo resultado, e fui agraciado como estudante 
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bolsista em uma faculdade particular por meio do Programa Universidade Para Todos 

(PROUNI). 

 

Atualmente sou bacharel e licenciado em Ciências Biológicas, pós-graduado (Lato sensu) 

em ensino de Ciências e professor efetivo da rede estadual de ensino na Modalidade de 

ensino de Jovens e Adultos, a mesma modalidade de ensino que me acolheu e me apoiou 

nos ensinos fundamental e médio. 

 

Toda essa experiência na EJA, fez-me observa-la de maneira positiva e diferente. Novos 

olhares precisam estar atentos sobre a Educação de Jovens e Adultos. Novas percepções 

precisam ser desenvolvidas para que a EJA não seja entendida como uma oferta menor 

de educação.  É preciso parar de pensar que quem estuda e faz parte da EJA são aqueles 

que não tiveram oportunidade de estudar na “idade apropriada”, “idade regular”, “idade 

certa”, “idade adequada”, “idade correta”. Essas diversas definições errôneas e 

contraditórias são encontradas em vários documentos oficiais que regem a Educação de 

Jovens e Adultos no Brasil, o que acaba influenciando também a construção de uma 

percepção negativa por parte dos estudantes. 

 

O inciso I do art. 208 da Constituição Federal de 1988 determina que o dever do Estado 

para com a educação é efetivado mediante a garantia da Educação Básica obrigatória e 

gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos 

os que a ele não tiverem acesso na idade “própria”. Ou seja, a Constituição Federal, 

mesmo que de forma indireta, insinua a existência de uma idade imprópria para ir à escola 

aprender, classificando a idade acima de 17 anos como inapropriada para cursar a 

educação básica. 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB, lei nº 9394/96), no seu artigo 

37 e inciso 1º, onde define a Educação de Jovens e Adultos, insinua também a existência 

de uma idade inapropriada e irregular para frequentar a escola, quando afirma: 

 



15 

 

  

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”.  

 

 

Em uma apresentação de Power point produzida pela Secretaria de Educação do Espirito 

Santo para ser apresentada em um encontro de profissionais da Educação de Jovens e 

Adultos na cidade de Colatina, localizada no norte do estado, a EJA assim está definida: 

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino, com o 

objetivo de ofertar o Ensino Fundamental e o Ensino Médio com qualidade, 

para as pessoas que não tiveram a oportunidade de concluir os estudos na idade 

“certa” (SEDU, 27/11/2016). 

 

 

A apresentação de Power point citada acima, insinua a existência de uma “idade não 

certa” para concluir o ensino básico, uma vez que cita uma “idade certa”, que segundo a 

o inciso I do art. 208 da Constituição Federal de 1988 seria até os 17 anos. 

 

No entanto, em outra apresentação de Power point produzida também pela Secretaria de 

Educação do Estado do Espirito Santo para ser apresentada no Instituto Federal do 

Espirito Santo (Ifes), no dia 29 de abril de 2016, encontramos um pensamento bem mais 

positivo em relação a Educação de Jovens e Adultos: 

 

Pensar a Educação de Jovens e Adultos – EJA – no Estado, significa promover 

o princípio do direito de aprender, ampliando o conhecimento ao longo da vida 

e não apenas escolarizando, mas, também, garantindo o acesso e a permanência 

em todos os níveis da referida modalidade na Rede Estadual de Ensino (SEDU, 

29/04/2016). 

 

Pensamento esse que vai ao encontro do que foi discutido na V Conferência Internacional 

de Educação de Adultos (CONFINTEAS), em 1997 na cidade de Hamburgo na Holanda. 

A Conferência percebeu a Educação de Adultos como parte integrante de um processo de 

aprendizagem ao longo da vida, promovendo a aprendizagem da família e da comunidade, 
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bem como o diálogo entre culturas, respeitando as diferenças e a diversidade, 

contribuindo para uma cultura de paz mundial (IRELAND e SPEZIA, 2014, p. 211). 

 

Um estudo realizado na universidade de Madri, na Espanha e publicado na revista Nature 

Medicine, contradiz a ideia de que a medida que envelhecemos perdemos gradativamente 

a quantidade de neurônios e com isso a capacidade de aprender. Llorens Martin, uma das 

pesquisadoras diz que os estudos mostram que podemos continuar a produzir novos 

neurônios até os 90 anos (BBC-NEWS- BRASIL, dia 26/03/2019). 

 

Para Freire (1996, p. 22, 23), onde há vida, há inacabamento. Mas, só entre mulheres e 

homens o inacabamento se tornou consciente. Esta é a diferença profunda entre o ser 

condicionado e o ser determinado. A diferença entre o inacabado que não se sabe como 

tal e o inacabado que histórica e socialmente alcançou a possibilidade de saber-se 

inacabado. 

 

Freire (1996) acredita que: 

A consciência do mundo e a consciência de si como ser inacabado 

necessariamente inscrevem o ser consciente de sua inconclusão num 

permanente movimento de busca (FREIRE, 1996, p. 23). 

 

Por isso, descobrir-se inacabado é tão importante, pois, a partir da consciência do 

inacabamento, da inconclusão, os seres humanos podem continuar sempre aprendendo, 

metamorfoseando-se em direção a difícil tarefa de superação das dificuldades sociais 

impostas por uma sociedade injusta e arbitrária, para então, ser possível cumprir nossa 

tarefa histórica de mudar o mundo, mudar a realidade em vivemos. 

 

Sendo assim, um importante papel da educação é contribuir para que homens e mulheres, 

crianças e adolescentes, jovens e adultos descubram-se inconclusos, inacabados. 

Descubram que são capazes de aprender sempre.  Pois, na medida que isso ocorre tornam-

se educáveis. A consciência de sua inconclusão e inacabamento gerou sua educabilidade 

(FREIRE, 1996, p. 24). 
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Vigotski (1995, p. 151), colocou em destaque a gênese social das funções superiores. Sua 

análise partiu em direção ao conceito de interiorização, isto é, ao processo que transmuta 

formações externas em internas. Para o autor, o meio ambiente, a cultura, a realidade 

social em que vive o sujeito, influênciam diretamente no modo como ele aprende e 

assimila o que lhe é ensinado. Ou seja, aprendemos por meio da mediação e interação 

entre e com os vários pares existentes em nosso convívio social, dentro e fora da escola. 

Essa interação é capaz de conferir mudanças significativas no comportamento humano. 

Por essa via, o psiquismo humano adquire um funcionamento qualitativamente superior 

e apto a se libertar tanto de determinismos biológicos quanto do contexto social vivido 

pelo indivíduo. 

 

Assim, indo ao encontro dos conceitos de inacabamento e inconclusão dos seres humanos 

desenvolvidos por Freire (1996), e o aprendizado por meio das interações sociais 

desenvolvidos por Vigotski (1995), apresentados nos parágrafos acima, é possível afirmar 

que a partir do momento que os seres humanos se descobrem inconclusos, e enquanto 

houver interações sociais entre os indivíduos, o aprendizado é possível e acontece.  

 

Sendo assim, não existe “idade apropriada”, “idade regular”, “idade certa”, “idade 

adequada”, “idade correta” para que o aprendizado aconteça. Não existe “idade 

apropriada”, “idade regular”, “idade certa”, “idade adequada”, “idade correta” para ir à 

escola em busca de conhecimento e aprendizado. A busca pelo conhecimento deve 

ocorrer durante toda a vida. É preciso criar possibilidades para que além das crianças e 

adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos também tenham acesso a uma educação de 

qualidade que os permita estudar e compreender o mundo a sua volta, podendo assim agir 

sobre ele, transformando-o em um lugar melhor.  

 

Essa é minha história de vida, e a minha percepção sobre a Educação de Jovens e Adultos, 

que segundo meu entendimento poderia ser definida como: Modalidade de ensino 

ofertada aqueles que não concluíram seus estudos na adolescência. 
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5 - A Educação de Jovens e Adultos no Brasil e no Espírito Santo. 

 

Quando pensamos na construção e desenvolvimento da filosofia educacional brasileira, 

não podemos deixar de considerar a presença ativa da religião católica. 

 

Para Moura (2004), a EJA no Brasil tem seu início logo após a chegada dos portugueses. 

Naquela época a educação era de responsabilidade da igreja e não do estado. Era de 

interesse da igreja católica arrebanhar novos fieis, conseguindo assim novos adeptos. 

   

Segundo Freire (2011), a Educação de Jovens e Adultos não é recente no país e teve início 

com a chegada dos jesuítas. 

 

Moura (2004) afirma que: 

 

A educação no Brasil, esteve durante séculos em poder dos jesuítas que 

fundaram colégios nos quais era desenvolvida uma educação cujo objetivo 

inicial era formar uma elite religiosa (MOURA, 2004, p.26).   

 

Segundo Paiva (2004), é possível afirmar que o catolicismo com seu poder político e 

religioso sustentou a causa colonizadora do Brasil, bem como suas demandas 

educacionais. 

 

A presença da religiosidade católica na história da educação brasileira se observou desde 

1549 quando desembarcaram no Brasil os primeiros padres jesuítas, desenvolvendo, 

então, um trabalho religioso e educacional. (FERREIRA e SCHWARTZ, 2013, p. 21). 

 

Neste período, a igreja católica afirmava que a educação das pessoas era de sua exclusiva 

responsabilidade, uma vez que acreditava que poderia formar homens úteis à sociedade 

por meio da instrução. Era também de interesse da coroa portuguesa a catequização dos 

nativos sul americanos, pois, isso facilitaria a conquista e a dominação desses povos 

(SHIRONA, 1998). 
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Para Weber (1972), a religião católica foi um forte fator que cooperou para o 

desenvolvimento das cidades, atraindo a população, e funcionando muitas vezes como 

sustentáculo de vilas e povoados que enxergavam no representante religioso uma 

liderança, o que acabava por transformar-se também em liderança política. 

 

A igreja se organizou por dentro do aparelho do Estado, marcando uma relação de 

cumplicidade que implicou pagamento dos ordenados dos religiosos, sua contratação 

como funcionários públicos, construção de templos, e imposição de ensino religioso 

católico nas escolas (GONDRA, 2008). 

 

Desde o início da catequização dos povos indígenas por volta de 1549 até a independência 

em 1824, a presença da igreja católica foi constante. A igreja conseguiu gerar uma 

articulação generosa e continuada com os poderes monárquicos, estabelecendo espaços 

de poder característicos a um Estado que necessitava do amparo das instituições religiosas 

para se desenvolver (FERREIRA e SCHWARTZ, 2013). 

 

É importante destacar que a educação brasileira passou por várias mudanças, cada uma 

com características intrínsecas ao período em que ocorreu, onde o processo educativo 

sempre esteve ligado aos interesses de grupos políticos, religiosos e econômicos. E se 

quisermos entender como ocorreram essas mudanças, no esvanecimento da monarquia no 

final do século XIX, os documentos escolares são fontes reveladoras de estratégias 

políticas tanto do Estado quanto da religião, duas instituições presentes na construção do 

Brasil neocolonial (FERREIRA e SCHWARTZ, 2013, p. 37). 

 

No Espírito Santo, os primeiros Jesuítas chegaram em 1551. Eram eles, o Padre Afonso 

Brás e o Irmão Simão Gonçalves. Posteriormente vieram Padre Brás Lourenço, Padre 

Manoel Paiva, Padre Pedro Gonçalves, Padre José de Anchieta, Padre Leonardo Nunes, 

Padre Diogo Jácome, Padre Diogo Fernandes, Padre Manoel Dias. Eles fundaram e 

sustentaram escolas e aldeamentos em vários lugares do Espírito Santo, usaram a língua 

tupi-guarani e iniciaram a catequização junto às tribos indígenas aqui existentes. Sendo o 

início da igreja no Espírito Santo (COUTINHO, 1993). 
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Quando aqui chegaram criaram agrupamentos indígenas chamados aldeamentos. Esses 

aldeamentos ficavam localizados em pontos estratégicos, geralmente perto de rios e do 

mar. Era nesses agrupamentos onde ocorriam a catequese e a alfabetização (FERREIRA 

e SCHWARTZ, 2013). 

 

O primeiro núcleo de educação formal criado no Espírito Santo, de fundação inaciana, foi 

o Colégio Santiago. Ele representa um marco na trajetória educacional, uma vez que, dele 

se irradiaram todas as outras iniciativas educacionais no Espírito Santo. Foi ao redor do 

Colégio Santiago, que se desenvolveu e cresceu a Vila de Vitória (BALESTRERO, 1979, 

p. 34). 

 

Segundo Coutinho (1993), os jesuítas deixaram muitos benefícios para a província do 

Espírito Santo. Mestre de todos os ofícios, os jesuítas ensinaram e transmitiram aos 

colonos e aos indígenas uma educação profissionalizante ensinando a agricultura, a 

marcenaria, a carpintaria, a construção de casas, a fiação e a tecelagem.  

 

Para Ferreira e Schwartz (2013), os jesuítas obtiveram muito sucesso durante os dois 

primeiros séculos de colonização brasileira. Tanto sucesso causou certo 

descontentamento e desconfiança por parte da coroa portuguesa:  

 

Diante do controle empreendido pela Companhia de Jesus e a forma com que 

se processaram os dois séculos de colonização na Província do Espírito Santo, 

não é de se surpreender a grande influência daqueles religiosos no território 

capixaba, tanto assim que de 1551 a 1760 obtiveram grandes ativos financeiros 

e também deixaram como legado ao povo capixaba, importantes legados 

culturais principalmente no que se refere à educação. Com o passar do tempo, 

o domínio na área de educação, assim como a formação de grandes haveres 

financeiros, suscitaram intensas críticas ao trabalho dos jesuítas, culminando 

com conflitos envolvendo uma série de temas, dentre eles a riqueza material 

dos inacianos que compreendia uma série de fazendas, escravos, e outros bens 

(FERREIRA e SCHWARTZ, 2013, p. 30). 
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Como exemplo das riquezas adquiridas e administradas pelos jesuítas no Espírito Santo, 

podemos citar as fazendas de Muribeca, onde criavam gado, Itapoca, onde cultivavam a 

cana de açúcar, Araçatiba, onde cultivavam hortaliças, e Carapina, onde praticavam a 

policultura. Essas fazendas ficavam localizadas onde hoje é a região metropolitana da 

grande Vitória. Eram responsáveis em fornecer alimento e gerar recursos financeiros para 

a manutenção do Colégio Santiago (BALESTRERO, 1979). 

 

Toda essa riqueza, bem como a grande influência sobre os indígenas, fez com que a coroa 

portuguesa começasse então, a acompanhar de perto a atuação dos jesuítas no Brasil, 

iniciando um conjunto de atos que constringissem o poder econômico e religioso sobre 

os indígenas, uma vez que sobre estes a influência era maior. Todas essas decisões 

advindas de Portugal culminaram com o fechamento das escolas e a expulsão dos jesuítas 

da província do Espírito Santo pelo Marquês de Pombal, ministro do rei de Portugal em 

1760 (FERREIRA e SCHWARTZ, 2013).  

 

Com a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal, a educação ficou por conta do 

estado que tratou de organiza-la em diferentes níveis. Com isso as classes menos 

abastadas não tiveram acesso à educação, uma vez que os esforços educacionais foram 

direcionados ao ensino superior, privilegiando aos mais ricos (MOURA, 2004). 

 

Segundo Freire (2011), a expulsão dos jesuítas ocorrida no século XVIII, desorganizou o 

ensino até então estabelecido pela igreja católica. 

 

A saída dos jesuítas do Espírito Santo trouxe muitos prejuízos à província. A política de 

catequização, alfabetização e aperfeiçoamento dos índios teve fim. Com isso, em massa 

os indígenas desertaram dos aldeamentos, regressando para ao seu lugar de origem 

(OLIVEIRA, 2008, p. 217). 

 

Na área da instrução, que já era precária, o prejuízo foi enorme. A biblioteca da casa dos 

jesuítas foi arruinada. Tempos depois, o Tribunal da Mesa Real Censória exigiu os livros, 
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ficando a cargo do Ouvidor da Comarca, acompanhado da polícia confisca-los. Em 1794 

incendiaram-se os demais livros da biblioteca dos jesuítas (OLIVEIRA, 2008, p. 218). 

 

Segundo Oliveira (2008), em toda a capitania do Espírito Santo, no fim do século XVIII 

havia apenas dois professores públicos, um de gramática latina e outro de ler e escrever, 

ambos residentes na Vila de Vitória. O autor destaca também que, até o período da 

proclamação da Independência, a formação superior dos brasileiros se concentrava na 

Universidade de Coimbra em Portugal. 

 

Com a saída dos inacianos a educação na província sofreu uma nova ruptura uma vez 

que:  

O modelo de educação jesuítica era autossustentado pela Companhia de Jesus 

e seus patrimônios. Com a saída dos religiosos do Espírito Santo, o Estado 

monárquico não assumiu o encargo financeiro demandado pelo ensino, criando 

alternativas tributárias que não conseguiam suprir as necessidades 

(FERREIRA e SCHWARTZ, 2013, p. 31). 

 

Para conseguir suprir as demandas educacionais do império, que antes provinha dos 

recursos financeiros dos jesuítas, foi proposto em 03 de agosto de 1772 em Portugal o 

Fundo Literário, que consistia em um tributo que visava arrecadar um real em cada caneca 

de vinho e quartilho de aguardente, cento e sessenta réis em cada pipa de vinagre, e um 

real em cada arrátel (medida de peso antiga, que equivale a 459,5g) de carne de vaca 

(BRAGA, 1891, p. 368).   

 

O fundo literário era um recurso oriundo de produtos de pouca valia, consumidos pela 

parte empobrecida da sociedade. Sendo assim, os valores arrecadados não foram 

suficientes para suprir as necessidades educacionais geradas pela expulsão dos jesuítas 

(FERREIRA e SCHWARTZ, 2013). 
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No grande vazio provocado pela saída da Companhia de Jesus, Portugal instalou a 

denominada reestruturação, ou reforma pombalina, consistindo em uma série de ações 

que almejavam o fortalecimento financeiro e político de Portugal. Para isso, o ministro 

Marquês de Pombal iniciou uma série de modificações com o intuito de alavancar o 

crescimento e o desenvolvimento econômico de maneira que fosse possível equiparar 

Portugal a outros países europeus (SCHAYDER, 2002).  

 

Refletindo sobre a EJA neste período histórico Moura (2004) comenta: 

 

Com a expulsão dos jesuítas da colônia brasileira em 1759, pelo marquês de 

pombal, toda a estrutura organizacional da educação passou por 

transformações. A uniformidade da ação pedagógica, a perfeita transição de 

um nível escolar para outro e a graduação foram substituídas pela diversidade 

das disciplinas isoladas. Assim podemos dizer que a escola pública no Brasil 

teve início com pombal e os adultos das classes menos abastadas que tinham 

intenção de estudar não encontravam espaço na reforma Pombalina, mesmo 

porque a educação elementar era privilégio de poucos e essa reforma objetivou 

atender prioritariamente ao ensino superior (MOURA, 2004, p.27) 

 

Na província do Espírito Santo, ocorreu a incorporação do patrimônio jesuítico pelo 

estado. Os colégios foram absorvidos pelo governo que os transformou em locais para 

abrigar prédios públicos. O prédio onde funcionou o Colégio Santiago, a primeira escola 

jesuítica da província, passou a servir à sede do governo da Capitania vindo a ser até hoje 

o Palácio Anchieta. O patrimônio financeiro foi leiloado, e o patrimônio cultural 

dilacerado tendo sido interditados os livros e bibliotecas, de onde muitos foram 

extraviados (FERREIRA e SCHWARTZ, 2013). 

 

Para Ferreira e Schwartz (2013), a educação foi tratada com pouca atenção no início do 

século XIX, situação que ocorreu também no Espírito Santo. Havia intensa reclamação 

sobre a falta de professores, de escolas e, sobretudo de organização. 

 

Com a chegada da família real ao Brasil em 1808, houve uma preocupação em dar uma 

maior autonomia à colônia organizando também a educação. O imperador, então, outorga 
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a constituição imperial onde assegura ao cidadão a liberdade, a segurança e a garantia de 

instrução primária e gratuita a todos (MOURA, 2004). 

 

Novos pensamentos sobre a Educação de Jovens e Adultos só aconteceram na época do 

Império. A Constituição de 1824 garantia a todos os cidadãos a instrução primária gratuita 

(SILVA e MOURA, 2013).  

 

Com a proclamação da independência, surgiu a necessidade de regulamentação da 

educação por meio de um documento legal. Essa regulamentação ocorreu em 1854, por 

meio da promulgação do Regulamento das Escolas de Primeiras Letras na Gestão do 

Presidente Luiz Pedreira do Couto Ferraz conhecido também como Reforma Couto 

Ferraz. Com o regulamento objetivava-se um maior controle e fiscalização nas escolas, 

na perspectiva de racionalização, rapidez e eficiência (FERREIRA e SCHWARTZ, 

2013). 

 

No Espírito Santo, o documento responsável em regulamentar e organizar a educação em 

meados do século XIX foi o Regimento Interno das Aulas Públicas das Primeiras Letras 

da Província do Espírito Santo, com data de 1871. Fornecendo detalhes sobre o 

regimento, Ferreira e Schwartz (2013), afirmam: 

 

O Regimento é um rico catálogo, mantido no Arquivo Público do Espírito 

Santo, em uma pasta denominada de “fundo de educação”. Trata-se de um 

documento original, um impresso contendo 91 artigos desdobrados em 

parágrafos e incisos, descrevendo a dinâmica educacional das Escolas no 

Espírito Santo (FERREIRA e SCHWARTZ, 2013, p. 34). 

 

Para Gondra (2008), o regimento foi elaborado com fortes indícios de racionalidade. É 

um documento orientador sobre a conduta dos diferentes atores sociais na escola, 

direcionando desde as ações docentes, discentes, até o pessoal de apoio administrativo e 

a organização dos espaços físicos. 
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Ferreira e Schwartz (2013), explicam que o regimento teve forte influência religiosa sobre 

a ação docente, pois, como dever principal do professor constava a observação da 

moralidade, e essa deveria estar presente nas aulas e nos materiais didáticos. O professor 

deveria também incutir no coração dos alunos os sentimentos de deveres para com Deus. 

 

Assim, no Espírito Santo, mesmo no final do século XIX com o movimento 

republicano surgindo pelo Brasil, em 1871 pelas lentes do Regimento o que se 

viu foi pouca mudança no traço educacional católico. Pelas linhas daquele 

documento parecia não haver forças antagônicas mais contundentes que 

pudessem se opor à religião na escola (FERREIRA e SCHWARTZ, 2013, p. 

38). 

 

Segundo Moura (2004), durante a República Velha (Período situado entre 1889 a 1930), 

o sistema educativo brasileiro não teve mudanças significativas, pois continuou 

privilegiando as classes dominantes. 

 

As poucas escolas públicas existentes nas cidades eram frequentadas pelos filhos das 

famílias de classe média. Os ricos contratavam preceptores, geralmente estrangeiros, que 

ministravam aos filhos o ensino em casa, ou os mandavam a alguns poucos colégios 

particulares, leigos ou religiosos, que funcionavam nas principais capitais, em regime de 

internato ou semi-internato (MOURA, 2004). 

 

O censo realizado em 1920 indicava que 72% da população brasileira acima de cinco anos 

de idade era analfabeta. Até então, a preocupação com a Educação de Jovens e Adultos 

praticamente não se destacava como fonte de um pensamento pedagógico ou de políticas 

educacionais específicas (HADDAD e DI PIERRO, 2000, p. 110).    

 

Segundo Silva e Moura (2013): 

 

Neste período, começaram a abrir novas escolas noturnas para trabalhar com 

esses alunos e possibilitar o acesso dos mesmos no meio escolar. O ensino 

tinha curta duração e pouca qualidade. Na década da Revolução de 1930, o 

único interesse do governo era alfabetizar as camadas baixas com o intuito de 

aprender ler e escrever para atender o desenvolvimento no processo de 

industrialização (SILVA e MOURA, 2013, p 32). 
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Iani (1975), comenta que entre as décadas de 20 e 30, aos poucos os setores menos 

privilegiados da sociedade brasileira foram tomando consciência das diferenças e 

desigualdades existentes entre os diversos extratos da sociedade lutando por uma 

participação maior nos debates e nas decisões políticas e econômicas. 

 

Nesta mesma época, começa a surgir no Brasil, principalmente nos meios artísticos mais 

letrados da sociedade, um certo descontentamento com a condição de dependência 

brasileira em relação as outras nações, principalmente as europeias.  

 

O grande acontecimento histórico que marca bem esse período é a Semana de Arte 

Moderna. O evento deu início à consolidação do modernismo no Brasil e a ruptura com 

movimentos eurocentristas. A Semana de Arte Moderna, conhecida como Semana de 

22, ocorreu na cidade de São Paulo, no teatro municipal entre os dias 11 e 18 de fevereiro 

de 1922 (BASTAZIN, 1992). 

 

Refletindo sobre a Semana de Arte Moderna, Bastazin (1992) afirma que este 

acontecimento foi uma ebulição efervescente de novas ideias libertárias e nacionalistas.  

 Essa vontade de mudança e de transformações que movimentava o país, atingiu também 

diretamente os setores da educação. 

 

Os educadores brasileiros, por seus elementos mais progressistas, em breve, estavam 

também engajados na crítica à nossa precária organização escolar e aos nossos atrasados 

métodos e processos de ensino. E como resultado dessas preocupações, abriu-se o ciclo 

das reformas de educação e ensino (BRASÍLIA, 2005). 

 

Em 1932, um grupo de educadores, homens e mulheres da elite intelectual brasileira, dos 

quais podemos citar Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Cecília Meireles e Lourenço 

Filho, lançou um manifesto ao povo e ao governo que ficou conhecido como "Manifesto 

dos Pioneiros da Educação". Propunham a reconstrução educacional do país por meio de 

um Plano Nacional de Educação, com sentido unitário e de bases científicas (BRASÍLIA, 

2015). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_de_Azevedo
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 O documento teve grande repercussão e motivou uma campanha que resultou na inclusão 

de um artigo específico na Constituição Brasileira de 16 de julho de 1934: 

 

 Art 152 - Compete precipuamente ao Conselho Nacional de Educação, 

organizado na forma da lei, elaborar o Plano Nacional de Educação para ser 

aprovado pelo Poder Legislativo e sugerir ao Governo as medidas que julgar 

necessárias para a melhor solução dos problemas educativos bem como a 

distribuição adequada dos fundos especiais. 

 

 

 Na década de 30, outro pensamento tomou conta do modelo educacional brasileiro. O 

objetivo era preparar o cidadão para as responsabilidades sociais. A Constituição de 1934 

previa a criação de um Plano Nacional de Educação (PNE), que estabelecia pela primeira 

vez a Educação de Jovens e Adultos (EJA) como dever do Estado, bem como a oferta do 

ensino primário, gratuito (SILVA e MOURA, 2013). 

 

Seguindo este pensamento, em 1937 foi criado o INEP (Instituto Nacional de Estudos 

Pedagógicos). O Inep foi criado, por lei, no dia 13 de janeiro de 1937, sendo chamado 

inicialmente de Instituto Nacional de Pedagogia. No ano seguinte, o órgão iniciou seus 

trabalhos de fato, com a publicação do Decreto-Lei nº 580, regulamentando a organização 

e a estrutura da Instituição e modificando sua denominação para Instituto Nacional de 

Estudos Pedagógicos (PORTAL INEP, 2018). 

 

Segundo Haddad (2007), na década de 1940 houve grandes mudanças na Educação de 

Jovens e Adultos. Iniciativas políticas e pedagógicas como: A criação do Fundo Nacional 

do Ensino Primário (FNEP); a criação do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos 

(INEP); o lançamento da Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA) 

possibilitou que a EJA ganhasse destaque no cenário educacional brasileiro. 

 

A criação do INEP permitiu a instituição do Fundo Nacional do Ensino Primário por meio 

do decreto-lei nº 4.958, de 14 de novembro de 1942, o qual deveria ampliar a educação 

primária, incluindo o Ensino Supletivo para Jovens Adultos (PORTAL INEP, 2018). 

 

http://portal.inep.gov.br/historia
http://portal.inep.gov.br/historia


28 

 

  

Analisando este momento histórico da educação brasileira Silva e Moura (2013), afirmam 

que foi a partir desse momento que a EJA obteve destaque no cenário educacional do país 

mostrando seu valor para o desenvolvimento brasileiro. 

 

Neste mesmo contexto histórico surge a Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura (UNESCO), criada em 16 de novembro de 1945, logo após a 

Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de garantir a paz mundial por meio da 

cooperação intelectual entre as nações. Em 1964 a UNESCO estabeleceu-se no Brasil, 

com seu escritório em Brasília. Iniciou suas atividades tendo como prioridades a defesa 

de uma educação de qualidade para todos e a promoção do desenvolvimento humano e 

social (UNESCO, 2010). 

  

Percebendo a importância da educação para o desenvolvimento da autonomia e 

emancipação dos indivíduos, e recém-criada UNESCO, em sua segunda e terceira sessão 

resolve convocar uma conferência internacional onde pudessem ser debatidos assuntos 

relacionados à educação de jovens e adultos:  

 

 

A Segunda Sessão da Conferência Geral da UNESCO, realizada na Cidade do 

México em 1947, e a Terceira Sessão em Beirute, em 1948, decidiram 

convocar essa Conferência. Os convites foram enviados a todos os Estados, 

membros e não membros da UNESCO. Como se verá, o comparecimento 

refletiu de maneira justa – com uma exceção – o atual estado da educação de 

adultos. A ênfase foi na Europa Ocidental e na América do Norte, mas vieram 

delegados de todas as partes do mundo, garantindo que atenção fosse dada aos 

problemas peculiares às regiões onde instituições ou métodos de educação de 

adultos podem estar menos desenvolvidos (IRELAND E SPEZIA, 2014, p. 

85). 

 

Então, em 1949 a UNESCO promoveu e organizou a primeira Conferência Internacional 

sobre a Educação de Adultos (CONFINTEA), realizada no International People’s College 

de Elsinore, na Dinamarca entre os dias 19 e 25 de junho. As discussões realizadas na 

conferência estavam em torno do desenvolvimento de objetivos concretos, conteúdos 

significativos, métodos e técnicas, e organização que pudessem fortalecer a educação de 

Jovens e Adultos (IRELAND E SPEZIA, 2014, p. 85). 

 

https://nacoesunidas.org/agencia/unesco/
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A Conferência reuniu, no International People’s College of Elsinore, 106 delegados 

representando 27 países e 21 organizações internacionais. Este foi o primeiro e mais 

importante evento realizado para debater ideias no campo da educação de adultos 

(Ireland, Spezia, 2014, pág. 85). 

 

Durante a conferência foram destacados pontos importantes que são tarefas que a 

educação de adultos tem de realizar:  

 

 Ajudar e incentivar os movimentos que visam à criação de uma cultura 

comum para acabar com a oposição entre as chamadas massas e a chamada 

elite;  

 Estimular o verdadeiro espírito de democracia e um verdadeiro espírito 

de tolerância;  

 Dar aos jovens a esperança e a confiança na vida, que foram abaladas 

pela desorganização do mundo atual;  

 Restaurar o senso de comunidade das pessoas que vivem em uma época 

de especialização e isolamento;  

 Cultivar um sentimento claro de pertencimento a uma comunidade 

mundial;  

 A educação de adultos deve visar o desenvolvimento de um espírito de 

tolerância;  

 Deve se esforçar para alcançar o entendimento entre os povos, e não 

apenas entre governos;  

 Uma condição necessária para a paz é a melhoria das condições de vida 

nos países subdesenvolvidos, e a educação de adultos deve contribuir para isso 

(IRELAND e SPEZIA, 2014, pág. 85, 88). 

 

 

A experiência de realização da primeira conferência mundial sobre a educação de adultos 

foi muito positiva. Sendo assim, outras cinco conferências foram realizadas desde então. 

A segunda conferência aconteceu no Canadá em 1960, a terceira no Japão em 1972, a 

quarta na França em 1985, a quinta na Alemanha em 1997, e a sexta que foi a primeira 

CONFINTEA realizada na América Latina aconteceu no Brasil em 2009 na cidade de 

Belém (IRELAND e SPEZIA, 2014, p. 119, 149, 185, 210, 256). 

 

Informações mais detalhadas sobre as CONFINTEAs serão discutidas mais adiante ao 

longo do texto em momento oportuno. 
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Desde a Primeira CONFINTEA em 1949, a UNESCO tem trabalhado com os Estados 

Membros para assegurar que os adultos exerçam o direito fundamental à educação. As 

Cinco CONFINTEAS nos deram muitas recomendações para melhorar a situação da 

educação de adultos e assim alcançar os marginalizados e desfavorecidos, que têm mais 

a ganhar com oportunidades de aprendizagem. É preciso traduzir essas recomendações 

em políticas e programas educacionais que possam ser efetivamente colocados em prática 

(UNESCO, 2010). 

 

Na Educação, o objetivo da UNESCO é auxiliar os países membros a atingir as metas de 

educação para todos, promovendo o acesso e a qualidade da educação em todos os níveis 

e modalidades, inclusive na Educação de Jovens e Adultos (UNESCO, 2010). 

 

Como proposta para melhorar a Educação de Jovens e Adultos, o relatório global da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), destaca 

a necessidade de adequar as práticas pedagógicas a este público específico, reformular as 

políticas públicas relacionadas à educação, não marginalização do alunado jovem e adulto 

e investimentos na formação docente (UNESCO, 2010). 

 

Desde a sua fundação em 1945, a UNESCO tem desempenhado papel pioneiro na defesa 

da função crucial da educação de adultos no desenvolvimento da sociedade e na promoção 

de uma abordagem global de aprendizagem ao longo da vida (UNESCO, 2010, p. 08). 
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5.1 - A 1ª LDBEN - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 

nº 4.024/61) 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, define e regulariza o sistema 

educacional brasileiro com base nos princípios presentes na Constituição. A primeira 

LDBEN foi criada em 1961 (Lei nº 4.024/61), seguida por uma versão em 1971 (Lei nº 

5.692/71), que vigorou até a promulgação da mais recente em 1996 (Lei nº 9.394/96). 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), foi citada pela primeira vez 

na Constituição de 1934. O primeiro projeto de lei foi encaminhado pelo poder 

executivo ao legislativo em 1948. Ao longo da década de 1950, vários substitutivos 

foram acrescidos à LDBEN (Lei nº 4.024/61), descaracterizando seu teor original. Foram 

necessários treze anos de debate para então ser publicada em 20 de 

dezembro de 1961 pelo presidente João Goulart (ROMANELLI, 1978).  

 

Analisando o interesse da igreja católica no processo de formação da primeira LDB, como 

uma instituição privada, Moreira (1960) destaca: 

 

Sendo estabelecimentos privados, as escolas católicas tinham, decerto, 

interesses em receber subsídios governamentais que apontaram o papel da 

Igreja Católica na legitimação dos interesses particularistas. Na realidade, por 

meio do argumento da liberdade de ensino, o que essa instituição buscava era: 

Assegurar às empresas particulares de ensino condições econômicas pela 

possibilidade de subvenções substanciais, sem as quais elas não poderiam 

sobreviver, em virtude do crescente empobrecimento da classe média e da 

nascente preferência do proletariado urbano pelo ensino técnico. (MOREIRA, 

1960, p. 289). 

 

Toda essa discussão abriu caminho para a disponibilidade de recursos e subsídios para a 

educação privada e a diminuição do estado no sistema educacional, beneficiando mais 

uma vez uma pequena parcela da sociedade, os mais abastados. 

 

Apesar de todas as dificuldades, quando analisamos a história da educação no Brasil, 

percebemos que sempre existiram pessoas engajadas na luta por uma educação de 

qualidade. Nunca deixaram se abater pelas enormes barreiras impostas quer seja por 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_de_1934
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_executivo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_executivo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Legislativo
https://pt.wikipedia.org/wiki/1948
https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1961
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Goulart
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poderes políticos, religiosos e econômicos, que viam na educação a oportunidade de 

continuar a exploração das classes menos favorecidas. 

 

Um exemplo de dedicação e seriedade na luta por uma educação de qualidade, é o 

educador e escritor Paulo Freire. Em seu livro Pedagogia da Autonomia ele escreve: 

 

Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar-aprender 

participamos de uma experiência total, diretiva, política, ideológica, 

gnosiológica, pedagógica, estética e ética, em que a boniteza deve achar-se de 

mãos dadas com a decência e com a seriedade (FREIRE, 1996, p. 35). 

 

É fácil perceber nas palavras de Freire a necessidade de comprometimento e seriedade 

aos sujeitos que se aventuram a andar pelos caminhos da educação. Para ele a escola é 

fundamental para que haja mudanças na sociedade. 

 

Se a educação sozinha, não transforma a sociedade, sem ela tampouco a 

sociedade muda (FREIRE, 1996, p. 67). 

 

A década de 1960 foi muito importante para a Educação de Jovens e Adultos. O 

Ministério da Educação implantou o Plano Nacional de Educação dirigido por Paulo 

Freire. A EJA na década de 60 foi marcada pelo método Paulo Freire, na qual a 

alfabetização e a humanização seguiam juntas, ou seja, educação libertadora e educação 

para o mundo do trabalho que era a grande necessidade do modelo desenvolvimentista do 

Brasil na época (PAIVA, 2006). 

 

 Segundo Fávero (2000), na década de 1960 o percentual de analfabetismo no Brasil era 

muito alto. Estimava-se que mais de 50% da população maior que 14 anos era analfabeta. 

O alto índice de analfabetismo foi um dos fatores que impulsionou o governo a instituir 

o Plano Nacional de Educação. 

 

Analisando a Educação de Jovens e Adultos na década de 1960 Fávero (2000), relata que 

nesta época surgiram vários movimentos populares de alfabetização de Jovens e Adultos. 

Dentre os quais podemos destacar: 1960 (MCP) Movimento de Cultura Popular, criado 

em Recife; 1961 (MEB) Movimento de Educação de Base, criado pela CNBB - 

Conferência Nacional de Bispos do Brasil; 1961 (CPC) Centro Popular de Cultura, criado 
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na UNE - União Nacional dos Estudantes; 1962 primeira experiência de alfabetização e 

conscientização de adultos, feita por Paulo Freire em Recife. 

 

Em 1962, surge o primeiro Plano Nacional de Educação. Não foi proposto como projeto 

de lei, mas apenas como uma iniciativa do Ministério da Educação e Cultura, iniciativa 

essa aprovada pelo então Conselho Federal de Educação. Era basicamente um conjunto 

de metas quantitativas e qualitativas a serem alcançadas num prazo de oito anos. Em 

1965, sofreu uma revisão, quando foram introduzidas normas descentralizadoras e 

estimuladoras da elaboração de planos estaduais (BRASÍLIA, 2001, p. 05). 

 

Influenciando o surgimento dos vários movimentos em torno da Educação de Jovens e 

Adultos no Brasil, em 1960 aconteceu na cidade de Montreal no Canadá, entre os dias 22 

e 31 de agosto, a segunda Conferência Mundial Sobre Educação de Adultos 

(CONFINTEA II). A realização da conferência foi justificada pela rápida mudança social 

e econômica que ocorria em todo o mundo:  

 

Os países em rápido desenvolvimento na Ásia, África e América Latina têm 

seus próprios problemas específicos. Para eles, a educação de adultos, 

incluindo a educação para a alfabetização, é uma necessidade imediata e tão 

grave que aqui e agora temos que ajudar homens e mulheres adultos a adquirir 

os conhecimentos e as habilidades que eles precisam para vivenciar os novos 

padrões de vida comunitária que estão adotando. Esses países em 

desenvolvimento têm poucos recursos imediatamente disponíveis e grandes 

exigências sobre eles (IRELAND e SPEZIA, 2014, p. 119). 

 

A Conferência (CONFINTEA II), foi organizada pela Comissão Nacional do Canadá para 

a UNESCO, em cooperação com o Secretariado da UNESCO. O Governo do Canadá, a 

Associação Canadense de Educação de Adultos e a Universidade McGill também 

colaboraram ativamente. A universidade McGill forneceu os meios materiais para a 

realização da Conferência e organizou a recepção e a acomodação dos delegados 

(IRELAND e SPEZIA, 2014, p. 122). 

 

Estiveram presentes na Conferência de Montreal sete representantes de 47 Estados-

membros da UNESCO, 46 organizações não governamentais aprovadas para mecanismos 

de consulta, 3 organizações pertencentes à família das Nações Unidas, 2 Estados não 
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membros da UNESCO, 2 membros associados e 2 outras organizações 

intergovernamentais (IRELAND e SPEZIA, 2014, p. 122). 

 

A partir de 1964, com o golpe militar, todos os movimentos em prol de uma educação 

libertária que fortalecia os movimentos populares foram intensamente combatidos. 

Segundo Scocuglia (2000), os conflitos no campo educacional nesta época ocorreram 

entre dois grupos bem distintos, agrupados entre aqueles de conservação, contrários às 

ideias de mudança social e aqueles que almejavam inovações capazes de superar as 

desigualdades sociais existentes no país. 

 

Em 1967 foi criado o MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização), com objetivos 

opostos à pedagogia libertária de Paulo Freire. O objetivo principal do MOBRAL era 

unicamente acabar com o analfabetismo, sem levar em conta o desenvolvimento crítico e 

reflexivo do indivíduo. Nesta mesma época foi implantado o sistema supletivo de ensino 

que visava alfabetizar um grande número de pessoas em curto período de tempo, mediante 

baixo custo operacional (SILVA e MOURA, 2013). 

 

O ensino supletivo, implantado em 1971, foi um marco importante na história da 

Educação de Jovens e Adultos do Brasil. Foram criados os Centros de Estudos Supletivos 

em todo o País, com a proposta de ser um modelo de educação do futuro, atendendo às 

necessidades de uma sociedade em processo de modernização.  
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5.2 - A 2º LDBEN - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 

5.692/71) 

 

Sofrendo a pressão da sociedade pela oportunidade de acesso à educação, o governo 

brasileiro com o intuito de descongestionar o sistema de ensino e possibilitar a expansão 

do acesso à escola pública propõe a reforma do ensino. Nasce assim, a segunda Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), publicada em 11 de agosto de 1971, 

durante o regime militar pelo presidente Emílio Garrastazu Médici.  

 

Segundo Saviani (1999), muitas mudanças ocorreram no texto da lei, sendo possível 

perceber que a lei aprovada (Lei nº 5692/71), foi uma solução intermediaria do projeto 

original. 

 

Pela primeira vez a Educação de Jovens e Adultos ganha maior evidencia.  A LDBEN 

(Lei nº 5.692/71), atribui um capítulo inteiro para o ensino supletivo e recomenda aos 

Estados atender jovens e adultos:   

 

Capítulo IV.   

Do ensino supletivo.    

Art.24 - O ensino supletivo terá por finalidade:   

a) Suprir a escolarização regular para os adolescentes e adultos que não tenham 

seguido ou concluído na idade própria;   

b) Proporcionar, mediante repetida volta à escola, estudos de aperfeiçoamento 

ou atualização para os que tenham seguido o ensino regular no todo ou em 

parte.    

Parágrafo único - O ensino supletivo abrangerá cursos e exames a serem 

organizados nos vários sistemas de acordo com as normas baixadas pelos 

respectivos Conselhos de Educação.    

Art.25- O ensino supletivo abrangerá, conforme as necessidades a atender, 

desde a iniciação no ensino de ler, escrever e contar e a formação profissional 

definida em lei específica até o estudo intensivo de disciplinas do ensino 

regular e a atualização de conhecimentos.    

§1º- Os cursos supletivos terão estrutura, duração e regime escolar que se 

ajustem às suas finalidades próprias e ao tipo especial de aluno a que se 

destinam.   

https://pt.wikipedia.org/wiki/11_de_agosto
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§2º- Os cursos supletivos serão ministrados em classes ou mediante a 

utilização de rádio, televisão, correspondência e outros meios de comunicação 

que permitam alcançar o maior número de alunos.    

Art.26- Os exames supletivos compreenderão a parte do currículo resultante 

do núcleo comum, fixado pelo Conselho Federal de Educação, habilitando ao 

prosseguimento de estudos em caráter regular, e poderão, quando realizados 

para o exclusivo efeito de habilitação profissional de 2º grau, abranger somente 

o mínimo estabelecido pelo mesmo Conselho. 

 

Saviani (1999) destaca que mesmo com a aprovação da LDB (lei 5.692/71), o sistema 

educacional brasileiro continuava muito limitado e não conseguiu alcançar seu maior 

objetivo que era democratizar o acesso ao ensino fundamental. Para Saviani, permanece 

a dualidade do ensino para elite e para as classes populares bem expresso na formação 

profissional preocupada somente em preparar os indivíduos para o mercado de trabalho.  

 

Na expressão da lei 5.692 de 11 de agosto de 1971, o sistema educacional brasileiro 

revelou-se incapaz de democratizar o ensino, estando ainda distante da organização de 

uma educação pública democrática monista (SAVIANI, 1999). 

 

Um importante evento ocorrido em 1972 e que merece destaque, foi a Terceira 

Conferência Internacional de Educação de Adultos (CONFINTEA III). Organizada pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), 

realizada em Tóquio de 25 julho a 7 de agosto. A conferência chamou a atenção para o 

rápido desenvolvimento tecnológico e o crescimento econômico que estava ocorrendo em 

muitas partes do mundo, dois fatores que causam uma grave deterioração do meio 

ambiente. A conferência destacou a importância de compreensão e controle desses 

processos, enfatizando também que a educação de adultos tem sido cada vez mais 

chamada a contribuir para a solução de tais questões (IRELAND e SPEZIA, 2014, p. 

151). 

 

Outro importante evento, ocorrido de 26 de outubro a 30 de novembro de 1976, com foco 

na discussão e elaboração de políticas públicas para a Educação de Jovens e Adultos, foi 

Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO), reunida no Quênia, na cidade de Nairóbi. Na ocasião, a Conferência 

Geral aprovou a Recomendação de Nairóbi para o Desenvolvimento da Educação de 
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Adultos, que consagrou o compromisso dos governos em promover a educação de adultos 

como parte integrante do sistema educacional, numa perspectiva de aprendizagem ao 

longo da vida (UNESCO, 2010, p. 08). 

 

No início da década de 80, com o fim dos governos militares e a retomada do processo 

de democratização, a sociedade brasileira viveu importantes transformações sócio-

políticas, obrigando os governos a pensarem em um novo modelo de educação.   

 

Em 1985 acontece a Quarta Conferência Internacional de Educação de Adultos 

(CONFINTEA IV). A conferência foi convocada pelo diretor-geral da UNESCO e 

realizada na sede da UNESCO em Paris, de 19 a 29 de março de 1985. 

 

Participaram da conferência representantes dos 122 Estados-membros da UNESCO, a 

Santa Sé e os seguintes movimentos de libertação nacional africanos: Congresso Nacional 

Africano (ANC), Organização do Povo do Sudoeste Africano (SWAPO) e a Organização 

para a Libertação da Palestina enviaram observadores, representantes ou observadores da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), a Agência das Nações Unidas de Alívio e 

Obras para os Refugiados Palestinos no Oriente Próximo (UNRWA), doze outras 

organizações intergovernamentais, 59 organizações não governamentais com relações 

oficiais com a UNESCO, e duas outras instituições e fundações. Ao todo, 841 pessoas 

participaram da conferência, incluindo 40 ministros ou pessoas de nível ministerial 

(IRELAND e SPEZIA, 2014, p. 185). 

 

Durante a IV CONFINTEA, foram analisados os seguintes temas: 

 

 A evolução da educação de adultos desde 1972 e suas perspectivas 

de desenvolvimento, como uma extensão natural da alfabetização;  

 

 A contribuição que a educação de adultos poderia fazer para resolver 

alguns dos grandes problemas no mundo de hoje;  
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 As prioridades em matéria de atividades educativas destinadas a 

desenvolver a participação ativa dos adultos na vida econômica, 

social e cultural;  

 

 Formas de cooperação internacional e regional mais adequadas para 

promover a educação de adultos (Ireland, Spezia, 2014, pág. 186). 

 

Na IV CONFINTEA, o reconhecimento do direito de aprender a ler e a escrever foi 

considerado um dos grandes desafios para o desenvolvimento das diversas sociedades 

mundiais.  Enaltecendo o direito a escrita e a leitura a Quarta Conferência Internacional 

de Educação de Adultos declara: 

 

Ler e escrever: É um direito humano fundamental, cuja legitimidade é 

universal. O direito de aprender não pode ser confinado a uma parte da 

humanidade. Ele não deve ser privilégio exclusivo dos homens, ou dos países 

industrializados, ou das classes ricas, ou de jovens afortunados que frequentam 

a escola. A Conferência de Paris convida todos os países a implementar esse 

direito e a criar as condições necessárias para o seu exercício efetivo por todos, 

disponibilizando todos os recursos humanos e materiais necessários, 

repensando os sistemas de educação em bases mais equitativas e, finalmente, 

utilizando os recursos que têm sido desenvolvidos com sucesso por diversas 

comunidades (IRELAND e SPEZIA, 2014, p. 185). 

. 

 

Em 1985, a 23ª Reunião da Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) recomendou à Assembleia Geral das Nações 

Unidas (ONU) a instituição do Ano Internacional da Alfabetização. Em dezembro de 

1987, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas aprovou a Resolução 

42/104, proclamando 1990 Ano Internacional da Alfabetização (HADDAD e DI 

PIERRO, 1994, p. 03). 

 

Também em 1985, como substituta do antigo MOBRAL, surgiu a Fundação EDUCAR, 

sendo estabelecida pelo Decreto nº 92.374, de 6 de fevereiro de 1986. O objetivo da 

fundação era promover a execução de programas de alfabetização e de educação básica 

não formais, destinados aos que não tiveram acesso à escola ou dela foram excluídos 

prematuramente (ZUNTI, 2000). 
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Com a Constituição Federal de 1988, ressurgiu a ideia de um Plano Nacional de Educação 

(PNE). O objetivo principal de criação do PNE era conferir uma maior estabilidade às 

iniciativas governamentais na área de educação. O art. 214 da constituição confere força 

de lei ao PNE, quando afirma: 

 

Art. 214. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração decenal, 

com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de 

colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 

implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em 

seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos 

poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a: 

 I–Erradicação do analfabetismo;  

II–Universalização do atendimento escolar;  

III–Melhoria da qualidade do ensino. 

 

No fim de 1988 o então Presidente da República José Sarney, instituiu pelo Decreto 

97.219 (14/12/88) a Comissão Nacional do Ano Internacional da Alfabetização (CNAIA), 

composta por renomados educadores e presidida inicialmente pelo educador Paulo Freire. 

A Comissão só viria a ser convocada pelo Ministro Carlos Santana (PMDB/BA) nove 

meses depois, em setembro de 1989. Em novembro do mesmo ano, a CNAIA concluiria 

um documento que recebeu escassa divulgação e não chegou a ser publicado (HADDAD 

e DI PIERRO, 1994, p. 04). 

 

Em 1990, ano Internacional da Alfabetização instituído pela ONU, aconteceu a 

Conferência Mundial sobre Educação para Todos na cidade de Jomtien, na Tailândia (5 

a 9/3/90). Na conferência, 155 países firmaram a Declaração Mundial sobre Educação 

para Todos e o Plano de Ação para Satisfazer as Necessidades Básicas de Aprendizagem. 

A Conferência foi fortalecida pela presença maciça dos países filiados e por ter produzido 

uma inédita coalizão entre organismos da ONU (Unesco, Unicef) e agências multilaterais 

de desenvolvimento (PNUD, BID e BIRD), (HADDAD e DI PIERRO, 1994, p. 05). 

 

O Brasil também participou da Conferência Mundial sobre Educação para Todos em 

Jomtien, onde teve participação pouco expressiva. Mesmo assim, como uma das nações 

populosas com maior número de analfabetos do mundo, foi indicado para compor o grupo 

de países priorizados pela ajuda internacional. Este grupo começou a reunir-se recebeu o 
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nome de "Cúpula dos Nove" (Bangladesh, Brasil, China, Egito, índia, Indonésia, México, 

Nigéria e Paquistão) (HADDAD e DI PIERRO, 1994, p. 05). 

 

Por meio da Medida Provisória 251 (15/03/90), o governo Fernando Collor extingue a 

Fundação EDUCAR. Neste mesmo ano o Governo lança o Programa Nacional de 

Alfabetização e Cidadania (PNAC) com o objetivo de reduzir em 70% o número de 

analfabetos no país nos 5 anos seguintes (BRASÍLIA, 1991). 

 

Alguns meses depois do lançamento do PNAC verificou-se uma completa desvinculação 

do Programa com a Comissão criada por ele, pois vários recursos eram liberados para 

diversas instituições e empresas que muitas vezes não tinham nenhuma preocupação na 

área de alfabetização (MACHADO, 1998, p.03). 

 

Analisando o Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania (PNAC), Haddad (1994) 

afirma: 

 

“O PNAC se propôs a promover e mobilizar ações de alfabetização, através de 

comissões municipais, estaduais e nacional, envolvendo os diversos setores 

interessados das esferas públicas e da sociedade civil em geral. Enquanto as 

comissões se mobilizaram, o governo federal assinava convênios, repassando 

fundos mediante critérios clientelistas e sem controle destas comissões, tanto 

do volume de recursos, quanto do número de projetos e a quem se destinavam" 

(HADDAD, 1994, p. 06). 

 

O processo de "Impeachment” do Presidente Collor paralisou o Governo Federal, e o 

físico José Goldemberg (PMDB/SP) assumiu o Ministério da Educação. O Ministro 

Goldemberg demonstrou pouca vontade política em dar continuidade ao PNAC. Em 

entrevista ao Jornal do Comércio ele preconceituosamente afirmou: 

 

”0 adulto analfabeto já encontrou seu lugar na sociedade. Pode não ser um bom 

lugar, mas é o seu lugar. Vai ser pedreiro, vigia de prédio, lixeiro ou seguir 

outras profissões que não exigem alfabetização. Alfabetizar o adulto não vai 

mudar muito sua posição dentro da sociedade e pode até perturbar. Vamos 

concentrar os nossos recursos em alfabetizar a população jovem. Fazemos isso 

agora, e em dez anos desaparece o analfabetismo." (Jornal do Comercio, Rio 

de Janeiro, 12/10/1991). 
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 Estes e outros fatos levaram a extinção do PNAC um ano depois de sua criação. 

 

Após o "Impeachment" do Presidente Collor em 1992, o seu vice, Itamar Franco, assume 

o cargo. Neste momento, vai se tentar um fortalecimento da discussão, não apenas de 

alfabetização, mas de garantia do Ensino Fundamental para Jovens e Adultos. Prova disto 

é uma nova composição na Comissão Nacional com educadores que coordenaram os 

debates desta temática, em torno do Plano Decenal de Educação para Todos -1993/2003, 

ao mesmo tempo em que já vinham realizando discussões para o projeto de Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) (MACHADO, 1998, p. 04). 

 

É neste clima de tentativa de reestabelecer a discussão em torno da Educação de Jovens 

e Adultos que, em 1994, surge o documento: Diretrizes para uma Política Nacional de 

Educação de Jovens e Adultos, criado por meio da Portaria 489 de 18/03/1993. O grupo 

responsável em criar o documento era composto por quatro representantes do MEC (SEF, 

SPEE, CGPS, INEP), do CONSED e da UNDIME, sob coordenação da Secretaria de 

Educação Fundamental do MEC. Na introdução do documento o então Ministro da 

Educação e do Desporto, Murilo de Avellar Hingel, declara: 

 

O Plano Decenal foi concebido e elaborado para ser um instrumento guia na 

luta pela recuperação da educação básica do País. Todavia, a sua efetivação 

depende de esforço integrado e compartilhado entre todas as esferas e agentes 

do processo educativo, ou seja, a União, os Estados e Municípios, as escolas, 

os professores e dirigentes escolares, as famílias e a sociedade civil. Torna-se 

cada vez mais importante que cada uma dessas instâncias e segmentos 

assumam compromissos públicos com a melhoria do ensino, fazendo da escola 

um centro de qualidade e cidadania, com professores e dirigentes devidamente 

valorizados, ajudando o Pais a edificar um eficiente sistema público de 

educação básica (BRASILIA, 1993, p. 05). 

 

Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, mantém-se o caráter descontínuo na 

política educacional brasileira. Toda a mobilização realizada no Brasil para elaboração 

da LDBEN, os encontros estaduais, regionais e nacional, realizados no ano de 1996, num 

processo de levantamento da realidade do atendimento à EJA e às propostas de avanço 

para o mesmo, foram desconsideradas (MACHADO, 1998, p. 05).  
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Neste momento surge o programa de Alfabetização Solidária, criado pelo Conselho da 

Comunidade Solidária em janeiro de 1997, com o objetivo de reduzir os altos índices de 

analfabetismos entre Jovens e Adultos na região norte e nordeste do país. O programa 

teria sido uma iniciativa da Primeira Dama, Ruth Cardoso, que coordenaria, juntamente 

com Governo Federal, através do MEC, o conselho da Comunidade Solidário, empresas, 

universidade e prefeituras (MACHADO, 1998, p. 05). 

 

Machado (1998), ressalta que vários fatores contribuíram para o fracasso do Programa de 

Alfabetização Solidária: 

 

 “...no Programa Alfabetização Solidária, que se propõe a uma mobilização de 

parceiros em torno de cinco meses de “alfabetização”, onde a estrutura local 

de ensino, as secretarias municipais de educação, não passam de espectadoras 

do processo; os alfabetizadores sequer podem atuar nas turmas mais de um 

módulo; as universidades acabam por fazer um precário acompanhamento à 

distância, pelas condições de comunicação com os municípios, pela 

impossibilidade de conhecimento aprofundado da realidade regional e pela 

falta de articulação geral do programa a uma proposta mais consequente de 

Educação de Jovens e Adultos”(MACHADO, 1998, p. 08) 
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5.3 - A 3º LDBEN - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 

nº 9.394/96) 

 

Em um mundo politicamente, economicamente e socialmente transformado pelo processo 

de globalização, a educação torna-se cada vez mais um instrumento imprescindível no 

processo de transformação dos indivíduos, auxiliando-os no preparo e no 

desenvolvimento de faculdades que os permitam lidar com as complexas e rápidas 

mudanças ocorridas. Sendo assim, é muito importante pensarmos em uma educação 

holística, onde desafios e problemas globais possam ser repensados e discutidos.  

 

No Brasil, com o fim do período militar e a rápida redemocratização do país, torna-se 

necessário rever os parâmetros legais que regiam o sistema de educação nacional. Com a 

promulgação da nova constituição em 05 de outubro de 1988 amplia-se ainda mais os 

direitos dos indivíduos. 

 

A constituição Brasileira possui vários capítulos e artigos relatando os direitos e deveres 

dos indivíduos como pessoa individual e coletiva. Os trechos dedicados aos direitos e 

garantias fundamentais foram elaborados com treze artigos, iniciando-se com o artigo 5º 

e estendendo-se ao 17º. O artigo 5º possui setenta e oito incisos, trazendo em sua matéria, 

conteúdos, direitos e garantias individuais e coletivos. Enfatiza a igualdade perante a lei 

em cinco dimensões: Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade.  

 

Os artigos 6º ao 11º, dedicam-se ao tratamento dos direitos sociais. O artigo 6º traz a 

definição de quais são os direitos sociais: Educação, saúde, alimentação, trabalho, 

moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, 

assistência aos desamparados e transporte. 

 

Com relação a educação, a Constituição Federal define as responsabilidades e os objetivos 

do processo educativo quando afirma em seu artigo 205 que: A educação, direito de todos 

e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BAde_p%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Previd%C3%AAncia_social
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sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 

Ratificando o que está escrito no artigo 205 da Constituição Federal, Ireland e Spezia 

(2014) afirmam: 

 

Não se deve negar o acesso à educação de adultos a nenhum grupo ou indivíduo 

na sociedade. A participação deve ser tão ampla quanto possível. Isso exige 

que os obstáculos ao acesso sejam removidos e que a motivação que leva os 

adultos a aprender seja especialmente estudada (IRELAND e SPEZIA, 2014, 

p. 162). 

 

Segundo Silva e Moura (2013), a EJA foi beneficiada pela Constituição Federal de 1988, 

que passou a garantir o ensino fundamental, obrigatório e gratuito para aqueles que não 

tiveram acesso à escola na idade apropriada: 

 

Constituição Federal Art. 208, inciso I: O dever do Estado com a educação 

será efetivado mediante a garantia de:  

I - Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos 

de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não 

tiveram acesso na idade própria;  

 

Neste contexto, em 20 de dezembro de 1996, é aprovada a Nova Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96). Na seção IV, que trata da Educação de Jovens e 

Adultos, fazem parte os artigos 37, com os incisos 1º, 2º, e 3º, artigo 38, incisos 1º e 2º: 

 

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 apropriadas, consideradas as características do alunado, seus 

interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 

            § 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência 

do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre 

si.  
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            § 3º A educação de jovens e adultos deverá articular-se, 

preferencialmente, com a educação profissional, na forma do regulamento. 

 

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que 

compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao 

prosseguimento de estudos em caráter regular.  

            § 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:  

I – No nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze 

anos; 

 II – No nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.  

            § 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por 

meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. 

 

É importante destacar que, apesar de representar um grande avanço para a educação 

brasileira como um todo, especificamente para a Educação de Jovens e Adultos a LDBEN 

9.394/96, não apresentou mudanças significativas (DEMO, 2002).  

 

Além disso, ela ainda apresenta “ranços”, como concluiu Demo (2002).  Para ele, o 

processo de construção da nova LDBEN, esteve envolvido num sistema de interesses 

públicos e privados, assim como foram também elaboradas as Leis de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, Lei nº 4.024/61 e Lei nº 5.692/71.  

 

Indo ao encontro às conclusões de Demo (2002), Alves (2002) afirma que a LDBEN (Lei 

nº 9.394/96), só foi aprovada quando teve interesses da elite nacional comtemplados, 

deixando de fora pontos importantes para a modificação do quadro educacional brasileiro 

que facilitaria o acesso das classes menos favorecidas à educação. 

 

Segundo Machado (1998, p.05), com a promulgação da nova LDB (9.394/96), a EJA 

ficou basicamente reduzida a cursos e exames supletivos, inclusive com a redução da 

idade para a prestação dos exames, o que acaba incentivando os jovens ao abandono às 

classes regulares de ensino.  

 

Observa-se então que a LDB assume um caráter inovador, mas, ainda insuficiente para 

garantir o acesso a uma educação de qualidade para a grande maioria da população 

brasileira, que por consequência fica excluída também de outros processos sociais. Em 
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um Brasil, pais de origem escravocrata e desigual, há um longo caminho para ser 

percorrido para que a educação como um direito se torne realidade. Muitas crianças ainda 

estão fora das escolas e muitos jovens e adultos não tiveram oportunidade de 

escolarização. 

 

É preciso valorizar a educação brasileira por meio da legislação que a rege, criando 

mecanismos para a sua verdadeira efetivação. Quando o Brasil, por meio de suas políticas 

públicas educacionais, oferecer a toda sua população real condições de inclusão e 

permanência na escola, nosso país, ao invés de mostrar apenas a face perversa e dualista 

de uma sociedade desigual, poderá revelar méritos individuais e riquezas inimagináveis 

de um povo e de um Brasil uno em sua diversidade. 

 

Com o intuito de continuar o debate em torno da elaboração de políticas públicas voltada 

para a Educação de Jovens e Adultos, em 1996 acontece na cidade de Natal, no Rio grande 

do Norte, entre os dias 08 e 10 de setembro o Seminário Nacional de Educação de Jovens 

e Adultos. O Brasil havia sido convidado a participar da V Conferência Internacional de 

Educação de Adultos (CONFINTEA V), que seria realizada na Alemanha em 1997. Além 

de chamar a atenção para a Educação de Jovens e Adultos, um dos principais objetivos 

do Seminário era levantar informações e elaborar propostas e diretrizes relacionadas à 

Educação de Jovens e Adultos que pudessem ser apresentadas durante a V Conferência 

Internacional de Educação de Adultos (CONFINTEA V) na Alemanha (PAIVA, 2007, 

p.11). 

 

Seis meses após a promulgação da Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei nº 9.394/96), acontece a V Conferência Internacional de Educação de Adultos 

(CONFINTEA V). A Conferência foi realizada no Congress Centrum Hamburg, de 14 a 

18 de julho de 1997, na cidade de Hamburgo na Alemanha. A organização da conferência 

foi realizada pelos seguintes representantes: FAO; OIT; UNAIDS; UNICEF; PNUD; 

UNFPA; ACNUR; UNIDO; Banco Mundial; OMS; Conselho da Europa; União 

Europeia; OCDE (IRELAND e SPEZIA, 2014, p. 210). 
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A Conferência contou com um total de 1507 participantes, incluindo 41 ministros, 15 

vice-ministros e 3 subministros, 729 representantes de 130 Estados-membros, 2 membros 

associados, dois Estados não membros, um palestino, 14 representantes de Organizações 

do Sistema das Nações Unidas, e 21 representantes de organizações intergovernamentais, 

478 representantes de ONGs, e 237 representantes de fundações. 

 

O lema da Conferência era: A Educação de Adultos como um direito, uma ferramenta, 

uma alegria e uma responsabilidade compartilhada, onde o principal objetivo foi captar, 

refletir e promover o conceito multifacetado de educação de adultos no qual os diferentes 

atores (estado, sociedade civil, setor privado e parceiros sociais) estão contribuindo, num 

marco articulado e negociado (IRELAND e SPEZIA, 2014, p. 210). 

 

 

Durante a conferência ficou claro que os desafios decorrentes do processo de globalização 

exigem soluções novas e criativas. Assim, a Conferência percebeu a educação de adultos 

como parte integrante de um processo de aprendizagem ao longo da vida, promovendo a 

aprendizagem da família e da comunidade, bem como o diálogo entre culturas, 

respeitando as diferenças e a diversidade, contribuindo para uma cultura de paz 

(IRELAND e SPEZIA, 2014, p. 211). 

 

Influenciados pelas ideias debatidas durante a V Conferência Internacional de Educação 

de Adultos (CONFINTEA V), em Hamburgo na Alemanha, a sociedade brasileira e os 

movimentos organizados articularam-se e começaram a criar fóruns de Educação de 

Jovens e Adultos e a promover os Encontros Nacionais de Educação de Jovens e Adultos 

(ENEJA) (MACHADO; IRELAND, 2004).  

 

O primeiro ENEJA aconteceu em 1999, no Rio de Janeiro, e visou contribuir 

para a ampliação e a melhoria da qualidade da educação de pessoas jovens e 

adultas no Brasil, mediante o estabelecimento de políticas de cooperação 

articuladas entre as esferas de governo e os segmentos não governamentais 

(FRANÇA; CEARON, 2012, p. 65). 
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No estado do Espírito Santo os fóruns da EJA surgem a partir do Fórum Permanente de 

Educação de Jovens e Adultos da Grande Vitória que, em 1998, dá início ao movimento, 

através de um projeto de extensão. Com essa característica, o Fórum de EJA da Grande 

Vitória surge como resultado de demandas de formação de educadores que buscavam na 

Universidade federal oportunidades de formação. 

  

O Núcleo de Educação de Jovens e Adultos do Centro de Educação da Universidade 

Federal do Espírito Santo (NEJA/UFES) assumiu inicialmente a articulação do 

movimento local na composição com diversos segmentos: Delegacia Regional do MEC 

(DEMEC), Secretaria de estado de Educação do Espirito Santo (SEDU), secretarias 

municipais, superintendências regionais, sindicato, Ongs, Federação das Indústrias do 

Estado do Espírito Santo (FINDES), movimentos sociais, educadores e profissionais 

militantes da área de EJA. Articulado a uma mobilização que emergia em nível nacional, 

o Fórum de EJA/ES foi o 3º a se constituir somando-se aos fóruns já instituídos nos 

Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

  

No início, o fórum foi muito mais um espaço de formação, informação e intercâmbio de 

experiências do que uma instância de discussão política e de encaminhamento de ações 

efetivas na defesa e valorização da EJA junto às instâncias públicas. Ao longo do tempo, 

em função da dinâmica dos cenários produzidos pela mobilização crescente em nível 

nacional, e pelo próprio fortalecimento do movimento em âmbito estadual, o Fórum 

Permanente de EJA da Grande Vitória passa a se constituir, em 2001, como Fórum de 

Educação de Jovens e Adultos do Espírito Santo. 

 

Indo ao encontro aos ideais estabelecidos durante a CONFINTEA V, no 2000 o Conselho 

Nacional de Educação (CNE), aprovou as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação de Jovens e Adultos. Levando em consideração esse documento, o Ministério 

da Educação (MEC), produziu propostas curriculares para os dois segmentos do ensino 

fundamental de jovens e adultos (GOMES, 2011, p. 17). 

 

Uma das metas propostas pelo MEC, foi estabelecer um programa nacional de 

fornecimento de material didático-pedagógico, adequado à clientela, para os cursos em 

nível de ensino fundamental para jovens e adultos. Para isso criou-se o Programa 

Nacional do Livro Didático para a Alfabetização de Jovens e Adultos (PNLA). A partir 
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de 2011, o PNLA foi incorporado a um novo programa, o Programa Nacional do Livro 

Didático para a Educação de Jovens e Adultos (PNLDEJA), que possui função de 

distribuir livros didáticos para todas as escolas públicas e entidades parceiras do Programa 

Brasil Alfabetizado e para turmas do EJA/Fundamental (GOMES, 2011, p. 18). 

 

Em 09 de janeiro de 2001 por meio da lei n° 010172, o Congresso Nacional aprova o 

Plano Nacional de Educação (PNE), estabelecendo diretrizes para o sistema educacional 

brasileiro no decênio de 2001-2010 (BRASÍLIA, 2001, p. 01). 

 

Durante a formulação do PNE 2001-2010, a preocupação maior era com os altos índices 

de analfabetismo e com a institucionalização da EJA, objetivando ampliar os níveis de 

escolaridade da população que ainda não havia concluído a educação básica, em especial 

o ensino fundamental, na idade própria (GOMES, 2011, p. 18). 

 

O PNE, aprovado em 2001, determinava o estabelecimento de programas visando 

alfabetizar 10 milhões de jovens e adultos, em cinco anos, e erradicar o analfabetismo até 

o fim da década (BRASÍLIA, 2001, p. 41).  

 

Com o objetivo de alcançar a meta de erradicação do analfabetismo proposta pelo PNE 

2001-2010, em 2003, o Ministério da Educação, sob a gestão do Presidente Luís Inácio 

Lula da Silva, criou a Secretaria Extraordinária de Erradicação do Analfabetismo e o 

Programa Brasil Alfabetizado, incorporado, posteriormente, pela Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade (Secad). Dentre outros programas criados 

destacam-se: O sistema de cotas nas universidades, a reforma universitária, o Programa 

Universidade para Todos (ProUni), Escola Aberta, Escola de Fábrica (Ensino médio), 

Brasil Alfabetizado, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e 

Adultos (Encceja), o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja),e a criação do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do 

Magistério (Fundeb) (GOMES, 2011, p. 04). 

 

Segundo Gomes (2011, p. 05, 08), o Programa Alfabetização Solidária atendeu 02 

milhões de beneficiários em 2001 e 2002, e o Programa Brasil Alfabetizado beneficiou 
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mais de 14 milhões de pessoas de 2003 a 2010. Mesmo assim, a redução do analfabetismo 

no Brasil tem se mostrado muito lenta. 

 

Com o intuito de continuar o debate em torno de políticas públicas que venham fortalecer 

o sistema educacional brasileiro, a convite do Governo do Brasil, acontece a VI 

Conferência Internacional de Educação de Adultos (CONFINTEA VI) com o tema 

Vivendo e aprendendo para um futuro viável: O poder da aprendizagem de adultos. A 

conferência foi realizada no Centro de Convenções Hangar, em Belém do Pará, dos dias 

1 a 4 de dezembro de 2009. A Conferência foi organizada em nome da UNESCO pelo 

Instituto da UNESCO para a Aprendizagem ao Longo da Vida, em parceria com o 

Ministério da Educação do Brasil (IRELAND e SPEZIA, 2014, p. 256). 

 

Participaram da conferência 1.125 representantes de 144 países, incluindo 55 ministros e 

vice-ministros e 16 embaixadores e delegados permanentes da UNESCO. Também 

participaram representantes das agências das Nações Unidas, de organizações 

intergovernamentais, organizações não governamentais e fundações, bem como de 

associações de estudantes (IRELAND e SPEZIA, 2014, p. 256). 

 

Segundo a VI CONFINTEA, a aprendizagem e a educação de adultos deve ser 

incorporada na visão e perspectiva mais ampla de desenvolvimento sustentável, que 

englobam questões culturais, políticas, econômicas e sociais. Também deve haver uma 

relação dinâmica e um vínculo entre o desenvolvimento econômico sustentável e o 

desenvolvimento humano sustentável. 

 

Os objetivos principais da VI CONFINTEA foram: 

 Promover o reconhecimento da aprendizagem e educação de adultos 

como um elemento importante e fator que contribui para a aprendizagem ao 

longo da vida, sendo a alfabetização a sua fundação; 

 

 Renovar o compromisso político e desenvolver as ferramentas para a 

implementação, a fim de passar da retórica à ação. 
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Para Ireland e Spezia (2014), a realização da CONFINTEA VI foi muito importante, pois, 

além de ser a primeira realizada no hemisfério sul, é também muito significativa, pois foi 

realizada na região da Amazônia que representa a conexão íntima entre os recursos 

naturais e humanos, evidenciando a necessidade de todas as nações em desenvolvimento 

alcançarem um bom nível de desenvolvimento ambiental sustentável. 
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5.4 - O Plano Nacional de Educação (PNE) 2011 – 2020 

 

O início da segunda década do século XXI impôs um desafio para o futuro da educação 

brasileira: A elaboração do Plano nacional de Educação (PNE 2011-2020). Um 

documento que fosse capaz de propor e orientar as ações necessárias ao sistema 

educacional para o período compreendido entre 2011 e 2020.  

 

Com a intenção de produzir subsídios necessários para a elaboração do PNE, em 2010 foi 

realizada a Conferência Nacional de Educação (CONAE), um importante movimento 

envolvendo a sociedade política e diversos setores da sociedade civil relacionados à 

educação. A conferência aconteceu em Brasília, entre os dias 28 de março e 1º abril de 

2010, A conferência foi um intenso debate democrático que possibilitou a participação 

efetiva de diversos segmentos, discutindo os rumos da educação brasileira (OLIVEIRA, 

et al., 2011, p. 483, 484). 

 

Antes da ocorrência da CONAE, aconteceram conferências municipais, regionais e 

estaduais que contaram com a participação de professores e outros profissionais da 

educação, estudantes, pais, gestores, pesquisadores, diversos sujeitos e segmentos 

organizados em torno da educação. Entre os trabalhadores, por exemplo, a Confederação 

Nacional dos Trabalhadores de Educação (CNTE). No meio acadêmico tivemos o III 

Congresso do Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES), que também abordou 

assuntos relacionados ao PNE (OLIVEIRA, et al., 2011, p. 485). 

 

Após intensas discussões envolvendo variados setores da sociedade, o projeto de lei do 

Plano Nacional de Educação (PNE 2011-2020), foi enviado pelo então presidente da 

República Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Educação Fernando Haddad ao 

Congresso Federal em 15 de dezembro de 2010. Após quase quatro anos de tramitação 

no Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação (PNE – PL 8035/10) foi, enfim, 
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aprovado e sancionado sem vetos pela presidente da República Dilma Rousseff em 25 de 

junho de 2014, passando a valer para o decênio de 2014 a 2024.  

 

Em seu artigo 2º o PNE estabelece as seguintes diretrizes:  

 

I - Erradicação do analfabetismo; 

II - Universalização do atendimento escolar; 

III - Superação das desigualdades educacionais; 

IV - Melhoria da qualidade do ensino; 

V - Formação para o trabalho; 

VI - Promoção da sustentabilidade sócio-ambiental; 

VII - Promoção humanística, científica e tecnológica do País; 

VIII - Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto 

interno bruto; 

 

IX - Valorização dos profissionais da educação; 

X - Difusão dos princípios da equidade, do respeito à diversidade e a gestão 

democrática da educação. 

 

Com relação a Educação de Jovens e Adultos, o PNE 2014-2024, estabelece as metas 09 

e 10. Consideraremos a seguir a meta 09 e suas estratégias de implementação. 
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Meta 09: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% 

até 2015 e erradicar, até 2020, o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de 

analfabetismo funcional. 

Estratégias de implementação: 

9.1) assegurar a oferta gratuita da Educação de Jovens e Adultos a todos os que não 

tiveram acesso à educação básica na idade própria. 

9.2) implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de continuidade 

da escolarização básica. 

9.3) promover o acesso ao ensino fundamental aos egressos de programas de 

alfabetização e garantir o acesso a exames de reclassificação e de certificação da 

aprendizagem. 

9.4) promover chamadas públicas regulares para Educação de Jovens e Adultos e 

avaliação de alfabetização por meio de exames específicos, que permitam aferição do 

grau de analfabetismo de jovens e adultos com mais de 15 anos de idade. 

9.5) executar, em articulação com a área da saúde, programa nacional de atendimento 

oftalmológico e fornecimento gratuito de óculos para estudantes da Educação de Jovens 

e Adultos. 

 

De acordo com os dados da pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), ao final de 2015, o Brasil apresentava taxa de alfabetização de 92% 

para a população de 15 anos ou mais de idade, ao passo que, nesta mesma data nos termos 

do PNE (2014/2024), já deveria ter alcançado a meta parcial de alfabetização de 93,5% 

para esse mesmo grupo da população. A diferença entre o já alcançado e o não alcançado 

é de apenas 1,5 ponto percentual. Em porcentagem, a quantidade parece pequena, mas, 

em números absolutos representa 2,4 milhões de pessoas. 
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Em uma pesquisa realizada em 2015 pelo Indicador de Alfabetismo Funcional (INAF), 

idealizada em parceria entre o Instituto Paulo Montenegro e a ONG Ação Educativa, 

mostrou que 27% da população brasileira foi considerada analfabeta funcional. Esses 

dados nos indicam que para reduzir o analfabetismo funcional em 50% até 2020, como 

propõe a meta 09, ações governamentais concretas e responsáveis precisam ser 

implementadas de maneira contínua sem interrupções de caráter político e econômico.  

 

Consideraremos a seguir a meta 10 e suas estratégias de implementação. 

Meta 10: Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de Educação de Jovens e Adultos na 

forma integrada à educação profissional nos anos finais do ensino fundamental e no 

ensino médio. 

Estratégias de implementação: 

10.1) manter programa nacional de Educação de Jovens e Adultos voltado à conclusão 

do ensino fundamental e à formação profissional inicial, de forma a estimular a conclusão 

da educação básica. 

10.2) fomentar a expansão das matrículas na Educação de Jovens e Adultos de forma a 

articular a formação inicial e continuada de trabalhadores e a educação profissional, 

objetivando a elevação do nível de escolaridade do trabalhador. 

10.3) fomentar a integração da Educação de Jovens e Adultos com a educação 

profissional, em cursos planejados de acordo com as características e especificidades do 

público da EJA, inclusive na modalidade de educação a distância. 

10.4) institucionalizar programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos 

voltados à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas que atuam na 

Educação de Jovens e Adultos integrada à educação profissional. 

10.5) fomentar a produção de material didático, o desenvolvimento de currículos e 

metodologias específicas para avaliação, formação continuada de docentes das redes 

públicas que atuam na educação de jovens e adultos integrada à educação profissional. 
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10.6) fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada para trabalhadores 

articulada à Educação de Jovens e Adultos, em regime de colaboração e com apoio das 

entidades privadas de formação profissional vinculadas ao sistema sindical. 

10.7) institucionalizar programa nacional de assistência ao estudante, compreendendo 

ações de assistência social, financeira e de apoio psico-pedagógico que contribuam para 

garantir o acesso, a permanência, a aprendizagem e a conclusão com êxito da Educação 

de Jovens e Adultos integrada com a educação profissional. 

10.8) fomentar a diversificação curricular do ensino médio para jovens e adultos, 

integrando a formação integral à preparação para o mundo do trabalho e promovendo a 

inter-relação entre teoria e prática nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia e da 

cultura e cidadania, de forma a organizar o tempo e o espaço pedagógicos adequados às 

características de jovens e adultos por meio de equipamentos e laboratórios, produção de 

material didático específico e formação continuada de professores. 

 

Constata-se que as diretrizes traçadas pelo Ministério da Educação para dar viabilidade a 

implementação do PNE no período de 2014 a 2024, vão ao encontro dos princípios 

neoliberais, uma vez que propõe um ensino eficiente que prepare o aluno para assumir 

postos no mercado de trabalho (HADDAD, et al, 2011, p. 64). 

 

Já para Chaves (2017, p. 141), a integração da EJA com a educação profissional obteve 

crescimento e é um caminho a ser seguido para ampliar as oportunidades de capacitação 

e de aprendizado ao longo da vida. Segundo Chaves, de 2012 para 2013, enquanto as 

demais matrículas em EJA diminuíram a articulação com a educação profissional teve 

crescimento de 8,44% no ensino fundamental e 14,66% no ensino médio. 

 

O PNE (2014-2024), enquanto política pública de governo demonstra-se muito mais 

identificado e atrelado aos interesses capitalistas do empresariado, do que aos interesses 

da população em geral. Deste modo, uma série de reivindicações dos movimentos sociais 

ligados à educação e debatidas na Conferência Nacional de Educação (CONAE), foram 

omitidas no documento do Governo Federal (MILITÃO e PERBONI, 2011, p. 01). 
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Tecendo considerações sobre a importância das articulações entre os vários setores da 

sociedade para dar continuidade aos debates em torno da Educação de Jovens e adultos 

Chaves (2017), afirma:      

Por todo o exposto, nota-se a necessidade real e imediata de uma articulação 

entre os mecanismos utilizados desde o passado no combate ao analfabetismo, 

aos atuais. Somente um conjunto de políticas estatais, auxiliadas por uma 

ampla rede cidadã (que poderia incluir o voluntariado e a participação direta 

nas discussões sobre o tema), será capaz de dar continuidade a essa luta que, 

não obstante ser de longa data, não tem prazo para acabar. Não basta dar a cada 

cidadão o direito fundamental de ler uma folha de papel; é necessário dar a ele 

o direito de ler, interpretar e modificar o mundo em que vive (CHAVES, 2017, 

p. 142) 

 

Desde o seu início a Educação de Jovens e Adultos percorreu caminhos árduos e tortuosos 

para conseguir ganhar notoriedade entre as políticas públicas para a educação. Hoje a 

percebemos como uma importante ferramenta para a solução das mazelas sócias vividas 

por nossa sociedade. Um longo caminho, com muitos obstáculos ainda precisa ser 

percorrido para que a Educação de Jovens e Adultos se estabeleça com força total em 

nosso país, podendo assim contribuir para que nossos jovens e adultos possam conquistar 

sua autonomia por meio de uma educação de qualidade a qual eles tem todo o direito.   
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6 - DIFICULDADES E DESAFIOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

Segundo a Secretaria de Educação do estado do Espírito Santo (SEDU), os maiores 

desafios da EJA no estado são diminuir o alto índice de evasão e repetência causados 

principalmente pela dificuldade de conciliação entre o trabalho e os estudos. 

 

O Plano Estadual de Educação – PEE – Lei n.º 10.382, que reúne as metas e as políticas 

a serem implementadas no Espírito Santo no decênio 2015/2025, teve por objetivo 

mapear os desafios na área da Educação e propor alternativas e estratégias para superar 

as dificuldades enfrentadas pelo sistema educacional no estado.  

 

Segundo dados do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 

(IBGE) do ano de 2010, a população com 15 anos ou mais do Estado do Espírito Santo 

totaliza 2.703.310 pessoas, sendo que 8,13% dessa população são analfabetas, 

correspondendo a 219.786 pessoas. 

 

Um dado que merece destaque é que entre as 219.786 pessoas analfabetas, 10.179 

possuem menos de 20 anos (IBGE, senso 2010). 

 

Os dados do senso escolar 2018 divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 2.954.320 pessoas matricularam-se na modalidade 

de Ensino de Jovens e adultos (EJA), em 2018 no Brasil. 

 

Segundo o relatório sobre a Educação de Jovens e Adultos realizado pela Unesco em 

2010, um grande número de adultos ainda está excluído do processo de ensino e 

aprendizagem formal. Essa exclusão é responsável em grande parte pela manutenção do 

ciclo da pobreza e desigualdade no mundo (UNESCO, 2010, p. 09). 
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Abordar a questão do analfabetismo é o principal desafio para os desenvolvedores de 

políticas educacionais. Governos, setor privado e sociedade civil precisam trabalhar 

unidos em torno de políticas bem articuladas, com metas e mecanismos claramente 

definidos. Esta união, aliado a um financiamento adequado, são elementos fundamentais 

na construção e valorização de uma política educacional inclusiva (UNESCO, 2010, p. 

09).  

 

O artigo 2º do Plano Estadual de Educação que cita as diretrizes do PEE Lei n.º 

13005/2014, em seu inciso II diz que uma das metas do governo e erradicar o 

analfabetismo até o ano de 2025. O governo também estabelece metas para superar as 

dificuldades e atingir melhores resultados na Educação de Jovens e adultos.  

 

Na meta 08 (Estratégia 8.3), o governo assume o compromisso de implementar política 

pública de Educação de Jovens e Adultos para os segmentos populacionais considerados, 

com oferta e currículo apropriados para aqueles que estejam fora da escola e com 

defasagem idade série, associada a outras estratégias que garantam a escolarização desde 

a alfabetização até a conclusão da educação básica.  

 

Sendo assim, a Secretaria de Educação por meio da Gerência de Educação, Juventude e 

Diversidade (GEJUD), estabelece objetivos para a Educação de Jovens e Adultos: 

 

1 – Resgatar e suprir a escolaridade do jovem e do adulto no Ensino 

Fundamental e no Ensino Médio; 

2 – Preparar o jovem e o adulto para as exigências de um mercado de trabalho; 

 

3 – Preparar o jovem e o adulto para utilizar os diferentes códigos de 

linguagem, se comunicar e interpretar a realidade que o cerca; 

 

4 – Despertar uma postura consciente, crítica e responsável frente aos 

problemas sociais. 
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Com a intenção de melhorar as políticas públicas para a Eja, e alcançar os objetivos 

citados acima, a Secretaria de Educação propõe adotar algumas ações: 

 

• Fomentar a qualidade da Educação de Jovens e Adultos no que concerne a 

aspectos estruturais e pedagógicos, possibilitando ao aluno o acesso, a 

permanência e a continuidade de estudos, favorecendo, assim, o exercício de sua 

cidadania; 

• Suprir a escolaridade interrompida dos jovens e adultos no Ensino Fundamental 

e/ou Ensino Médio, sanando as necessidades mais prementes do cotidiano desses 

sujeitos; 

• Oferecer Ensino Fundamental e/ou Ensino Médio no atendimento individualizado 

na forma semipresencial por meio dos Centros Estaduais de Educação de Jovens 

e Adultos - CEEJA e Núcleos Estaduais de Educação de Jovens e Adultos – 

NEEJA; 

• Oferecer a modalidade EJA em ambientes de privação de liberdade na forma 

presencial. 

  

Levando em consideração o alto índice de faltas e evasão bem como os desafios 

enfrentados pelos sujeitos da modalidade de ensino EJA, sobre tudo seus interesses, suas 

características, condições de vida e do trabalho, o governo do estado do Espírito Santo, 

por meio da portaria nº 152-R de 19 de dezembro de 2016, estabelece normas e orienta a 

oferta da nova EJA. A portaria nº 152-R de 19 de dezembro de 2016, estabelece que a 

partir de 2017 a EJA seja oferecida na forma semipresencial compatível com as 

necessidades educacionais dos educandos. As aulas presenciais acontecerão nas terças, 

quartas e quintas feira, sendo segunda e sexta-feira as aulas não presenciais. Os estudos 

não presenciais aconteceram em outros espaços fora da escola por meio de atividades 

ofertadas pelos professores orientadores de cada disciplina. 

 

Conforme portaria 153-R de 16/01/2017, que estabelece diretrizes para a organização 

curricular nas escolas estaduais para o ano letivo de 2017, a disciplina de Biologia será 
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ministrada na 2ª e 3ª Etapas do Ensino Médio EJA. Sendo uma aula em cada etapa por 

semana. 

 

Segundo Machado (2008), o modelo organizacional curricular da EJA se vincula 

basicamente ao modelo de escolas regulares e seriadas. Isso acaba gerando limites e 

impossibilitando o processo educativo. Assim, as relações pedagógicas desenvolvidas na 

Educação de Jovens e Adultos devem considerar, de fato, as especificidades dos 

diferentes públicos que demandam essa modalidade e ensino. 

 

Analisando o ensino e aprendizagem na EJA Silva e Moura (2013) relatam que:     

 

O processo da alfabetização de jovens e adultos como um desafio para a 

inclusão deve ser analisado de maneira reflexiva e aberto, ou seja, se faz 

necessário avaliar a realidade dos educandos desta modalidade de ensino, para 

que assim, o aprendizado possa ser significativo e construtivo (MOURA, 2013, 

p. 34). 

 

Oliveira (2010), afirma que os critérios e maneiras de seleção e organização curricular da 

EJA não dialogam nem com os saberes nem com os desejos e expectativas dos sujeitos 

inseridos nessa modalidade de ensino, permanecendo fechados nas certezas de uma 

"ciência" supostamente objetiva e neutra, abdicando-se de comunicar-se com a realidade 

na qual as pessoas estão inseridas. 

 

Segundo Leitão (2004), as práticas pedagógicas precisam ser bem definidas, planejadas 

e contextualizadas para que o aluno seja motivado a aprender, possibilitando então, a 

construção própria do conhecimento, desenvolvendo no mesmo a capacidade de ser 

crítico e reflexivo diante da realidade que o cerca. 

 

Assim, o principal objetivo do trabalho pedagógico deixaria de ser o de ensinar ao 

educando conteúdos livrescos clássicos e formais e passaria a incorporar as possibilidades 

dos conteúdos que pudessem contribuir para a realização de ações concretas. Ações que 

o levariam a melhorar a sua qualidade de vida, voltadas a suprir suas necessidades mais 

imediatas e diárias (OLIVEIRA, 2010). 
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Segundo Soares (2008), é preciso continuar a reflexão sobre as práticas pedagógicas 

desenvolvidas no contexto da EJA, buscando sempre uma sintonia com a realidade do 

educando, para que se possa avançar na construção de conhecimentos significativos e 

sistematizados.  

 

O relatório global sobre aprendizagem e Educação de Jovens Adultos realizado pela 

Unesco em 2010 deixa claro a importância de uma educação de qualidade para esse 

público quando diz: 

 

A educação de adultos é mais importante do que nunca na era da globalização, 

caracterizada por mudanças rápidas, integração e avanços tecnológicos. A 

aprendizagem emancipa os adultos, dando-lhes conhecimentos e competências 

para melhorar suas vidas. Mas também beneficia suas famílias, comunidades 

e sociedades. A educação de adultos desempenha um papel crucial na redução 

da pobreza, na melhoria da saúde e da nutrição e na promoção de práticas 

ambientais sustentáveis. Assim sendo, a consecução de todos os Objetivos de 

desenvolvimento do milênio exige programas de educação de adultos 

relevantes e de qualidade (UNESCO, 2010, p. 08). 

 

Ireland e Spezia (2014, p. 124), acreditam que a educação de adultos se tornou tão 

importante para a sobrevivência e a felicidade do homem que uma nova atitude para com 

ela é necessária. Nada menos do que isso será suficiente; em toda parte, a educação de 

adultos deve ser aceita como normal, e os governos devem tratá-la como parte necessária 

da oferta educacional de cada país. 

 

Sendo assim, a Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo deu um importante 

passo em direção ao desenvolvimento de políticas públicas especificas para a Educação 

de Jovens e Adultos criando um currículo próprio para a EJA, bem como estabelecendo 

uma nova organização dos tempos de estudos levando em consideração a realidade do 

estudante jovem e adulto.  
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6.1 - A organização da Educação de Jovens e Adultos no Estado do 

Espírito Santo 

 

O governo do estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Educação (SEDU), 

oferece a modalidade de ensino de Jovens e Adultos (EJA), em 163 escolas das 265 

existentes. Essas escolas estão localizadas em 76 municípios em um total de 78 existentes 

no Espírito Santo. Conta ainda com 04 CEEJAs (Centro Estadual de Educação de Jovens 

e Adultos), e 07 NEEJAs (Núcleos Estaduais de Educação de Jovens e Adultos), que estão 

situados em 11 municípios do estado. 

 

A secretaria de educação oferta também a modalidade de ensino de Jovens e Adultos em 

30 unidades prisionais onde foram matriculados em 2018, 3.460 estudantes, e em uma 

unidade socioeducativa (UNIMETRO), localizada na cidade de Vila Velha, com 169 

estudantes matriculados (Tabela 01). 

 

TABELA 01 - Unidades prisionais que ofertam EJA no Estado do Espírito Santo. 

SRE Nº UNIDADES 

PRISIONAIS 

Nº ESTUDANTES 

Barra de São Francisco 01 79 

Cachoeiro de Itapemirim 03 304 

Carapina  01 43 

Cariacica 07 702 

Colatina 05 364 

Linhares 03 428 

São Mateus 03 339 

Vila Velha  07 1.201 

Total 30 3.460 

Fonte: SEGES- 15/03/2019 - SEDU/GEIA/SEE 

 

Analisando os dados disponibilizados pela Secretaria Estadual de Educação (SEDU), 

nota-se que o número de escolas que ofertam a modalidade de Ensino de Jovens e Adultos 
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diminuiu ao longo dos últimos 05 anos (Tabela 02). Em contrapartida os CEEJAs (Centro 

Estadual de Educação de Jovens e Adultos), e os NEEJAs (Núcleos Estaduais de 

Educação de Jovens e Adultos), aumentou (Tabela 02). 

 

TABELA 02 - Escolas que ofertam EJA, Nº de CEEJA, Nº de NEEJA no Estado do 

Espírito Santo. 

ANO ESCOLAS CEEJA NEEJA 

    

2013 235 0 0 

2014 249 0 0 

2015 246 0 0 

2016 219 4 0 

2017 

 

181 4 5 

2018 163 4 7 

TOTAL 163 4 7 

Fonte: SEGES – 15/03/2019 - SEDU/GEIA/SEE 
 

 

Os quatro Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA) no Estado, estão 

localizados nas cidades de Vitória, Linhares, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim. 

Segundo a Secretaria de Educação, os principais desafios dos CEEJAs e NEEJAs são: 

• Diminuição da desistência de matrícula; 

• Garantir internet adequada às necessidades dos centros/núcleos; 

• Desenvolver estratégias de autonomia e responsabilidade dos alunos nos estudos; 

• Utilização de mídias sociais; 

• Garantir material impresso para os alunos que não possuem acesso à internet fora 

do Ceeja/Neeja.  

• Abertura de novos NEEJAs. 

 Nos CEEJAs, o atendimento é individual, utilizando-se módulos. O aluno pode começar 

em qualquer época do ano, com liberdade no período da matrícula e não tendo 
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obrigatoriedade de frequência diária. Ele matricula-se de acordo com seu plano de estudo, 

elaborado pelo CEEJA, baseado nos documentos que o aluno apresenta buscando a 

certificação. 

 

Os Núcleos Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (NEEJA) estão instalados dentro 

das escolas estaduais localizadas em: Afonso Cláudio (Escola Estadual Afonso Cláudio), 

Alegre (Escola Estadual Prof. Lellis), Cariacica (Escola Estadual Prof.ª Maria de Lourdes 

Silva Santos), Governador Lindenberg (Escola Estadual Escola Governador Lindenberg), 

Nova Venécia (Escola Estadual Dom Daniel Comboni), São Mateus (Escola Estadual Dr. 

Emílio Roberto Zanotti) e Vila Velha (Escola Estadual Agenor de Souza Lé). 

 

O NEEJA atende nos mesmos moldes e materiais do CEEJA, além de incluir a plataforma 

digital. Para os estudantes que não possuem internet ou habilidades com a tecnologia é 

ofertado material impresso para os estudos. 

 

A partir de 2017, os estudantes dos CEEJA E NEEJA contam com uma plataforma digital 

(parceria com Governo do Rio de Janeiro - CECIERJ), abrangendo desde a matrícula 

online, organização de documentação escolar, material didático, vídeos, sala de aula 

online, atendimentos online e presencial, publicações dos professores e resultados das 

avaliações. Somente as avaliações (provas) são realizadas presencialmente. 

 

O estudante faz a matrícula online para a unidade na qual optar por realizar os estudos. 

Ele tem o prazo de 10 dias para ir até a escola e efetivar a matrícula. Depois de iniciado 

o curso, se o estudante se ausentar por dois meses (sem utilizar a plataforma e sem 

comparecer a nenhum atendimento presencial) ele terá a matrícula cancelada. 

 

Os estudantes do CEEJA e NEEJA também podem utilizar o ambiente virtual de 

aprendizagem desenvolvido em plataforma Moodle – Ceeja virtual. Esse é um ambiente 

virtual customizado para público da EJA e com linguagem dialógica adaptada ao estudo 

autônomo. Além do acesso à versão digital do material didático e outros conteúdos 
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complementares, existe também a padronização do material didático, fascículos digitais 

e impressos com uma linguagem voltada para Educação a Distância, com um recorte de 

conteúdo voltado para público EJA, pautado no desenvolvimento de Competências e 

Habilidades. 

 

Ao longo dos últimos 05 anos, o número de estudantes matriculados na modalidade de 

ensino de Jovens e Adultos no estado do Espírito Santo aumentou gradativamente, 

passando de 48.947 em 2013, para 69.237 em 2018. No entanto, a maior variação no 

aumento das matriculas ocorreu entre os anos de 2016, 2017, e 2018 onde foram 

matriculados 42.158, 52.983, e 69.237 respectivamente. Registrando um aumento entre 

2016 e 2018 de 41,45% no número de estudantes matriculados (Tabela 03).  

 

TABELA 03 - Números de estudantes matriculados na EJA 2013 a 2018 no Estado 

do Espírito Santo.  

ANO  Nº DE   ESTUDANTES  

    

2013 

 

 

 48.947   

2014 

 

 

 48.956  

2015  

 

 

 41.888  

2016 

 

 

 42.158  

2017 

 

 

 52.983  

2018  69.237  

    

TOTAL  303.140  

Fonte: SEGES – 15/03/2019 - SEDU/GEIA/SEE 

  

Outro dado fornecido pelo Sistema Estadual de Gestão Escolar - 2019 - SEDU/GEIA/SEE 

e que merece destaque é a diminuição de estudantes transferidos ou desistentes durante 
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os anos letivo de 2016 e 2017. Em 2016, antes das mudanças ocorridas na EJA, 57% dos 

estudantes matriculados pediram transferência enquanto que 25% desistiram dos estudos. 

No ano de 2017, após a EJA passar a ser ofertada de forma semi-presencial, somente 13% 

dos estudantes pediram transferência, e apenas 11% desistiram dos estudos. Do ano de 

2016 para o ano de 2017, houve uma redução acentuada (77,2%) no número de estudantes 

transferidos, e uma redução de mais da metade (56%) no número de estudantes que 

desistiram dos estudos. Os dados parecem indicar que as mudanças ocorridas na EJA 

influenciaram para que os estudantes permanecessem na escola estudando. 

 

A porcentagem de estudantes aprovados entre os anos de 2016 e 2017 também sofreu 

uma enorme variação. Do total de estudantes matriculados no começo do ano letivo de 

2016 na Educação de Jovens e Adultos, apenas 10% conseguiram a aprovação, enquanto 

que em 2017, o número aumentou acentuadamente para 52% de aprovados. 

 

Não foi possível apresentar aqui os dados referentes ao ano de 2018, pois no momento da 

pesquisa muitas escolas ainda não haviam enviado a relação de estudantes matriculados, 

desistentes, reprovados e aprovados.  

 

Na escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Serra Sede, onde o estudo em questão 

foi realizado, também houve um aumento gradativo no número de matriculas entre os 

anos de 2014, quando a escola começou a ofertar a modalidade de ensino EJA, a 2018, 

apresentando um aumento acentuado de 79,70%, do ano de 2016 para o ano de 2018 

(Tabela 04). 

  



68 

 

  

TABELA 04 - Nº de matriculas EEEFM SERRA SEDE EJA 

ANO   1º semestre     2º semestre    Nº DE ESTUDANTES 

    

      2014 210 263 473 

    

           2015 355 295 650 

    

          2016 325 281 606 

 

 

   

          2017 467 485 950 

 

 

          2018 

 

545 

 

484 

 

1.089 

Fonte: SEGES – 15/03/2019 - SEDU/GEIA/SEE 

 

 

Em 2016 do total de estudantes matriculados na Escola estadual Serra Sede, 1,07% 

desistiu dos estudos, 26,69% foram reprovados, enquanto que 71,61% conseguiram a 

aprovação. Já em 2017, apenas 1,97% foram reprovados, enquanto que 98,03% 

conseguiram a aprovação. Neste ano não houve desistentes. Comparando os dados 

apresentados entre os anos de 2016 e 2017, observamos um aumento significativo no 

número de estudantes aprovados, e uma redução acentuada nos índices de reprovação. 

Em 2018 do total de estudantes matriculados, 3,01% desistiram dos estudos, 92,33% 

conseguiram a aprovação, enquanto que 4,66% foram reprovados (TABELA 05). 
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TABELA 05: Porcentagem de estudante desistentes, reprovados e aprovados EEEFM 

SERRA SEDE. 

ANO DESIST. (%) REP. (%) APROV. (%) 

    

2016 1,07% 26,69% 71,61% 

2017 

 

2018 

 

 

0,0% 

    3,01% 

1,97% 

    4,66% 

98,03% 

  92,33% 

    

Fonte: SEGES – 10/04/2019 - SEDU/GEIA/SEE 

 

 

Segundo a Secretaria de Educação do Estado do Espírito (SEDU), uma das grandes 

dificuldades enfrentadas pelos sujeitos discentes da EJA, é a conciliação entre o trabalho 

e os estudos, fator que contribui para o aumento da evasão escolar, e aumento nos índices 

de reprovação. Levando em consideração os dados apresentados, parece ser correto 

afirmar que as mudanças ocorridas na Educação de Jovens e Adultos no Estado do 

Espirito Santo, pode ter influenciado de maneira positiva para que o índice de reprovação 

diminuísse, enquanto que a quantidade de matriculas e a quantidade de estudantes 

aprovados aumentasse.  

 

Mesmo que os resultados se mostrem positivos, é preciso chamar a atenção para a 

diminuição do tempo de estudos em sala de aula, pois, a EJA passa a ser semipresencial, 

com aulas apenas nas terças, quartas e quintas feira, diminuindo bastante o tempo de aula 

presencial dos estudantes sob a orientação dos docentes. Sendo assim, é imprescindível 

que a escola, juntamente com o corpo docente crie possibilidades para que os estudantes 

tenham acesso a exercícios, atividades de pesquisas, sempre de cunho investigativo, 

contextualizadas, onde eles possam participar de maneira ativa, compensando assim os 

tempos de aulas presencias.      
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6.2 - Projetos desenvolvidos na Escola Estadual de Ensino Fundamental 

e Médio Serra Sede  

 

Outro importante aspecto a ser considerado em relação ao aumento no número de 

matriculas, a diminuição da reprovação e o aumento da aprovação dos estudantes, foi a 

realização de vários projetos didáticos e pedagógicos desenvolvidos na escola Serra Sede 

durante os anos letivo de 2017 e 2018.  

 

Sob os olhares atentos da equipe técnico pedagógica e do corpo docente da EEEFM Serra 

Sede, foram desenvolvidos no turno noturno, nos anos de 2017/2018, nas turmas de 1º, 

2º e 3º anos do ensino médio EJA, vários projetos com o objetivo de fortalecer o processo 

de ensino e aprendizagem tornando a escola um local atrativo onde o aprendizado possa 

ocorrer de forma natural e prazerosa. Para isso foram propostos e realizados projetos que 

abordassem os conteúdos de maneira contextualizada, dando a esses um significado 

válido em relação à realidade social vivenciada pelos estudantes.  

 

Dentre os projetos desenvolvidos na escola EEEFM Serra Sede, no ano de 2017, no turno 

noturno, destacaremos quatro: 

 

1º - PROJETO DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: 

NOVA EJA SEMIPRESENCIAL: ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. 

 

2º - PROJETO DIDÁTICO PARA NOVA EJA SEMIPRESENCIAL: 

REALINHAMENTO DOS SABERES. 

 

3º - PROJETO DIDÁTICO PARA NOVA EJA SEMIPRESENCIAL: 

MOSTRA CULTURAL: ARTISTAS SERRANOS. 

 

4º - PROJETO DIDÁTICO PARA NOVA EJA SEMIPRESENCIAL: 

MÊS DA CONSCIÊNCIA NEGRA, ESTUDOS REALIZADOS SOB O OLHAR DE 

DJAMILA RIBEIRO. 

 

Descrição resumida do PROJETO DIDÁTICO PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS: NOVA EJA SEMIPRESENCIAL: ATIVIDADES NÃO 

PRESENCIAIS. 
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A EEEFM “Serra Sede” tem como principal objetivo oferecer um processo de ensino e 

aprendizagem de qualidade a todos os seus discentes, garantindo uma organização e 

estruturação das modalidades de ensino para que sejam compatíveis com a realidade dos 

alunos e o espaço social onde os mesmos estão inseridos, que são: O mercado de trabalho, 

os avanços tecnológicos, a situação política do Brasil, os avanços dos recursos midiáticos, 

com a finalidade de formar cidadãos conscientes do meio em que vivem e que possam  

estabelecer-se nas relações que envolvem a vida social. Nessa perspectiva a escola se 

adequa e se norteia nos princípios de uma educação inovadora e revolucionária.  

 

A EJA, em sua organização curricular e pedagógica nos moldes antigos, não atendia as 

necessidades do cotidiano do público alvo (MILITÃO, PERBONI, 2011, p. 01). Tendo 

como objetivo principal a adequação do currículo escolar à realidade do estudante, a 

“Nova EJA Semipresencial”, oferece aos discentes uma maior flexibilidade no 

aprendizado pois, passou a ser organizada de maneira não presencial. No que tange ao 

cumprimento de carga horária não presencial, o aluno é orientado a continuar seus estudos 

em casa ou em ambientes extraescolares conforme sua necessidade, orientados pelos 

profissionais responsáveis pelas aulas presenciais, com garantia de frequência na entrega 

de material avaliativo conforme solicitado pelo professor. 

 

Partindo desse pressuposto, surgiu a seguinte questão norteadora da organização das 

atividades não presenciais da EEEFM “Serra Sede”:  

 

Como serão organizadas as atividades a serem aplicadas na modalidade não presencial 

pelos docentes e a forma de entrega e garantia da frequência por parte dos discentes, que 

se adequem as necessidades dos alunos, de maneira a provocar o interesse dos mesmos e 

a adaptação aos seus compromissos cotidianos? 

 

Tendo em vista, a oferta e organização de uma modalidade de ensino de qualidade e 

garantia do aprendizado, aos alunos que não puderam concluir o Ensino Médio na idade 

“correta”, conforme previsto na legislação vigente – Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDBN Nº 9394/96, e fundamentando-se no que orienta a Resolução 

Nº 3.777/2014, Art. 274, cujas ações pedagógicas contemplam as especificidades dos 

sujeitos jovens e adultos, sobre tudo, suas características, interesses, condições de vida e 

do trabalho, Portaria Nº 152-R, publicada no Diário Oficial de 19/12/2016 estabelece e 
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orienta a oferta da Nova Educação de Jovens e Adultos – EJA nas escolas da rede pública 

estadual de ensino, e da Portaria Nº 153-R publicada no Diário Oficial de 19/12/2016, 

que estabelece as Diretrizes para a Organização Curricular no ano de 2017, estabelecem 

que, para a Nova EJA será contemplada a carga horaria de 40% não presencial, 

formalizando a frequência e avaliação dos alunos que ingressaram no presente ano letivo, 

tornou-se então, indispensável às unidades de ensino da rede estadual, uma organização, 

orientação e estruturação dos trabalhos pedagógicos realizados pelos alunos e aplicados 

pelos professores no que se refere à carga horaria e o cumprimento da parte não 

presencial.  

 

Nesta perspectiva o presente projeto norteou-se nas referências legais, já citadas, para dar 

orientações a um trabalho pedagógico organizado que respeite os princípios garantidos 

pela lei o direito dos alunos receberem de forma gratuita, um ensino de qualidade, por 

meio de atividades não presenciais, sistematizadas que possam dar o direito de conclusão 

do Ensino Médio, de maneira adaptável ao cotidiano de cada aluno, uma vez que, na 

modalidade de ensino referida, o público alvo em sua grande maioria, possui atividades 

profissionais, em tem dificuldades em se articular a um modelo de ensino que seja fechado 

e não respeite as necessidades pessoais de cada estudante nesta fase de suas vidas. 

 

 

Descrição resumida do PROJETO DIDÁTICO PARA NOVA EJA 

SEMIPRESENCIAL: REALINHAMENTO DOS SABERES. 

 

Considerando a modalidade ensino EJA uma oportunidade de conclusão dos estudos para 

aqueles que não a tiveram no momento da adolescência; público alvo composto de alunos 

com diferentes experiências e objetivos; entre outras características peculiares da 

modalidade, a Equipe Pedagógica junto com o corpo docente do turno noturno 2017/2018 

da EEEFM “Serra Sede” propõe desenvolve ações pedagógicas que possa promover e 

ofertar um percurso metodológico de aprendizado que esteja adequado ao nosso público. 

 

Nesta perspectiva, por meio de nossas avaliações, constatamos que a grande maioria de 

nossos educandos tem dificuldades diversas de concluir o Ensino Médio ao ingressarem 

em nossa unidade de ensino. Entre algumas dificuldades pontuamos: 

- Muito tempo afastados dos estudos; 
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- Alunos que saíram do ensino regular e não conseguiram se apropriar dos 

conhecimentos básicos; 

- Alunos que sentem dificuldade no aprendizado, haja vista estão envolvidos em 

atividades profissionais e chegam a escola cansados e com sono. 

 

Com o objetivo principal de propiciar em nossos educandos um Ensino Médio de 

qualidade e significativo respeitando os conteúdos básicos do Ensino Médio prescritos no 

Novo Currículo EJA, pretendemos planejar ações pedagógicas que possam sanar as 

dúvidas, promover apropriação do conhecimento de maneira facilitadora e reconstruir os 

conhecimentos básicos disciplinares dos diversos componentes curriculares que não 

foram consolidados ao longo dos estudos de nossos educandos. 

 

Para a realização e planejamento de tais ações, pensamos em produzir ações pedagógicas 

que não se resumam apenas aos conhecimentos previstos no Currículo Básico para o 

Ensino Médio, mas realinhar os aprendizados oportunizando aos alunos também os 

conhecimentos básicos de cada componente curricular que não estavam ainda apropriados 

e que foram diagnosticados como fator principal de dificuldade e de desistência dos 

alunos. 

 

Por meio de pesquisa avaliativa realizada no 2º Bimestre do 2º Semestre letivo de 2017, 

foi diagnosticado que nas áreas de conhecimento, Ciências da Natureza e Matemática os 

alunos obtiveram notas abaixo da média com o percentual de mais de 50%. Esse fato nos 

levou a considerar que, os alunos não conseguiam se articular nos conteúdos ministrados, 

haja vista, ainda não haviam se apropriado dos conteúdos básicos, em Física, Química, 

Biologia e Matemática, tornando essas disciplinas as grandes provocadoras de retenção, 

desmotivação e desistência de nossos educandos, em todas as etapas do Ensino 

Médio/EJA. 

 

Após avaliação realizada o agravante que mais se destacou foram notas abaixo da média 

em matemática, física, química e biologia, que nos levou a entender as dificuldades de 

aprendizado de mais de 50% dos educandos o que nos fez considerar o histórico escolar 

dos alunos que chegam a EJA sem terem se apropriado de conhecimentos básicos 

fundamentais para o aprendizado no Ensino Médio. 
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Partindo do exposto, a Equipe Escolar se mobilizou em produzir um planejamento 

pedagógico que consiga realinhar de forma básica os conteúdos e aprendizados de nossos 

educandos. A estratégia pedagógica consiste em elaborar planos de aula que trabalhem 

duas perspectivas: Os conteúdos previstos em nosso Novo Currículo Básico e os 

conteúdos básicos não apropriados em outras fases de aprendizados, com o seguinte lema: 

“Ensinar aos nossos estudantes, o que eles ainda não aprenderam”. 

 

O percurso metodológico se resume em traçar no Plano de Ensino das disciplinas 

anteriormente mencionadas, momentos de aprendizado dos conteúdos básicos e 

momentos dos conteúdos previstos no currículo para o Ensino Médio. Avaliar não 

somente os aprendizados previstos para o Ensino Médio, mas também, o 

desenvolvimento dos conteúdos básicos, haja vista, são esses fundamentais para uma 

desenvoltura no mercado de trabalho, flexibilizando assim a avaliação qualitativa e 

quantitativa, promovendo aos educandos oportunidade de revisão dos conhecimentos e 

motivação para o aprendizado. 

 

Na estrutura de composição do nosso quadro discente, encontramos vários indivíduos que 

chegaram ao Ensino Médio com várias características, alunos que em sua grande maioria 

estavam afastados da escola por diversos fatores. Isso nos mostrou que tínhamos 

estudantes que ainda não haviam se apropriado de conhecimentos que deveriam ter sido 

consolidados no Ensino Fundamental, ao se depararem com os assuntos previstos para o 

Ensino Médio, esses não conseguiam desenvolver e por consequente iam se 

desmotivando a acabavam desistindo.  

 

Esse fato motivou o desenvolvimento de ações pedagógicas que para além de propiciar 

os aprendizados previstos no Novo Currículo Básico do Ensino médio também realinhava 

os aprendizados, trazendo de volta assuntos dos conteúdos básicos e suas relações no dia 

a dia dos alunos, elevando a autoestima e motivação dos alunos por seus estudos agora 

com oportunidade de real aprendizado. 

 

 

Descrição resumida do PROJETO DIDÁTICO PARA NOVA EJA 

SEMIPRESENCIAL: MOSTRA CULTURAL: ARTISTAS SERRANOS. 
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Tendo a Educação de Jovens e Adultos – Nova EJA Semipresencial da EEEFM “Serra 

Sede” como público alvo da educação desta Unidade de Ensino, o presente projeto 

objetivou sistematizar atividades avaliativas que estejam em total consonância com os 

aprendizados do cotidiano de nossos alunos e com sua realidade cultural. O município da 

Serra/ES é uma localidade com inúmeros fatos históricos que estão em contato direto com 

o dia a dia de nossos educandos, por se tratarem de fatos interessantes que fazem parte do 

orgulho do cidadão serrano. Tendo em vista alcançar o aprendizado dos alunos, por meio, 

de assuntos que são culturalmente impregnados em sua identidade, o turno noturno junto 

com a sua Equipe Pedagógica no ano de 2017, considerou a história artística da Serra/ES, 

fator indispensável de pesquisa por parte dos alunos como recurso pedagógico de 

aprendizado e facilitador quando associado aos conteúdos de nosso currículo. 

 

O objetivo pedagógico, nesse sentido foi incentivar os educandos a buscar uma pesquisa 

em quatro aspectos: Artistas Serranos; História do prédio escolar; Cultura do município 

da Serra; Confecção da bandeira da Escola; essa pesquisa se destinou a trazer, por meio, 

de mostra cultural, para todos os envolvidos o conhecimento e apropriação da história 

artística cultural do município, e foi organizada e orientada pelos professores de cada 

turma norteada pelos conceitos do currículo educativo contemplando os conteúdos 

culturais aos previstos no percurso do Ensino Médio. 

 

Sendo assim, é notório considerar que os processos de aprendizagem desses estudantes 

devem ser norteados por metodologias abrangentes que estejam diretamente ligadas as 

suas realidades, que sejam de fácil entendimento e relacionados com seus aprendizados 

do dia a dia. Então, propor um trabalho de pesquisa da cultura produzida no próprio 

município pode ser um motivador do aprendizado. 

 

 

Descrição resumida do PROJETO DIDÁTICO PARA NOVA EJA 

SEMIPRESENCIAL: MÊS DA CONSCIÊNCIA NEGRA, ESTUDOS 

REALIZADOS SOB O OLHAR DE DJAMILA RIBEIRO. 

 

O Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado, no Brasil, em 20 de novembro. Foi 

criado em 2003 e incluída no calendário escolar, até ser oficialmente instituído em âmbito 

nacional mediante a lei nº 12.519, de 10 de novembro de 2011. A ocasião é dedicada à 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_novembro
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reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. A data foi escolhida por 

coincidir com o dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares, em 1695. 

 

O mês de novembro para o turno noturno/2017, da EEEFM “Serra Sede” é mês de 

reflexões sobre as contribuições para a formação da cultura afro-brasileira. Orientados 

sob o olhar da  feminista e acadêmica brasileira, pesquisadora e mestre em Filosofia 

Política pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Djamila Taís Ribeiro dos 

Santos que tornou-se conhecida no país por seus pensamentos e seu ativismo na internet, 

a equipe pedagógica juntamente com o corpo docente propôs o desenvolvimento de 

atividades que pudessem contribuir para incentivar nos alunos o desenvolvimento de um 

senso crítico sobre a temática abordada em um aspecto contemporâneo. Para realização 

do projeto os estudantes foram convidados a realizar uma releitura por meio da produção 

de textos, cartazes, peças teatrais de artigos, pensamentos e estudos de Djamila Tais 

Ribeiro, que faz uma análise crítica sobre as questões que envolvem preconceitos e 

conceitos do tema abordado. 

 

Comentando sobre a importância da realização de projetos no ambiente escolar, Moço 

(2011), diz que o projeto ideal é aquele que indica intenções claras de ensino e permite 

novas aprendizagens sob um olhar interdisciplinar.  Se bem elaborado, de forma conjunta, 

envolvendo todos os pares presentes no ambiente escolar, é um instrumento essencial para 

aquisição do saber, gerando uma transformação qualitativa e quantitativa no 

desenvolvimento do aluno tanto na parte cognitiva quanto social.  

 

É responsabilidade da escola, juntamente com a gestão, coordenação pedagógica e 

estudantes se envolverem em projetos pedagógicos que tenham sentido em sua 

aplicabilidade. Os estudantes precisam perceber que vale a pena ir à escola e que o estudo 

é necessário para uma futura formação profissional (ANTERO, 2016, p. 03). 

 

Se nosso objetivo é que o estudante continue aprendendo ao longo de toda a vida, 

precisamos instrumentalizá-los com procedimentos que o coloquem à prova e 

desenvolvam sua capacidade de autonomia, e os projetos parecem também ser meios para 

isso (NOGUEIRA, 2008, p.53). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Negros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_brasileira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zumbi_dos_Palmares
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_Pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_Pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_de_S%C3%A3o_Paulo
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No projeto ideal o educando interage, fica inteirado de tudo o que é abordado, possui a 

liberdade de poder criticar, opinar, planejar, desenvolver, criar e se posicionar diante dele 

(ANTERO, 2016, p. 05). 

 

Por meio dos projetos o estudante tem a possibilidade de desenvolver a autonomia que 

para ele é ferramenta indispensável na resolução de conflitos sociais presente em seu dia 

a dia: 

 

A autonomia refere-se à capacidade de posicionar-se, elaborar projetos 

pessoais e participar enunciativa e cooperativamente de projetos coletivos, ter 

discernimento, organizar-se em função de metas eleitas, governar-se, 

participar de gestão de ações coletivas, estabelecer critérios e eleger princípios 

éticos (BRASIL, 2001, p. 94). 

 

 

Quando a escola percebe que situações negativas estão atrapalhando o processo de ensino 

e aprendizagem, principalmente no que se refere ao estudante da EJA, com sua função 

social, a escola precisa envolver-se com todos os que a compõem, e arranjar uma forma 

de discutir, idealizar, projetar ações pedagógicas que superem as dificuldades. E o 

trabalho com projetos pedagógicos é bastante significativo para esse fim (ANTERO, 

2016, p. 09).  
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7 - O LIVRO DIDÁTICO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

A Educação de Jovens e Adultos, tanto no ensino fundamental quanto no médio, padece 

com a falta de diversidade de materiais didático-pedagógicos, especialmente se 

consideramos a variedade de públicos que ela atende (GOMES, 2011). 

 

Segundo Vasconcelos e Souto (2003). Na educação em ciências tem se observado uma 

preocupação maior na divulgação cientifica, na elaboração de recursos didáticos, 

estratégias de ensino, formação de professores e elaboração do livro didático que possam 

auxiliar o estudante na busca pelo conhecimento.  

 

No Brasil, o livro didático alcança hoje desde o ciclo da alfabetização, que tem uma 

cartilha, ao ensino fundamental e médio e a Educação de Jovens e Adultos - EJA. Foi em 

2004 que o Ministério da Educação instituiu o livro didático para o ensino médio e, em 

2007, por meio da Portaria Normativa nº 9 de 24 de abril de 2007, para a Educação de 

Jovens e Adultos, regulamentada pela resolução CD/FNDE nº 01 de 13 de fevereiro de 

2009. Hoje cada estudante do ensino fundamental recebe um exemplar das disciplinas de 

português, matemática, ciências, história e geografia; o aluno da alfabetização recebe uma 

cartilha; o do ensino médio, os livros de português, matemática, história, biologia, 

química, geografia e física; e da Educação de Jovens e Adultos, um volume único 

contendo todas as disciplinas (http://portal.mec.gov.br). 

 

Para Vasconcelos e Souto (2003), a comunidade cientifica precisa participar nos 

processos de discussão, elaboração e avaliação do livro didático, já que o ensino de 

ciências está apoiado principalmente neste recurso didático.  

 

O professor deve estar preparado não só para selecionar os livros de uma lista organizada 

por especialistas, como também para saber lidar com os erros presentes nos livros ao 

alcance de seus alunos. Aos docentes tem que ser dado oportunidade de dominar esses 

saberes se é desejável que o trabalho com o Livro Didático para ensinar ciências se 

transforme numa atividade profissional do professor (NUNEZ, 2003, p. 03).   

 

http://portal.mec.gov.br/
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Os conteúdos presentes no livro didáticos precisam ser escritos em uma linguagem que 

seja compreensível ao educando, pois, seguindo o rigor cientifico, os livros didáticos 

acabam dando muita importância ao vocabulário biológico e a termos próprios da ciência, 

dificultando a compreensão da própria ciência (Oliveira, 1992; Neiman, 1995). 

 

Segundo o Ministério da Educação, o livro didático é um material de forte influência na 

prática de ensino brasileira. É preciso que os professores estejam atentos à qualidade, à 

coerência e a eventuais restrições que apresentem em relação aos objetivos educacionais 

propostos (BRASIL, 1998, p. 67). 

 

Para Nascimento e Alvetti (2006), as críticas relacionadas ao livro didático não possuem 

função de diminuir a sua importância no processo de ensino e aprendizagem, mas servem 

para alertar e despertar em nós professores outras possibilidades de aproveitamento de 

informações e conhecimentos trazidos pelos próprios educandos.  

 

Sendo assim, é preciso continuar as discussões e os debates em torno livro didático, com 

o objetivo de adequá-lo e adaptá-lo as singularidades e as diferentes realidades sociais 

vividas pelos estudantes da EJA em nosso estado. 

 

Propomos então, analisar de forma construtiva e reflexiva o livro didático de biologia 

utilizado por estudantes da EJA, com intuito de contribuir para o desenvolvimento de 

novos olhares e reflexões sobre a elaboração e a utilização dessa tão importante 

ferramenta no processo de ensino e aprendizagem. 
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7.1 - A análise do livro didático 

 

O livro didático analisado pertence à coleção Viver, Aprender, intitulado - Ciências, 

transformação e cotidiano: ciências da natureza e matemática ensino médio: 

Educação de Jovens e Adultos. – 1. Ed. – São Paulo: Global, 2013. O livro foi 

concebido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), e distribuído 

por meio do Programa Nacional do Livro Didático (PNLA), para ser utilizado entre os 

anos de 2014 e 2017 na Modalidade de Ensino de Jovens e Adultos.  

 

Para a análise do livro didático utilizou-se o Guia de Avaliação do Livro Didático (Anexo 

01), adaptado por Vasconcelos (2009), a partir do Guia De Avaliação do Livro Didático 

disponibilizado pelo Ministério da Educação. O Guia é um instrumento que norteia o 

trabalho de análise das obras didáticas disponibilizadas pelo FNDE (BRASIL. Guia de 

História, 2011, p. 8). 

 

Segundo Silva (2016, p. 08), o processo de escolha dos livros didáticos pelos professores, 

muitas vezes, tem sido realizado de maneira pouco criteriosa devido à falta de espaço na 

organização da instituição escolar de educação básica, dificultando a promoção de 

estudos e análises mais aprofundadas das obras a serem adotadas. Para Santos (2007), o 

uso pouco frequente do Guia do Livro Didático pelos professores também pode prejudicar 

uma análise mais aprofundada do livro.    

 

 A partir do ano de 2017, com a implementação da nova EJA semipresencial, o governo 

do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SEDU), e da 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional (SEBP), elaborou o Novo Currículo EJA 

Semipresencial - Ensino Médio. O novo currículo é um documento que estabelece e 

organiza os conteúdos didáticos a serem utilizados nas respectivas etapas de ensino, e 

ainda traz as expectativas de aprendizagens (Operações cognitivas esperadas para o 

desenvolvimento), e sugestões para o desenvolvimento de competências tecnológicas.  

 

Conforme portaria 153-R de 16/01/2017, que estabelece diretrizes para a organização 

curricular da EJA nas escolas estaduais a partir do ano letivo de 2017, a disciplina de 

biologia será ministrada na 2ª e 3ª Etapas do Ensino Médio. Portanto, o Novo Currículo 
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para Eja semipresencial organiza também, o conteúdo de biologia para ser ministrado nas 

2ª e 3ª etapas. A organização e disposição dos conteúdos no Novo Currículo Eja 

Semipresencial -  Ensino Médio, estão demonstrados abaixo (Quadro 01). 

 

Quadro 01: Organização do conteúdo / Novo Currículo EJA Ensino Médio / Biologia, Estado do 

Espírito Santo. 

ETAPAS CONTEÚDOS 

 

2ª 

Ecologia  Cadeia alimentar.  Ciclos biogeoquímicos.  Fatores 

ecológicos  Ecologia das populações e das comunidades  

Fundamentos e conceitos básicos de Genética. 

 Hereditariedade  Doenças sexualmente transmissíveis e gravidez 

na adolescência.  Desenvolvimento embrionário (anexos 

embrionários).  Biotecnologia (produção de alimentos, fármacos e 

componentes biológicos). Organização citoplasmática  Núcleo.  

Metabolismo energético: respiração e fotossíntese. Divisão e 

diferenciação celular Histologia animal  Anatomia e fisiologia 

humana: nutrição e digestão, respiração, circulação, excreção, 

locomoção, tegumento, controle hormonal, nervoso e sensorial.  

Saúde humana e suas relações com o meio ambiente (indicadores 

sociais, ambientais e econômicos; principais doenças que afetam a 

população brasileira; trabalho e saúde). 

 

3ª 

Teorias evolucionistas de Lamarck, Darwin e Neodarwinismo.  

Evolução. Origem do universo (hipóteses sobre a origem do 

Universo, da Terra e dos seres vivos).  Origem dos seres vivos: 

biogênese e abiogênese.  Origem e Evolução da espécie humana. 

Microbiologia: Vírus, Monera, Protista e Fungi, reino Animalia: - 

Invertebrados e Vertebrados.  Reino Plantae. 

 

O novo currículo foi utilizado como referência para a análise dos parâmetros relacionados 

aos conteúdos didáticos presentes no livro. O Guia de Avaliação do Livro Didático de 

Biologia é composto de 04 tabelas.  
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Tabela 01 

 

A tabela 01, destaca critérios para análise do conteúdo didático, o qual analisaremos a 

seguir. Para a análise utilizou-se os parâmetros Fraco (F), Regular (R), Bom (B) e ótimo 

(O).  

 
CONTEÚDO TEÓRICO 

Tabela 1. Critérios para análise do conteúdo teórico em livros didáticos de Ciências. 

PARÂMETRO F R B O 

Adequação à série X    

Clareza do texto (definições, termos, etc.)    X 

As definições são corretas?    X 

Pertinência das informações – atualidade dos textos em relação a ciência hoje e 

seus problemas, e relevância das informações para a vida prática do aluno, 

adequação à realidade dos alunos? 

   X 

Grau de coerência entre as informações apresentadas (ausência de contradições)    X 

O livro contempla uma iniciação equilibrada às diferentes áreas do  

Conhecimento científico? 

 X   

Os conteúdos são socialmente contextualizados, orientados a contribuir para 

 o desenvolvimento crítico e reflexivo? 

   X 

A sequência do conteúdo é apropriada, com argumentação e raciocínio bem 

explorados? 
 X   

O conteúdo apresenta exemplos e aplicações práticas relevantes e da vivência 

dos alunos? 

   X 

Parâmetros: Fraco (F), Regular (R), Bom (B), ótimo (O). 

 

O livro foi disponibilizado pelo Ministério da Educação e distribuído às escolas no final 

do ano de 2013 para ser utilizado nos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017. O livro traz os 

conteúdos divididos em três etapas. Para cada uma das etapas há dois temas norteadores 

que são divididos em unidades. Unidade 01, relacionado às ciências da natureza 

(Biologia, física e química), e unidade 02, relacionado à matemática. As unidades são 

divididas em capítulos.  

 

Assim, surge o primeiro e grande desafio ao professor que se propõe a utilizar o livro, 

reorganizar os conteúdos de maneira a serem abordados somente nas 2ª e 3ª etapas, já que 

o livro os traz divididos em três etapas. Como exemplo podemos citar dois assuntos 

(Sistema circulatório e doenças sexualmente transmissíveis), que segundo o Novo 

Currículo da EJA - Ensino Médio devem ser abordados na segunda etapa, enquanto que 

o livro os traz como conteúdo a serem trabalhados na terceira etapa. Em relação a 
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sequência do conteúdo, e o equilíbrio entre as informações, o livro mostrou-se regular 

(R), pois, não segue uma sequência lógica de desenvolvimento e abordagem dos 

conteúdos. 

 

Para Silva (2016, p. 11), as comissões de pareceristas, responsáveis em compor as 

resenhas dos livros a serem avaliados, encontram dificuldades em traçar o perfil das 

coleções e dos volumes únicos. Constata-se que o esforço das Comissões em explicitar 

as singularidades configuradas nos livros didáticos analisados, ressaltando as virtudes do 

material, não convence. Isso ocorre porque o conjunto de obras analisadas acaba por 

apresentar características muito semelhantes, e justificar a aprovação tendo em vista os 

critérios tomados como referência torna a tarefa de escolha do melhor livro algo 

complexo, e quase que impossível. 

 

Para serem estudados na disciplina de biologia durante as três etapas do ensino médio 

EJA, os conteúdos presentes no livro trazem os seguintes títulos:  

 

1ª etapa. 

Unidade: Energia e consumo. 

 O olhar da ciência no dia a dia (Pág. 30); 

 Ser ou não ser alimento? Eis a questão! (Pág. 48); 

 Consumo energético: Obesidade e anorexia (Pág. 75); 

 Eu e o meu ambiente (Pág. 101).  

 

2ª etapa. 

Unidade: Ambiente e saúde. 

 Eu e o futuro do ambiente (Pág. 224); 

 Introdução à biotecnologia (Pág. 253); 

 A saúde do trabalhador (Pág. 283). 

 

3ª etapa. 

Unidade: Ciência e produção. 

 Biotecnologia, o presente e o futuro: previsões (Pág. 355); 

 Mudanças na saúde ao longo de nossa história (Pág. 387); 
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 Municípios saudáveis (Pág. 420); 

 A evolução do pensamento científico (Pág. 433). 

 

Em relação à adequação a série, o livro mostrou-se fraco (F), uma vez que traz os 

conteúdos divididos para serem trabalhados ao longo das três etapas, indo de encontro ao 

que é proposto pela portaria 153-R de 16/01/2017, que estabelece que a disciplina de 

biologia deve ser ministrada somente na 2ª e 3ª etapas do Ensino Médio, obrigando assim 

o professor a condensar, reduzir e resumir o conteúdo. 

 

O livro também deixa de abordar vários conteúdos presentes no Novo Currículo Estadual 

para EJA. Abaixo estão listados os conteúdos que não estão presentes no livro didático: 

 

2º etapa: 

 Ecologia (fatores ecológicos, ecologia das populações e das comunidades). 

 Fundamentos e conceitos básicos de Genética. 

 Desenvolvimento embrionário (anexos embrionários). 

 Fotossíntese. 

 Histologia animal, anatomia, excreção, locomoção, tegumento, controle 

hormonal, sistema nervoso e sensorial.  

 

3ª etapa: 

 Microbiologia: Protista e Fungi.  

 Reino Animalia: Invertebrados e Vertebrados, 

 Reino Plantae. 

 

Apesar de deixar de abordar vários assuntos, o livro apresenta textos e definições de forma 

clara e objetiva. Quando há a necessidade de se utilizar termos técnicos, mais rebuscados, 

sempre existe uma preocupação em explica-los por meio de exemplos práticos e de fácil 

entendimento. Os textos relacionados à ciência trazem pesquisas recentes relacionadas a 

assuntos polêmicos como a utilização de células troncos, a clonagem e a terapia gênica. 

Outros assuntos importantes para a saúde como a obesidade, a anorexia, o diabete, 

também são discutidos ao longo dos textos.  
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A dificuldade de conciliação entre o trabalho e os estudos é um dos fatores que mais 

provoca a evasão escolar e a repetência entre os estudantes da Eja (SEDU, 2018). Diante 

dessa realidade, o livro traz um capítulo abordando somente assuntos relacionados ao 

trabalho. No capítulo 11 são discutidos assuntos como a saúde do trabalhador, o trabalho 

escravo, o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs), Dia Mundial de Segurança 

e Saúde no Trabalho (28/04), citando também o artigo 6º da constituição que diz:  

 

“São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e a infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta constituição” (Brasília, 1988).   

 

Os conteúdos são socialmente contextualizados, pois abordam assuntos relacionados à 

realidade e o convívio social dos estudantes. Um dos temas abordados no capítulo 05 é: 

Eu e o futuro do meio ambiente. Neste capítulo, discute-se o problema da grande 

produção de lixo no Brasil e no mundo, a poluição dos rios, mares e oceanos pelo lixo e 

o esgoto, a falta do saneamento básico em muitas cidades brasileiras, o desmatamento, a 

poluição atmosférica e o aquecimento global. A abordagem desses assuntos é feita de 

maneira a levar o estudante a perceber que a sua maneira de viver, o seu relacionamento 

com os pares que o cercam devem ser repensados e desenvolvidos de maneira responsável 

e harmoniosa para a diminuição das agressões causadas ao meio ambiente.  

 

Analisando a sequência dos conteúdos apresentados no livro, notou-se que em alguns 

momentos estes são apresentados de maneira descontinua. Abaixo está listado a sequência 

dos conteúdos presentes no livro.  

 

1ª etapa. 

Unidade: Energia e consumo. 

 O olhar da ciência no dia a dia (Pág. 30); 

 Ser ou não ser alimento? Eis a questão! (Pág. 48); 

 Consumo energético: Obesidade e anorexia (Pág. 75); 

 Eu e o meu ambiente (Pág. 101).  

 

2ª etapa. 

Unidade: Ambiente e saúde. 
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 Eu e o futuro do ambiente (Pág. 224); 

 Introdução à biotecnologia (Pág. 253); 

 A saúde do trabalhador (Pág. 283). 

 

3ª etapa. 

Unidade: Ciência e produção. 

 Biotecnologia, o presente e o futuro: previsões (Pág. 355); 

 Mudanças na saúde ao longo de nossa história (Pág. 387); 

 Municípios saudáveis (Pág. 420); 

 A evolução do pensamento científico (Pág. 433). 

 

Com o objetivo de dar uma sequência lógica e facilitar a assimilação dos conhecimentos 

e informações contidas no livro, sugerimos algumas alterações na sequência dos 

conteúdos. 

 

Sequência sugerida: 

 

1ª etapa. 

Unidade: Energia, consumo e saúde. 

 Ser ou não ser alimento? Eis a questão! 

 Consumo energético: Obesidade e anorexia. 

 A saúde do trabalhador. 

 Mudanças na saúde ao longo de nossa história. 

 Municípios saudáveis. 

 

2ª etapa. 

Unidade: Ambiente e bem-estar. 

 Eu e o meio ambiente. 

 Eu e o futuro do ambiente. 

 O olhar da ciência no dia a dia. 

 

3ª etapa. 

Unidade: Ciência e tecnologia. 
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 A evolução do pensamento científico. 

 Introdução a biotecnologia. 

 Biotecnologia, o presente e o futuro: previsões. 

 

 

Escrevendo sobre a alfabetização de jovens e adultos e a necessidade de se adequar em 

uma sequência lógica os conteúdos teóricos à realidade do estudante, Freire (1989), 

destaca que antes a palavra era dada ao educando de forma autoritária, descontextualizada 

e sem nenhum significado real. No entanto, essa realidade foi mudando ao longo do tempo 

e agora já não é possível mais tratar o texto sem contexto (FREIRE, 1989, p. 19).  

 

Para Freire, precisamos deixar de lado o que ele chama de “educação bancária”, pois sua 

tônica reside fundamentalmente em matar nos educandos a curiosidade, o espírito 

investigador, a criatividade (FREIRE, 1981, p. 08). 

 

Para Ireland e Spezia (2014) é tarefa da educação de jovens: 

 

Proporcionar às pessoas o conhecimento essencial para o desempenho das suas 

funções econômicas, sociais e políticas e, especialmente, permitir lhes, através 

da participação na vida de suas comunidades, viver uma vida mais plena e 

harmoniosa. Portanto, o objetivo da educação de adultos não é tanto a instrução 

quanto assegurar uma formação: ela visa criar uma atmosfera de curiosidade 

intelectual, de liberdade social e de tolerância e estimular em cada pessoa a 

demanda e a capacidade de assumir um papel ativo no desenvolvimento da 

vida cultural de sua época (IRELAND e SPEZIA, 2014, p. 90). 

 

Paulo Freire (1989), em seu livro “A importância do ato de ler”, deixa claro que os 

conteúdos propostos para a educação de jovens e adultos, devem vir carregados de 

significação. Ele afirma que as palavras com que se organiza o programa da alfabetização 

devem vir do universo vocabular dos grupos que se quer ensinar, de maneira a expressar 

a sua real linguagem, os seus anseios, as suas inquietações, as suas reivindicações, os seus 

sonhos. Devem vir carregadas da significação da experiência do educando e não do 

educador (FREIRE, 1989, p. 13). 
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Paulo Freire deixa claro a importância da utilização de palavras norteadoras e que tenham 

significado para o público que se quer alfabetizar (FREIRE, 1989, p. 14). 

 

Freire (1996, p. 91) salienta que o professor precisa ter em mente que ensinar não é 

transferir conhecimentos livrescos, mas sim, criar possibilidades para que o educando 

construa e desenvolva o seu próprio conhecimento. Ela afirma que quando o professor 

entra em sala de aula, precisa estar sempre aberto as indagações, questionamentos e 

curiosidades do educando. Agindo assim, o que é estudado na escola ganha significado.   

 

Ausubel mencionou que se tivesse que resumir toda a Psicologia Educacional a uma única 

afirmação, ele diria: 

 

“O fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que 

o aprendiz já conhece. Descubra o que ele sabe e baseie nisso os seus 

ensinamentos” (AUSUBEL et al., 1980). 

 

Na concepção freiriana, não existe conhecimento pronto e acabado. Ele está sempre em 

construção. Aprendemos enquanto vivemos e a partir das experiências anteriores, o que 

contraria o pensamento de que alguém esteja totalmente pronto para ensinar e alguém 

está totalmente pronto para receber esse conhecimento, como uma transferência bancária 

(FREIRE, 1996, p. 22).  

 

Sendo assim, o processo de ensino e aprendizagem adquire um caráter contínuo, político, 

libertador e conscientizador, tão importante na educação de pessoas, jovens e adultos que 

já estão inseridos, agindo, atuando, trabalhando e tomando decisões em diversos setores 

da sociedade.  

 

Indo ao encontro as ideias de Freire, o novo documento norteador da educação brasileira, 

Base Nacional Comum Curricular – BNCC, documento homologado pela portaria n° 

1.570, publicada no D.O.U. de 21/12/2017 (Seção 1, p. 146), declara que o novo cenário 

mundial exige à pessoa, reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural, comunicar-

se, ser criativo, analítico-crítico, participativo, aberto ao novo, colaborativo, resiliente, 

produtivo e responsável. Afirma ainda que a aquisição de todas essas características, exigi 

muito mais do que o ensino de conteúdos e o acúmulo de informações. Requer o 
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desenvolvimento de competências para aprender a aprender, saber lidar com a informação 

cada vez mais disponível, atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das 

culturas digitais, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia para 

tomar decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções, 

conviver e aprender com as diferenças e as diversidades (BRASÍLIA, 2017, p. 16). 

 

Para Freire (1989), o educador precisa despir-se de seus conceitos, preconceitos, e de 

maneira simples, meio que ingênua, procurar embrenhar-se no imaginário de percepções 

e conhecimentos do educando. Jamais deve ele sentir-se o dono da verdade, pois: 

 

Quem apenas fala e jamais ouve; quem “imobiliza” o conhecimento e o 

transfere a estudantes, não importa se de escolas primárias ou universitárias; 

quem ouve o eco apenas de suas próprias palavras, numa espécie de narcisismo 

oral, quem considera petulância da classe trabalhadora reivindicar seus 

direitos, quem pensa, por outro lado, que a classe trabalhadora é demasiado 

inculta e incapaz, necessitando, por isso, de ser libertada de cima para baixo, 

não tem realmente nada que ver com libertação nem democracia, Pelo 

contrário, quem assim atua e assim pensa, consciente ou inconscientemente, 

ajuda a preservação das estruturas autoritárias (FREIRE, 1989, p. 17). 

 

Se pretendemos acabar com as desigualdades e instaurar uma sociedade igualitária, é 

preciso que a educação “dê carne e espírito” ao modelo de ser humano virtuoso que, então, 

instaurará uma sociedade justa e bela. Nada poderá ser feito antes que uma geração inteira 

de gente boa e justa assuma a tarefa de criar a sociedade ideal (FREIRE, 1989, p. 18). 

 

Tabela 02 

 

A tabela 02, presente no Guia de Avaliação do Livro Didático foi desenvolvida com o 

objetivo de analisar aspectos relacionados aos recursos visuais presentes no livro.    

 

RECURSOS VISUAIS 

Tabela 02. Critérios para análise dos recursos visuais em livros didáticos de biologia. 

PARÂMETRO F R B O 

Qualidade das ilustrações (nitidez, cor, etc.)    X 

Grau de relação com as informações contidas no texto    X 

Inserção ao longo do texto (diagramação)    X 

Veracidade da informação contida na ilustração    X 
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Grau de coerência entre as informações apresentadas (ausência de 

contradições) 
  X  

Possibilidade de contextualização    X 

Grau de inovação (originalidade/criatividade) X    

As ilustrações são apropriadas e importantes para a compreensão do 

texto? 

   X 

Induzem a interpretação correta? Sim X Não  

 

As imagens possuem um papel muito importante nos livros didáticos. Algumas funções 

podem ser relacionadas a elas: Orientação de leitura, estímulo do interesse ou curiosidade, 

demonstração de procedimentos, ilustração de ideias ou argumentos, mostra de padrões, 

relações entre níveis de explicação e descrição de fenômenos (MARTINS, 2002; 

GOUVÊA e MARTINS 2001). 

 

As imagens mais frequentes encontradas no livro foram respectivamente (Quadro 02), as 

fotografias (34), desenhos esquemáticos (29), desenhos ilustrativos (25), quadros-

destaque (10), tabelas (07), gráficos (04), charge (03), e rótulos (02). 

 

                Quadro 02: Imagens encontradas no livro. 

TIPOS DE IMAGENS QUANTIDADE 

Fotografias 34 

Desenhos esquemáticos 29 

Desenhos ilustrativos 25 

Quadros-destaques 10 

Tabelas 07 

Gráficos 04 

Charge 03 

Rótulos 02 

 

O livro apresenta imagens nítidas, de boa qualidade, sempre bem relacionadas ao 

conteúdo abordado, facilitando assim a contextualização. Por exemplo podemos citar a 

unidade 01 (Ambiente e saúde), no capítulo 05 (Eu e o futuro do ambiente), que inicia a 

discussão dos conteúdos com uma fotografia mostrando o acúmulo de lixo nas margens 

do rio na cidade de Porto alegre (RS). Na unidade 01 (Energia e consumo), no capítulo 

11, que tem como título: A saúde do trabalhador, o livro também contextualiza o conteúdo 
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trazendo fotografias que mostram trabalhadores desenvolvendo várias atividades sem o 

uso dos equipamentos de segurança individual (EPIs). Em outras imagens o uso dos 

(EPIs), são demonstrados como importantes instrumentos na prevenção de acidentes no 

ambiente de trabalho. Campanhas governamentais para a prevenção de acidentes no 

trabalho também são demonstradas por meio de figuras ilustrativas, banners e outdoors. 

 

Em relação ao grau de inovação de organização das imagens, o livro segue um formato 

padrão encontrado em outros livros didáticos, não apresentando assim nenhuma inovação. 

Em 02 capítulos, as imagens introdutórias apresentam pouca relação ao conteúdo. Como 

exemplo podemos citar a unidade 01 (Energia e consumo), no capítulo 08 que traz o título: 

Consumo energético, obesidade e anorexia. Um outro exemplo está na unidade 01 

(Energia e consumo), no capítulo 11 que traz o título: Eu e o meio ambiente.  

 

Relatando a importância do uso de imagens no processo de ensino e aprendizagem, 

Belmiro (1999, p. 11), afirma que o livro didático vem se destacando como um importante 

suporte de veiculação em projetos pedagógicos desenvolvidos nas escolas. Segundo 

Belmiro, cada vez mais o uso das imagens vem se modernizando, e se mostram um 

importante instrumento para trazer para dentro da sala de aula linguagens renovadas que 

circulam no meio social. 

 

Sendo assim, é imprescindível que os profissionais envolvidos no processo de escolha 

dos livros didáticos a serem utilizados em sala de aula, ao qual é importantíssimo a 

participação dos professores, estejam atentos a qualidade das imagens presentes nesse tão 

importante recurso didático. 

 

Belmiro (2011), conclui que: 

 

A importância do estudo da imagem e de sua utilização nos veículos de 

comunicação, principalmente os de caráter pedagógico, instaura, no âmbito 

escolar, o reconhecimento da necessidade de se defrontar com o movimento 

inevitável do novo, com a presença avassaladora da imagem visual no 

cotidiano dos sujeitos. Deve fazer parte, portanto, das reflexões sobre os 

processos de construção de conhecimento escolar, atentando para as diferentes 

soluções de interlocução que a mediação pela imagem propõe, para a 

observância de seus códigos e a violação destes, suas implicações discursivas 
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e para a compreensão de quais sejam os processos cognitivos desenvolvidos 

para e através da leitura de imagens (BELMIRO, 2011, p. 24). 

 

 

Assim, quando o processo de ensino e aprendizagem é auxiliado por um conjunto de 

imagens bem diversificadas e contextualizadas, pode proporcionar maior riqueza no 

processo de construção de atitudes e identidades em relação ao conhecimento científico 

(ISABEL e GOUVÊA, 2001, p. 07). 

 

Tabela 03 

 

A Tabela 03 está relacionada as atividades e exercícios propostos para auxílio na fixação 

e compreensão do conteúdo estudado. 

 

Tabela 03: Atividades propostas para complementação e contextualização do assunto discutido. 

PARÂMETRO Sim Não Algumas vezes 

Propõe questões ao final de cada capítulo?             X 

As questões têm enfoque interdisciplinar? X   

As questões priorizam a problematização?    X  X           

Propõe atividades em grupo e/ou projetos para trabalhar o                  

tema exposto ? 

            X 

As atividades são isentas de risco para alunos? X   

As atividades são facilmente executáveis? X   

As atividades têm relação direta com o conteúdo trabalhado? X   

Indica fontes complementares de informação? X   

Estimula a utilização de novas tecnologias (ex. internet)? X   

As atividades estimulam a investigação?    X             

 

O quadro abaixo (QUADRO 03), mostra a quantidade de atividades presentes ao final 

de cada capítulo. 

   

QUADRO 03. Atividades presentes no final de cada capítulo. 

CAPÍTULOS QUANT. DE ATIVIDADES 

Etapa 01, 

Capitulo 03  

O olhar da ciência no dia a dia. 02 

Etapa 01, 

Capítulo 05 

Ser ou não ser alimento? Eis a questão! 02 
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Etapa 01, 

Capítulo 08 

Consumo energético: Obesidade e 

anorexia. 

01 

Etapa 01, 

Capítulo 11 

Eu e o meio ambiente. 02 

Etapa 02, 

Capitulo 05 

Eu e o futuro do ambiente. 02 

Etapa 02, 

Capítulo 08 

Introdução à biotecnologia. 0 

Etapa 02, 

Capítulo 11 

A saúde do trabalhador. 0 

Etapa 03, 

Capitulo 03 

Biotecnologia, o presente e o futuro: 

Previsões. 

03 

Etapa 03, 

Capítulo 06 

Mudanças na saúde ao longo da história. 0 

Etapa 03, 

Capítulo 09 

Municípios saudáveis. 03 

Etapa 03, 

Capítulo 11 

A evolução do pensamento científico. 0 

 

O capítulo 08 da etapa 02 (Introdução à biotecnologia), o capítulo 11 da etapa 02 (A saúde 

do trabalhador), o capítulo 06 da etapa 02 (Mudanças na saúde ao longo da história), e o 

capítulo 11 da etapa 03 (Evolução do pensamento cientifico), não trazem atividades ao 

final dos capítulos. Os outros capítulos, capitulo 03 etapa 01 (O olhar da ciência no dia a 

dia), capitulo 05 etapa 01 (Ser ou não ser alimento? Eis a questão!), capítulo 08 etapa 01 

(Consumo energético: Obesidade e anorexia), capítulo 11 etapa 01 (Eu e o meio 

ambiente), capítulo 05 etapa 02 (Eu e o futuro do ambiente), capítulo 03 etapa 03 

(Biotecnologia, o presente e o futuro: Previsões), e o capítulo 09 etapa 03 (Municípios 

saudáveis), além de trazerem questões ao final dos capítulos, também trazem questões 

para serem discutidas e debatidas em grupos ao longo da exposição do conteúdo. As 

atividades são relacionadas ao assunto abordado no texto e de fácil entendimento. As 

atividades não possuem cunho investigativo, e não são abordadas a partir da resolução de 

problemas. Ao final de cada capítulo, o livro traz como proposta para ampliação dos 

conhecimentos sites de pesquisas estimulando o uso das novas tecnologias. 
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Para Barretos e Santos (2002, p. 11), o livro didático aparece como importante ferramenta 

utilizada por professores durante a realização de atividades e exercícios em sala de aula. 

Essas atividades fortalecem o processo de ensino e aprendizagem.  

 

Relatando a importância das atividades no livro didático, Miguens e Garrett (1991, p. 

235) afirmam que uma maior utilização de atividades de investigação e resolução de 

problemas deveria ser a característica fundamental nas aulas de ciências. 

  

Segundo Barretos e Santos (2012, p. 02), os exercícios pautados na resolução de 

problemas precisam exigir dos estudantes a realização de atividades diversas para a sua 

solução. Esse tipo de exercícios seria um exemplo de atividade autêntica, diferentemente 

dos exercícios de lápis e papel, que exigem, em geral, a aplicação ou cópia de um 

conteúdo ensinado previamente pelo professor.  

 

Assim, a ideia de atividades nas quais os estudantes recebem uma receita a ser seguida 

nos mínimos detalhes e cujos resultados já são previamente conhecidos, não estão de 

acordo com as orientações para o ensino atual (BRASIL, 2006). 

 

Para Ausubel (2003 apud MOREIRA, 2006, p. 42), as atividades precisam permitir ao 

estudante a utilização do que ele já sabe, e que realmente possui significado em sua vida. 

Por isso, o que é apreendido ganha valor. Uma atividade nessa perspectiva possibilita a 

mobilização do que o aprendiz já sabe acerca do problema proposto. 

 

A ideia de que o ensino das disciplinas deva ocorrer por meio de um papel ativo dos 

estudantes não é recente. As primeiras menções a esta proposta encontram respaldo nas 

ideais de John Dewey (1971). Ele destaca a importante relação existente entre o ensino e 

as práticas cotidianas e o significativo papel de interações sociais nos processos de 

construção de conhecimento. 

 

Para Carvalho (2013), o ensino por investigação deve considerar o que os estudantes já 

sabem se quiser que eles desenvolvam o raciocínio científico. Ao ter acesso às 

informações por meio da investigação, construindo novos entendimentos sobre as 

informações que já possuem, e, por meio de análises críticas e constantes das ações, os 
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estudantes estarão desenvolvendo práticas científicas e epistêmicas em estreita relação 

com o desenvolvimento do raciocínio científico. 

 

Segundo a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, a área das Ciências da Natureza, 

tem como compromisso o letramento cientifico. E o processo investigativo é apresentado 

como ferramenta central no cumprimento desse compromisso: 

 

O processo investigativo deve ser entendido como elemento central na 

formação dos estudantes, em um sentido mais amplo, e cujo desenvolvimento 

deve ser atrelado a situações didáticas planejadas ao longo de toda a educação 

básica, de modo a possibilitar aos alunos revisitar de forma reflexiva seus 

conhecimentos e sua compreensão acerca do mundo em que vivem. (MEC, 

2017, p. 320). 

 

Longino (1990, p. 19), enxerga a investigação científica como algo social e complexo, 

compreendendo muitas atividades desempenhadas por vários atores sociais, com 

diferentes percepções de realidade, desenvolvidas no contexto de diferentes práticas. 

Segundo ela, a investigação científica produz teorias, mas também, ao longo do seu 

estabelecimento, promove interações de naturezas distintas que se integram e se 

transformam, sendo, portanto, advindas de negociações sociais. 

 

Refletindo sobre a importância do ensino por investigação, ou seja, o ensino por 

investigação como forma de abordagem dos conteúdos, Sasseron (2018, p. 08) afirma: 

 

Em sala de aula de ciências, seria muito importante que esta ocorrência 

conjunta fosse cada vez mais frequente, de modo a evitar que as práticas 

fossem realizadas de modo irrefletido, mecânico (SASSERON, 2018, p. 08). 

 

Para Munford e Lima (2007), as atividades investigativas estimulam o desenvolvimento 

do pensamento crítico e reflexivo dos estudantes, provocam a argumentação, a 

socialização de ideias e conceitos na sala de aula concebendo, aos sujeitos inseridos nessa 

prática, experiências genuínas de produção de conhecimento. 

 

Durante a realização das atividades investigativas o papel do professor deixa de ser o 

transmissor de conhecimento para tornar-se um mediador do processo de ensino e 
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aprendizagem. A mudança deve ocorrer também durante o planejamento das atividades. 

Elas precisam estabelecer uma problematização adequada, que possibilite a criação do 

ambiente investigativo. O problema deve ser claro, delimitado, e estar conectado a alguma 

aplicação diária na vida dos estudantes (BARCELLOS e COELHO, 2017, p. 03).  

 

Sendo assim, urge a necessidade de desenvolvimento de atividades investigativas, a partir 

de um problema real, onde o estudante participe de forma continua, responsável e 

autônoma. Quando consideramos o estudante um sujeito ativo no processo de busca pelo 

conhecimento, estamos contribuindo para a consolidação de uma aprendizagem 

significativa. 

 

Tabela 04 

 

A tabela 04 do Guia de Avaliação do Livro Didático está relacionada a análise de recursos 

adicionais como glossários, atlas e cadernos de exercícios que contribuem para a 

facilitação de interação entre o livro, os estudantes, e o professor.  

 

Recursos adicionais 

Tabela 04. Recursos e artifícios adicionais encontrados pelo autor para facilitar e direcionar a 

interação entre o livro e os professores e alunos.  

PARÂMETRO Sim Não Uma vez 

Glossários           X 

Atlas   X  

Cadernos de exercícios   X  

    

O livro didático não traz nenhum tipo de atlas ou caderno de exercícios. Em todo o livro, 

existe apenas um glossário que está presente no capítulo 03 da etapa 01 (O olhar da ciência 

no dia a dia), explicando o significado de apenas uma palavra (Porção: Quantidade de 

alimento que serve de base para os cálculos do valor energéticos e das quantidades de 

nutrientes). 

 

Segundo Godoi (2007, p. 70), o glossário pode ser entendido como um dicionário especial 

ou uma lista de palavras que o leitor comum encontra dificuldades de saber o significado. 
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Por isso, é normal encontrarmos glossários em livros didáticos para facilitar a 

compreensão de palavras técnicas, expressões regionais ou palavras pouco utilizadas. 

 

Sendo assim, a falta de glossários no livro de ciências pode prejudicar a assimilação de 

novos conceitos e informações contidas no texto. Ainda mais no livro de ciências no qual 

encontramos facilmente muitas palavras e termos técnicos pouco utilizados no dia a dia 

dos estudantes da EJA.  

 

Entretanto, para Carvalho (2012, p. 30), a existência de um glossário no livro didático, 

pode prejudicar o leitor, impedindo-o de tomar o seu próprio caminho na leitura. O leitor 

perde a oportunidade de utilizar os seus conhecimentos, e a partir deles, tentar resolver 

por conta própria suas dúvidas. 

 

Silva (2015), além de enfatizar a importância do glossário no livro didático, sugere que o 

ideal seria que durante o processo de elaboração de um glossário, fosse realizado um 

levantamento junto aos estudantes sobre suas principais dúvidas individuais e coletivas, 

seguidas de consultas aos dicionários impressos ou on line, com o objetivo de facilitar a 

compreensão dos textos especializados (SILVA, 2015, p. 26).    
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8 - ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS POR MEIO DA 

APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS AOS ESTUDANTES 

 

A aplicação do questionário (Anexo 02), teve como objetivo principal a constatação do 

nível de importância compreendido pelos estudantes em relação a utilização do livro 

didático durante as aulas de biologia. Outro objetivo foi saber qual a frequência da 

utilização do livro durante as aulas. 

 

Responderam aos questionários 30 estudantes, sendo 15 do 2º ano e 15 do 3º ano do 

ensino médio. Os estudantes foram escolhidos aleatoriamente por meio de sorteio entre 

03 turmas do segundo ano e 03 turmas do terceiro ano.    

 

O questionário possui 04 perguntas, 03 objetivas, relacionadas à utilização do livro 

didático de biologia em sala de aula, e 01 questão subjetiva, onde os estudantes relataram 

assuntos importantes que gostariam que estivessem presentes no livro didático.  

 

Os resultados obtidos por meio da aplicação dos questionários foram coletados e 

analisados após o término da análise do livro didático, para que as respostas dos 

estudantes não influenciassem no processo de análise do livro.  

 

 

PERGUNTA 01: Você utiliza o livro didático de biologia durante as aulas? 

 (   ) Não        (   ) Às vezes          (   ) Muito pouco 

 

O gráfico 01, mostra o resultado da primeira pergunta do questionário, onde mais da 

metade (56,66%), dos estudantes responderam que não utilizam o livro didático. 20% 

disseram que utilizam às vezes, enquanto que 23,33% utilizam muito pouco o livro 

didático durante as aulas de biologia. 
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Gráfico 01: Resultados da 1ª pergunta do questionário. 

 

 

Atualmente na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Serra Sede, onde a 

pesquisa foi realizada, existem na biblioteca somente 33 livros de biologia para serem 

utilizados pelos estudantes. Os livros pertencem a coleção Viver e aprender – Ciências 

Transformação e Cotidiano – Disciplinas: Química, Física, Biologia e Matemática. Esses 

livros são utilizados pelos estudantes que compõem as 12 turmas dos 1º, 2º e 3º anos do 

ensino médio. Cada turma possui em média 40 estudantes matriculados. Somando os 

estudantes matriculados nas 12 turmas dá um total de 480 estudantes. Se fizermos a conta, 

existe um livro para cada 14 estudantes.  

 

O que acentua ainda mais o problema da falta de livros, é que os livros da coleção Viver 

e Aprender são volume único para os 2º e 3º anos, e ainda traz agrupadas em um único 

volume as disciplinas de química, física, biologia e matemática. Sendo assim, quando o 

professor de química estiver utilizando o livro, o professor de biologia fica impedido de 

utiliza-los e vice e versa.  

 

Mesmo não tendo livros suficientes para todos os estudantes, em muitas ocasiões o livro 

é o único recurso utilizado pelo professor em sala de aula, empobrecendo o processo de 

ensino e aprendizagem. Outro fato relevante que precisa ser destacado é que esse recurso 
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didático tem se mostrado inadequado às diferentes realidades dos estudantes e ainda estão 

desatualizados (AMORIM e TERRAZZAN, 1998). 

 

PERGUNTA 02: Qual o nível de importância do uso do livro didático durante as 

aulas? 

(   ) Muito importante    (   ) Pouco importante    (   ) Nenhuma importância 

 

A segunda pergunta do questionário está relacionada à importância da utilização do livro 

didático durante as aulas de biologia. Os estudantes responderam marcando as seguintes 

opções: Muito importante, pouco importante, e nenhuma importância.  De um total de 30 

estudantes, 25 (83,33%) marcaram a opção muito importante, 04 (13,33%) marcaram a 

opção pouco importante, e apenas 01 (3,33%), marcou a opção nenhuma importância 

(Gráfico 02). 

 

Gráfico 02: Resultados da 2ª pergunta do questionário.  

 

   

Os resultados apontam que, para a grande maioria dos estudantes (80,33%), o livro 

didático possui um papel fundamental no processo de ensino e aprendizagem. Porém, 

muitos desses livros encontram-se inadequados a realidade dos estudantes da EJA 

(SILVA e MOURA, 2011). 
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Para Silva:  

Há décadas que se buscam métodos e práticas adequados para serem aplicados 

na EJA. O uso de cartilhas e metodologias inadequadas sempre preocupou os 

educadores. Porém, infelizmente essa problemática ainda permeia os tempos 

atuais (SILVA e MOURA, 2011, p. 09).  

 

Sabendo das limitações que o livro didático possui, o professor precisa ter consciência de 

que sua importância e eficiência está condicionada a maneira como ele é utilizado. Precisa 

estar atento para enfatizar seus pontos fortes e anular ou corrigir seus pontos fracos 

(ROMANATTO, 2004, p.05) 

. 

 

PERGUNTA 03: Os conteúdos presentes no livro didático e estudados em sala de 

aula te ajudam a compreender o mundo a sua volta, auxiliando na tomada de 

decisões e na resolução de situações problemas que acontecem no seu dia a dia? 

(   ) Sempre    (   ) Às vezes     (   ) Quase nunca      (   ) Nunca 

 

A terceira pergunta do questionário está relacionada a contextualização do conteúdo 

existente no livro didático. O objetivo é saber se os conteúdos estudados em sala de aula 

auxiliam os estudantes a compreender melhor o mundo a sua volta, servindo assim de 

apoio nas mais variadas situações, muitas vezes de conflitos que a vivência em sociedade 

lhes impõe. Ou seja, o que é estudado na escola, precisa ter significado fora dela, além de 

seus muros (LEITÃO 2004; MOURA, 2013). 

 

13,33% dos estudantes marcaram a opção sempre, 43,33% marcou a opção às vezes, 20% 

marcou a opção quase nunca, e 23,33% marcou a opção nunca (Gráfico 03).  
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Gráfico 03: Resultados da 3ª pergunta do questionário.  

  

 

É interessante notar que apesar de o livro abordar assuntos relacionados a problemas 

globais como o aumento da produção de lixo, a contaminação das águas pelo esgoto, o 

desmatamento, a poluição atmosférica, o aquecimento global, e ter sido avaliado de forma 

positiva em relação a sua contextualização, poucos estudantes (13,33%), responderam 

que os assuntos abordados pelo livro os auxiliam no entendimento e na resolução de 

problemas no seu dia a dia. Talvez isso possa ter ocorrido pelo fato de os estudantes que 

participaram da pesquisa residirem em uma cidade pequena, ou até mesmo na zona rural, 

onde esses problemas citados ainda não são uma realidade muito evidente.   

 

Freire (1996), afirma que os conteúdos estudados em sala de aula devem ultrapassar os 

muros da escola, precisam estar intimamente ligados a realidade vivida pelo estudante na 

sociedade para que assim, ele consiga perceber a importância desses conteúdos:    

 

Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva associar 

a disciplina cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva em que a violência 

é a constante e a convivência das pessoas é muito maior com a morte do que 

com a vida? Por que não estabelecer uma necessária “intimidade” entre os 

saberes curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social que eles 

têm como indivíduos? (FREIRE, 1996, p. 15) 

 

Sendo assim, antes da elaboração de materiais didáticos, é imprescindível saber da 

realidade social em que estão inseridos os sujeitos que utilizaram esses recursos. Dessa 

maneira, estaremos contribuindo para que o estudante perceba que o que é estudado na 
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escola é algo significativo, e pode auxilia-lo a entender a sua realidade, superar suas 

dificuldades e assim, viver melhor em sociedade. 

 

  

PERGUNTA 04: Escreva no espaço abaixo pelo menos 03 assuntos que você 

considera muito importante e que deveriam estar presentes no livro didático para 

serem estudados em sala de aula: 

 

A pergunta 04 do questionário é a única pergunta que foi respondida de forma aberta. 

Nesta questão os estudantes relacionaram conteúdos que acham importantes e que 

gostariam que estivessem presentes no livro didático.   

 

Ressaltando a importância de se conhecer as características e as expectativas dos sujeitos 

que compõe o universo que abrange a educação de jovens e adultos, Oliveira (2008) 

questiona e dá as respostas de quais seriam os conteúdos adequados a essa modalidade de 

ensino: 

 

“Que conteúdos são necessários para jovens e adultos que buscam uma 

escolarização tardia? A resposta poderia ser de que os conteúdos necessários 

são aqueles que podem ser utilizados na vida cotidiana como meio para a 

autonomia do sujeito. A escola deve incorporar efetivamente os 

conhecimentos, os conteúdos e competências, necessários para que o indivíduo 

possa desenvolver-se física, afetiva, intelectual, e moralmente, a fim de 

desempenhar-se com autonomia no âmbito político, econômico e social no seu 

contexto de vida” (OLIVEIRA, 2008, p. 28).   

 

 

Para Freire (1996, p. 15), é dever da escola não só respeitar os saberes com que os 

educandos chegam a ela, mas também, discutir com os educandos a razão de ser desses 

saberes em relação com o ensino dos conteúdos. 

 

11 estudantes (36,66%), abordaram assuntos relacionados a doenças como, o surgimento 

das doenças, doenças causadas por parasitas, soros, vacinas, processos de transmissão de 

doenças, prevenção de doenças, bactérias, vírus e doenças sexualmente transmissíveis 

(Figura 01, 02).  
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Figura 01: Questão 04 do questionário. 

 

Fonte: Arquivo próprio. 

 

 

Figura 02: Questão 04 do questionário. 

 

Fonte: Arquivo próprio. 

 

 

Assuntos relacionados a exploração e preservação do meio ambiente, globalização, 

evolução, pobreza e desigualdade foram abordados em 30% dos questionários (Figura 

03). 
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Figura 03: Questão 04 do questionário. 

 

Fonte: Arquivo próprio. 

 

Os estudantes também se mostraram bastante preocupados com os processos fisiológicos 

dos seres humanos. 23,33% dos estudantes relacionaram assuntos referentes à 

alimentação e a reprodução (Figura 04, 05, 06).  

 

Figura 04: Questão 04 do questionário. 

 

Fonte: Arquivo próprio. 
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Figura 05: Questão 04 do questionário. 

 

Fonte: Arquivo próprio. 

 

 

Figura 06: Questão 04 do questionário. 

 

Fonte: Arquivo próprio. 

 

 

Os estudantes mostraram-se preocupados também com assuntos relacionados a 

atualidade. Para eles, o livro didático precisa realmente ser utilizado durante as aulas. 

Deveriam estar presentes conteúdos relacionados a política e a economia. Esses assuntos 

deveriam ser abordados com um nível maior de aprofundamento, de maneira que 

pudessem auxilia-los na continuidade de seus estudos, e na melhor compreensão da 

sociedade onde vivem (Figuras 07, 08, 09, 10).  
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Figura 07: Questão 04 do questionário. 

 

Fonte: Arquivo próprio. 

 

 

Figura 08: Questão 04 do questionário. 

 

Fonte: Arquivo próprio. 

 

 

Figura 09: Questão 04 do questionário. 

 

Fonte: Arquivo próprio. 
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Figura 10: Questão 04 do questionário. 

 

Fonte: Arquivo próprio. 

 

Analisando as sugestões dos estudantes sobre os conteúdos que deveriam estar presentes 

no livro didático, podemos observar que os assuntos sugeridos vão ao encontro dos temas 

presentes no Novo Currículo para a EJA. Como exemplo podemos citar doenças, 

transmissão e prevenção, bactérias, vírus, processos químicos, meio ambiente, fisiologia 

humana, alimentação, orientação sexual (Gravidez na adolescência). Todos esses termos 

estão presentes no Novo Currículo e apenas dois (Alimento e ambiente), estão presentes 

no livro didático analisado. Sendo assim, parece correto afirmar que os assuntos sugeridos 

pelo Novo Currículo, estão mais próximos das expectativas e anseios dos estudantes. 

    

Relatando a especificidade da Educação de Jovens e Adultos e a importância de 

conhecer melhor o público participante dessa modalidade de ensino, Oliveira (2008) 

afirma: 

 

 

“Considerando a importância especifica que tem na EJA, o desenvolvimento 

do trabalho pedagógico a partir das histórias de vida, dos interesses e dos 

saberes que os alunos trazem para a sala da aula, a reflexão sobre a questão dos 

conteúdos a serem trabalhados na EJA assume uma dimensão que lhe é 

específica. O debate torna-se incontrolável” (OLIVEIRA, 2008, p. 27). 

 

Parreira (2001), afirma que os estudantes da EJA possuem uma significativa “bagagem” 

de saberes, e que foram acumuladas durante suas vidas. Sendo homens e mulheres 

oriundos de diversas regiões do pais, variadas religiões, e realidades sociais, possuem 

crenças e valores já elaborados. É por meio do reconhecimento dessas experiências e 

visões de vida e mundo, que cada estudante pode reter os conhecimentos escolares de 
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maneira crítica e original, na perspectiva de ampliar seus conhecimentos e compreensão 

do mundo para então agir sobre ele. Assim, a função da educação está em potencializar 

esses saberes e habilidades que o jovem e o adulto trazem para a escola, e a partir deles 

elaborar seus currículos.   

 

Já é reconhecido que os educandos da EJA possuem em diversos níveis, um enorme leque 

de conhecimentos práticos e concepções sobre os mais variados aspectos de realidade 

social, cultural e natural. Eles também possuem claros compromissos e responsabilidades 

que os ocupam e que os fazem mover-se em seu cotidiano. Desta forma, é muito 

importante o reconhecimento de suas expectativas, suas curiosidades, seus anseios, seus 

sonhos, suas vontades, para que os conhecimentos disponibilizados e estudados na escola 

tenham significado prático em suas vidas.  

 

Sendo assim, o processo de educar vai muito além de reunir pessoa em uma sala de aula, 

e “passar” um conteúdo já finalizado que muitas vezes não possui significado algum para 

o estudante. Torna-se então, uma atribuição excepcional do professor que atua na EJA 

entender melhor o educando, o seu cotidiano, ter fé em suas possibilidades, visando seu 

crescimento individual, intelectual e profissional (LOPES e SOUZA, 2002). 

 

Relatando a importância da participação do educando no processo de ensino e 

aprendizagem Freire (1997) diz: 

 

Não posso pensar pelos outros nem para os outros, nem sem os outros. A 

investigação do pensar do povo não pode ser feita sem o povo, mas com ele, 

como sujeito de seu pensar. E será pensando o seu pensar, na ação, que ele 

mesmo se superará. E a superação não se faz no ato de consumir ideias, mas 

no de produzi-las e de transformá-las na ação e na comunicação. (FREIRE, 

1987, p. 101) 

 

Quando o professor não leva em consideração a leitura de mundo do educando, revela em 

seu íntimo o gosto elitista, antidemocrático. Desta forma, não escutando o educando, com 

ele não interage. A resistência do professor em respeitar a leitura de mundo com que o 

educando chega à escola, tem sido um obstáculo ao processo de ensino e aprendizagem 

(FREIRE, 1996, p. 46). 
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O educador deve respeitar e ter como ponto de partida de sua ação pedagógica os sonhos, 

as frustações, as dúvidas, os medos, os desejos e os anseios do educando, tornando assim 

possível a superação do saber de senso comum pelo conhecimento mais crítico, tão 

necessário ao desenvolvimento de uma sociedade igualitária (FREIRE, 2001, p. 16).  
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9 - CONCLUSÃO 

 

A Educação de Jovens e Adultos no Brasil, teve seu iniciou com a chegada dos padres 

jesuítas no século XVI, contribuindo de forma muito importante e direta no processo 

colonizador da “Nova Terra” recém descoberta. Desde então, um intenso debate tem sido 

travado nos mais variados setores da sociedade interessados no desenvolvimento e 

elaboração de políticas públicas para a educação. 

 

Apesar de ter seu início precoce já no século XVI, a Educação de Jovens e Adultos só 

ganhou maior ênfase e teve o reconhecimento como ferramenta importante no combate 

às desigualdades sociais existentes no Brasil a partir da promulgação da Constituição de 

1934 que estabelecia pela primeira vez a Educação de Jovens e Adultos (EJA) como dever 

do Estado. 

 

Nas décadas que se seguiram, um novo olhar sobre a Educação de Jovens e Adultos 

estabeleceu-se entre os setores mais intelectualizados e progressistas da sociedade 

brasileira. Na figura do educador Paulo Freire, a Educação de Jovens e Adultos ganhou 

um papel fundamental na vida do indivíduo. Ela deve ser compreendida como 

possibilidade de luta e libertação das camadas oprimidas da sociedade. Libertação que 

para Freire pode ser adquirida por meio da conscientização e do desenvolvimento da 

capacidade individual de ser o sujeito construtor de sua própria história. 

 

Em 1964 com o golpe militar, esse pensamento libertário colocava em risco os ideais 

econômicos e políticos da classe mais favorecida, e era percebido como uma ameaça ao 

modelo desenvolvimentista pensado para o Brasil naquele momento histórico. Sendo 

assim, esse pensamento libertário de educação foi ferozmente combatido e substituído 

por um modelo educacional técnico, mais preocupado em preparar o indivíduo para 

assumir as funções no mercado de trabalho.  

 

Mesmo combatido com veemência em vários países, a educação nos moldes progressistas 

e libertários não deixou de existir. Prova disso, foram os vários encontros internacionais 

como as CONFINTEAS (Conferências Internacionais de Educação de Adultos). A 

primeira conferência aconteceu na Dinamarca em 1949, a segunda no Canadá em 1960, 
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a terceira no Japão em 1972, a quarta na França em 1985, a quinta na Alemanha em 1997, 

e a sexta que foi a primeira CONFINTEA realizada na América Latina aconteceu no 

Brasil em 2009 na cidade de Belém.  

 

Após o término do governo militar no Brasil em 1984, e a promulgação da nova 

Constituição Federal de 1988, o pais se depara com a necessidade de rever seus 

documentos responsáveis pelas políticas educacionais. Sendo assim, começam as 

discussões e os debates em torno da criação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira (LDB, 9394/96). Almejava-se mudanças que fossem capazes de preparar os 

indivíduos para enfrentar de forma crítica, autônoma e solidária as rápidas mudanças 

ocorridas no cenário político, econômico, e socioambiental no mundo. 

 

Apesar de a Educação de Jovens e Adultos ganhar maior ênfase na LDB 9394/96, pois, 

passa a ser considerada uma modalidade de ensino, característica que lhe confere maior 

atenção e especificidade, as mudanças deveriam ter sido mais significativas. Concluímos 

assim que, estamos em um momento em que as propostas de melhorias na educação de 

Jovens e Adultos precisam deixar de ser somente direitos garantidos por lei, precisam sair 

do campo das ideias e discussões, para serem efetivamente colocadas em prática. Para 

que isso aconteça é preciso de vontade política e econômica. 

 

Vivemos em um mundo organizado com base em conceitos científicos. Conceitos que 

são constantemente utilizados no desenvolvimento de novas tecnologias capazes de 

melhorar nossa vida. No entanto, esse novo modelo de desenvolvimento também tem 

provocado desequilíbrio no meio ambiente natural e na sociedade onde vivemos. Sendo 

assim, o processo investigativo deve ser entendido como elemento central na formação 

dos discentes. Abordar os conteúdos de forma investigativa possibilita que os estudantes 

compreendam gradativamente as práticas e procedimentos da ciência, desenvolvendo 

assim um novo olhar sobre o mundo que os cerca, podendo então fazer escolhas e 

intervenções conscientes e pautadas nos princípios da sustentabilidade e do bem comum. 

 

Neste sentido, a Secretaria de Educação do Estado do Espirito Santo (SEDU) dá um 

importante passo em direção ao reconhecimento das especificidades existentes na 

Educação do Jovens e Adultos, quando no final do ano de 2016 cria um currículo próprio, 
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especifico para essa modalidade de ensino. O Novo Currículo para a Educação de Jovens 

e Adultos passa a ser colocado em prática a partir do ano de 2017. 

 

É possível concluir que a mudança ocorrida na organização curricular pode ter 

influenciado nos índices da EJA no Estado do Espírito Santo, pois, analisando os dados, 

percebemos um aumento de 61,79% no número de estudante matriculados, redução de 

56% no número de estudantes que abandonaram a escola, e aumento de 52% no número 

de estudantes aprovados na EJA. Porém, é importante deixar claro que as mudanças 

ocorridas no currículo por si só, não são suficientes, é preciso que todos, sociedade em 

geral, poder público, poder econômico, entidades religiosas, estejam envolvidos em torno 

das discussões relacionadas a educação.  

 

Em relação aos resultados da análise do livro didático, conclui-se que o mesmo é uma 

ferramenta fundamental no auxílio do processo de ensino e aprendizagem. Porém, é 

preciso ressaltar a importância do desenvolvimento da sensibilidade e habilidade do 

professor em utilizar essa ferramenta, aliado a outros recursos didáticos. Ressaltamos 

também o papel dos docentes em destacar os pontos fortes do livro, em detrimento dos 

pontos fracos, que precisam muitas vezes ser melhorados e contextualizados. Os 

conteúdos encontrados no livro são abordados de maneira contextualizada. No entanto, 

muitos conteúdos sugeridos pelo Novo Currículo da EJA, não estão presentes no livro. O 

livro não possui atlas, lista de exercícios e glossários, ferramentas importantes no auxílio 

do aprendizado. É importante esclarecer aqui que o objetivo da análise realizada no livro 

didático não tem o intuito de diminuir a sua importância no processo de ensino e 

aprendizagem, ao contrário, com a pesquisa almejamos contribuir para que novos olhares 

e percepções possam continuar surgindo em torno dos materiais didáticos relacionados à 

Educação de Jovens e Adultos.   

 

Na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Serra Sede onde a pesquisa foi 

realizada no ano de 2018, foram encontrados somente 33 livros para serem utilizados 

pelos estudantes da EJA. No segundo semestre do ano de 2018 foram matriculados na 

escola 560 estudantes. Conclui-se então, que a quantidade de livros encontrados na escola 

não é suficiente para atender a todos os estudantes. Levando em consideração a 

importância do livro didático para o processo de ensino e aprendizagem, e que em muitas 

vezes ele é o único recurso didático disponível na sala de aula, é imprescindível que a 
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escola, juntamente com a Secretaria de Educação encontrem maneiras para que os 

estudantes tenham acesso ao livro didático.  

 

Durante a pesquisa realizada com os estudantes por meio da aplicação dos questionários, 

ficou claro que os mesmos percebem o livro como ferramenta muito importante a ser 

utilizada durante as aulas. A maioria afirmou que utiliza o livro, porém, o percebem 

descontextualizado. Os estudantes se mostraram interessados em assuntos relacionados a 

saúde, a preservação ambiental, política e economia. Preocupam-se também com a 

atualização dos conteúdos, de maneira que possam auxilia-los no preparo para assumirem 

com responsabilidade suas posições e seus lugares na sociedade. Assim, é de suma 

importância o desenvolvimento de materiais didáticos específicos para a Educação de 

Jovens e Adultos, bem como a constante capacitação do corpo docente para lidar com as 

especificidades da EJA.    

 

É preciso combater a ideia de que a Educação de Jovens e Adultos é uma oferta menor de 

educação. Investir na Educação de Jovens e Adultos, além de ser uma das melhores 

maneiras de se combater as dificuldades enfrentadas por nossa sociedade, potencializa a 

educação das crianças e adolescentes, uma vez que prepara pais, mães e responsáveis, 

para o auxílio no processo de aprendizagem das crianças.   

 

Concluímos acreditando não haver uma idade “certa” para o aprendizado, ele pode e deve 

ocorrer durante toda a vida. Por isso, é papel fundamental que toda a sociedade, 

juntamente com órgãos governamentais, e setores sociais interessados pela educação, 

engajar-se de maneira responsável e coletiva na busca por um modelo educacional que 

permita e oportunize a todas as pessoas, não importando sua idade, classe social, cor, 

crença, buscar de maneira autônoma, participativa e independente o desenvolvimento de 

potencialidades individuais que possam colaborar no processo de construção de uma 

sociedade igualitária e solidária. 

 

Concluímos também que o bem estar de uma sociedade não está ligada necessariamente 

a ações governamentais, apesar dessas serem extremamente necessárias. Acreditamos que 

quando as pessoas, todas elas, tiverem acesso a uma educação de qualidade, significativa, 

robusta, contextualizada, elas mesmas serão capazes de produzir mudanças profundas na 

sociedade.  Serão capazes de libertar-se da opressão, tornar-se-ão solidárias, autônomas, 
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competentes e responsáveis para dar um rumo em suas vidas. Serão sujeitos construtores 

de suas próprias histórias.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO  
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Projeto de pesquisa para dissertação de mestrado. 

 

Nome do mestrando: Rogger Martinelli 

 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO LIVRO DIDÁTICO DE BIOLOGÍA 
 

 

Autores do livro: Carla Newton Scrivano, Eraldo Rizzo de Oliveira, Julio Cezar Foschini Lisbôa, Maria Carolina  

Cascino da Cunha Carneiro, Miguel Castilho Junior, Rubem Gorski.  

Titulo: Ciência, transformação e cotidiano. Etapas: 1º, 2º, 3º - Ensino médio EJA 

Editora: Global Edição: 1ª edição 

 

ASPECTOS GERAIS 

O livro faz parte da coleção Viver, aprender referente ao Programa Nacional do Livro Didático para a  

Educação de Jovens e Adultos – PNLDEJA, adquiridas e distribuídas pelo Ministério da Educação – MEC. 

 

O parâmetro indica: Fraco (F), Regular (R), Bom (B) e ótimo (O). 

Conteúdo teórico 
Tabela 1. Critérios para análise do conteúdo teórico em livros didáticos de Ciências: 

PARÂMETRO F R B O 

Adequação à série     

Clareza do texto (definições, termos, etc.)     

As definições são corretas?     

Pertinência das informações – atualidade dos textos em relação a ciência hoje e seus 

problemas, e relevância das informações para a vida prática do aluno, adequação à 

realidade dos alunos? 

    

Grau de coerência entre as informações apresentadas (ausência de contradições)     

O livro contempla uma iniciação equilibrada às diferentes áreas do conhecimento  

científico? 

    

Os conteúdos são socialmente contextualizados, orientados a contribuir para o  

desenvolvimento crítico e reflexivo? 
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A sequência do conteúdo é apropriada, com argumentação e raciocínio bem 

explorados? 
    

O conteúdo apresenta exemplos e aplicações práticas relevantes e da vivência dos 

 alunos? 

    

Outros:  

 

    

 Sim Não 

Apresenta textos complementares?     

 

Recursos visuais 

Tabela 2. Critérios para análise dos recursos visuais em livros didáticos de Ciências: 

PARÂMETRO F R B O 

Qualidade das ilustrações (nitidez, cor, etc.)     

Grau de relação com as informações contidas no texto     

Inserção ao longo do texto (diagramação)     

Veracidade da informação contida na ilustração     

Grau de coerência entre as informações apresentadas (ausência de contradições)     

Possibilidade de contextualização     

Grau de inovação (originalidade/criatividade)     

As ilustrações são apropriadas e importantes para a compreensão do texto?     

Outros: Especificar 

 

 

    

 Sim Não 

Induzem a interpretação incorreta?     

 

Atividades propostas 

Tabela 3. Exemplos de atividades propostas utilizadas na complementação e 

contextualização do assunto discutido: 

PARÂMETRO Sim Não 

Propõe questões ao final de cada capítulo/tema?   

As questões têm enfoque multidisciplinar?   

As questões priorizam a problematização?   

Propõe atividades em grupo e/ou projetos para trabalho do tema exposto?   

As atividades são isentas de risco para alunos?   

As atividades são facilmente executáveis?   

As atividades têm relação direta com o conteúdo trabalhado?   

Indica fontes complementares de informação?   

Estimula a utilização de novas tecnologias (ex. internet)?   
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Recursos adicionais 

Tabela 04. Recursos e artifícios adicionais encontrados pelo autor para facilitar e 

direcionar a interação entre o livro, professores e estudante.  

PARÂMETRO Sim Não 

Glossários   

Atlas   

Cadernos de exercícios   

Guias de experimentos   

Guia do professor   
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Anexo 02 

 

QUESTIONÁRIO ELABORADO 

Caro estudante, 

Este questionário faz parte de uma pesquisa realizada na escola sobre o livro didático 

de biologia utilizado por você. Suas respostas são muito importantes para que a fase 

exploratória deste estudo tenha sucesso.  

Desde já agradeço a sua participação. 

  

Série/ano (    ) 2º  

(    ) 3º 

Orientações Marque um x em uma das opções em cada questão. 

 

1ª Pergunta Você utiliza o livro didático de biologia durante as aulas? 

 (   ) Não        (   ) Às vezes           (   ) Muito pouco 

2ª Pergunta Qual o nível de importância do uso do livro didático durante as aulas? 

(   ) Muito importante    (   ) Pouco importante    (   ) Nenhuma importância 

3ª Pergunta Os conteúdos presentes no livro didático e estudados em sala de aula te ajudam 

a compreender o mundo a sua volta, auxiliando na tomada de decisões e na 

resolução de situações problemas que acontecem no seu dia a dia? 

(   ) Sempre    (   ) Às vezes     (   ) Quase nunca      (   ) Nunca 

4º Pergunta Escreva no espaço abaixo pelo menos 03 assuntos que você considera muito 

importante e que deveriam estar presentes no livro didático para serem 

estudados em sala de aula. 

RESPOSTA:  

 

 

 

 

MUITO OBRIGADO POR SUA PARTICIPAÇÃO!!! 

 


