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RESUMO 

 

A presente investigação tem como objeto de estudo a prática pedagógica dos 

docentes que atuam nos Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos 

(CEEJA) da rede estadual de ensino de São Paulo. Os CEEJA oferecem cursos 

semipresenciais e se caracterizam pelo ensino individualizado e pela flexibilidade no 

horário de atendimento ao aluno, apresentando organização e características 

diferentes das de uma escola regular. Nossa questão central é investigar a 

compreensão que os professores possuem de suas práticas pedagógicas nessas 

instituições. Nossa hipótese é a de que os professores dos CEEJA enfrentam muitas 

dificuldades em realizar seu trabalho de forma individualizada, pois é muito difícil 

romper com as práticas de ensino bancárias, que caracterizam o trabalho escolar 

desde as séries iniciais e orientam a prática pedagógica docente. Os objetivos da 

pesquisa são compreender como os professores que atuam nos CEEJA organizam 

o ensino individualizado para o atendimento dos alunos da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) e quais práticas educacionais desenvolvem para alcançar esse 

objetivo. Para a realização deste estudo foi elaborado um questionário estruturado, 

enviado aos professores de Geografia dos 31 CEEJA da rede estadual de ensino; 

obtivemos o retorno de 21 deles, abrangendo localidades da Grande São Paulo, do 

litoral e do interior do estado, o que permitiu obter um panorama desses centros da 

rede estadual de ensino. Além do questionário estruturado, realizamos a análise dos 

documentos que normatizam as atividades do CEEJA, dos relatórios de 

acompanhamento pedagógico, além de normas e resoluções da Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo. De modo geral, podemos afirmar que os 

docentes percebem que a flexibilidade e a individualização são características 

importantes para o curso e que a relação com os discentes é valorizada, 

especificamente no que se refere ao conhecimento que eles possuem. Por essa 

razão, fica explícito na fala dos professores um sentimento de valorização de seu 

trabalho e das práticas pedagógicas.  

 

Palavras chave: CEEJA. Prática pedagógica. Ensino individualizado. Política 

educacional. Currículo. 

 



 

RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objeto de estudio la práctica pedagógica de los 

docentes que actúan en los Centros Estatales para Jóvenes y Adultos (CEEJA) de la 

red estatal de enseñanza de São Paulo. Los CEEJA ofrecen cursos 

semipresenciales y se caracterizan por proporcionar una enseñanza individualizada 

y por la flexibilidad de horario en la atención al alumno, presentando una 

organización y unas características diferentes de una escuela formal. La cuestión 

central de nuestra investigación es conocer el grado de comprensión que los 

profesores tienen acerca de sus prácticas pedagógicas en estas instituciones. 

Sostenemos la hipótesis de que los profesores del CEEJA enfrentan muchas 

dificultades al realizar su trabajo de forma individualizada, dada la dificultad para 

romper con las prácticas de enseñanza bancaria que caracterizan el trabajo escolar 

desde el ciclo inicial y orientan la práctica pedagógica docente. Los objetivos de la 

investigación son comprender como los profesores que actúan en los CEEJA 

organizan la enseñanza individual para atender a los alumnos de la EJA y qué 

prácticas educacionales desarrollan para alcanzar ese objetivo. Para la realización 

del estudio elaboramos un cuestionario estructurado y se lo enviamos a los 

profesores de Geografía de los 31 CEEJA de la red estatal de enseñanza. Nos 

fueron retornados un total de 21, que incluían localidades de São Paulo y de la 

región metropolitana de São Paulo, del litoral y del interior, permitiendo así obtener 

un amplio panorama de los centros de la red estatal de enseñanza. Además del 

cuestionario estructurado, realizamos el análisis de los documentos que regulan las 

actividades de los CEEJA y de los informes de acompañamiento pedagógico, así 

como de las normas y resoluciones de la Secretaría de Estado de Educación de São 

Paulo. En líneas generales, cabe afirmar que los docentes perciben la importancia 

del hecho de que el formato del curso esté basado en la flexibilidad y el trato 

individualizado. También valoran la relación con los estudiantes, específicamente en 

relación al conocimiento que estos poseen. Por este motivo, queda explicitado en el 

discurso de los profesores un sentimiento de que tanto su trabajo como sus 

prácticas pedagógicas, son reconocidas. 

Palabras clave: CEEJA. Práctica Pedagógica. Enseñanza individualizada. Política 

Educativa. Currículum. 



 

ABSTRACT 

 

The present research has its objective to cover the pedagogical practice of teachers 

from the education center of youth and adults (CEEJA) of São Paulo. CEEJA offers 

courses with professionals that have special skills set. They have flexible timing to 

help the students, as well as organization that sets them apart from a regular school. 

Our main question is to understand how much teacher do comprehend of 

pedagogical practices in these institutions. Our hypotheses is that teachers from 

CEEJA do face a lot of difficulties to perform their job in a more customized way, 

because it‟s hard to break some of the habits and practices of current scenario. The 

main objective of this research is to understand how CEEJA teachers perform and 

they make themselves available for one to one student support. In order to obtain 

data for this research, we have sent to 31 geography teachers from CEEJA and got 

21 questionnaire back, covering São Paulo city and outskirts and country side of São 

Paulo. In addition to the questionnaire, we have also analyzed documents of regular 

CEEJA activities and its resolutions from the Education Secretary of São Paulo 

State. In summary, we can emphasize how teachers appreciate the flexible and 

customized course, relationship teacher/student is appreciated. The teacher feel 

valued in their work and pedagogical practices. 

 

Keywords: CEEJA. Pedagogical Practices. Customized/Individualized teaching, 

Educational Politics. Resumes.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Um pouco da minha trajetória profissional 

 

Minha experiência profissional está vinculada à educação básica. 

Primeiramente, formei-me no magistério, curso em que aprendi muito, tanto na teoria 

quanto na prática. Precisávamos fazer horas de estágio supervisionado na educação 

infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental e penso ser muito importante essa 

vivência da prática, o que não vemos atualmente nos cursos de Pedagogia. 

Quando estava finalizando o quarto ano do magistério, também cursava o 

primeiro ano de Ciências Sociais. Escolhi me formar na área de Ciências Humanas 

porque me identificava com as disciplinas de História, Geografia, Sociologia e 

Filosofia e queria continuar minha trajetória como professora. 

Em 1999, aos 18 anos de idade, comecei a lecionar, mesmo antes de 

completar a minha formação no curso superior. Comecei com os anos iniciais do 

ensino fundamental, já que havia concluído o magistério. 

A partir de 2001, continuei minha trajetória profissional na educação básica, 

mas lecionando para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio as 

disciplinas de História, Geografia, Sociologia e Filosofia. 

Em 2005, fiz um curso de complementação para ter licenciatura plena na 

disciplina de Geografia. Nesse mesmo ano, fui convidada para atuar como 

assistente técnico-pedagógica (ATP) de Geografia, na Diretoria de Ensino Norte-1. 

Essa sigla sofreu modificações e passei a ser Professora Coordenadora da Oficina 

Pedagógica (PCOP) em 2008 e Professora Coordenadora do Núcleo Pedagógico 

(PCNP) a partir de 2012. 

Efetivei-me como professora de Geografia na rede estadual de ensino em 

2006, mas continuei afastada da sala de aula para dar continuidade aos meus 

trabalhos na Diretoria de Ensino, onde permaneci até abril de 2012. 

Para mim, foi extremamente rica a experiência de atuar em uma Oficina 

Pedagógica (hoje Núcleo Pedagógico) na Diretoria de Ensino, pois tive a 

possibilidade de participar de todas as formações disponibilizadas pela Secretaria 

Estadual de Educação (SEE) de SP na área de Ciências Humanas e de formar os 

professores de Geografia e os professores coordenadores das escolas que estavam 

sob a jurisdição daquela Diretoria. 
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No período de 2008 a 2010, realizei a pesquisa de mestrado intitulada Política 

educacional, currículo e avaliação: a fala dos professores sobre os impactos da 

implantação da reforma curricular paulista na UNINOVE, com o objetivo de verificar 

os impactos do Currículo do Estado de São Paulo no trabalho docente; a 

implantação do referido currículo ocorreu em 2008. 

Em abril de 2012 fui designada para atuar como técnica na Coordenadoria de 

Gestão da Educação Básica (CGEB) do Centro de Educação de Jovens e Adultos 

(CEJA) da SEE de SP, função em que me encontro atualmente. 

No CEJA, sou responsável pelo acompanhamento das ações dos Centros 

Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA) da rede estadual de ensino e, 

entre as minhas atribuições, promovo formações para os supervisores de ensino e 

PCNP das Diretorias de Ensino e gestores e professores dos CEEJA na modalidade 

de ensino EJA. Outras das minhas atribuições são: 

- Elaborar sugestões para o planejamento do ano letivo para a EJA; 

- Participar de videoconferências e videoaulas para encaminhamentos de 

diretrizes para a EJA na rede estadual de ensino; 

- Criar orientações técnicas para supervisores de ensino e PCNP 

interlocutores da EJA nas Diretorias de Ensino; 

- Acompanhar as ações pedagógicas dos CEEJA e demais projetos 

desenvolvidos na EJA na rede estadual de ensino; 

- Elaborar diretrizes e materiais para subsidiar a modalidade de ensino EJA. 

Quando iniciei o meu percurso na SEE de SP, havia apenas 19 CEEJA na 

rede estadual de ensino; tive a possibilidade de visitar todos e conhecer as 

especificidades de cada um. Havia uma meta do Gabinete de criar mais dez 

unidades dessas escolas e, em 2012, foi inaugurado um CEEJA em Miracatu; em 

2013, as inaugurações foram em Botucatu, Jaú e Guarujá; em 2014, em 

Caraguatatuba, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Avaré, Piraju, Lins, Penápolis e 

Barretos. Também fiquei responsável por formar essas novas equipes de gestores e 

professores, junto com outros colegas da SEE e com o apoio de gestores e 

professores de antigos CEEJA. Estes cederam espaço para que as formações 

ocorressem em municípios próximos (Registro, Bauru, Santos, São José dos 

Campos e Bebedouro), uma vez que o objetivo era que as novas equipes 

aprendessem e vivenciassem toda a dinâmica de funcionamento e organização 

cotidiana desses Centros. 
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Justamente pela aproximação de meu trabalho cotidiano com essas unidades 

de ensino, optei por pesquisar a prática docente nessas instituições. Nelas há 

especificidades na forma como o processo de ensino e aprendizagem é conduzido, 

por meio do ensino individualizado. 

Os Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA), fundados 

na década de 1970, são escolas que oferecem cursos que requerem presença de 

forma flexível e atendem especificamente jovens e adultos que não concluíram seus 

estudos em idade apropriada.  

 A matrícula é permitida para pessoas com, no mínimo, 18 anos de idade e é 

feita por disciplina. Não existem termos ou seriações e, nesse sentido, podem se 

candidatar tanto alunos que necessitam de aproveitamento de estudos1 quanto 

aqueles que precisam estudar todas as disciplinas do currículo. 

 Essas instituições apresentam características próprias em sua organização 

administrativa e pedagógica. Entre elas podemos citar: 

- O ensino é individualizado e cada aluno, dentro de sua disponibilidade de 

horário, comparece ao CEEJA para tirar dúvidas com o professor da disciplina em 

que está matriculado ou para realizar as avaliações, que são parciais, de acordo 

com o módulo que está sendo estudado, até chegar na avaliação final; assim pode 

ser aprovado e segue nas demais disciplinas que necessita cursar; 

- Os professores realizam uma avaliação diagnóstica no início do curso para 

analisar quais atividades e pesquisas os discentes deverão cumprir, possibilitando 

uma personalização de acordo com as necessidades de conhecimento de cada 

aluno; 

- Os CEEJA oferecem materiais didático-pedagógicos gratuitos, 

disponibilizados pelo Ministério da Educação (pelo Programa Nacional do Livro 

Didático – PNLD – ou pela Secretaria Estadual de Educação), além de roteiros e 

orientações de estudos e pesquisas para o discente se organizar no cumprimento 

das atividades.  

 - Além do atendimento individual, os CEEJA oferecem atividades culturais e 

aulas presenciais coletivas para sanar dúvidas de conteúdo específico.  

                                                           
1
 O aproveitamento de estudos é disponibilizado para alunos que realizaram o Exame Nacional para 
Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou o Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM) e que ficaram retidos em algumas disciplinas; dessa forma, necessitam apenas 
cursar as áreas de conhecimento em que não foram aprovados. 
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 Em razão de minha inserção profissional na área da Educação de Jovens e 

Adultos, decidi no doutorado realizar uma pesquisa que tivesse como objeto os 

CEEJA. A primeira preocupação, nesse sentido, foi a de realizar um levantamento 

da produção acerca do objeto.  

 

1.2 Procedimentos metodológicos 

 

Inicialmente, realizamos a revisão da literatura com o intuito de encontrar 

pesquisas para nos ajudar na fundamentação do trabalho. Realizamos buscas em 

bancos de teses e dissertações da CAPES, entre outras instituições universitárias, 

além de procurar artigos sobre CEEJA. Constatamos que a pesquisa em Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil não é muito vasta, principalmente sobre a 

prática pedagógica dos anos finais do ensino fundamental (EF) e do ensino médio 

(EM). A maioria das pesquisas encontradas tratam do ensino da EJA nos anos 

iniciais (processo de alfabetização) e utilizam como principal referencial teórico 

Paulo Freire. 

 Em relação às políticas públicas para essa modalidade de ensino, 

encontramos um artigo denominado "Políticas para Educação de Jovens e Adultos 

no Brasil: a produção da área nos anos de 2011 e 2012 veiculadas na ANPED", em 

que os autores realizaram o levantamento de pesquisas realizadas sobre EJA, a 

partir de 2006, especificamente em 2011 e 2012, acompanhando o Grupo de 

Trabalho Educação de Pessoas Jovens e Adultas - GT 18 da Associação Nacional 

de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED). 

 Destacamos os trabalhos de Ventura (2008), que relatou a escassez de 

estudos sobre EJA nas redes públicas de ensino; Santos e Viana (2011), que 

relataram a continuidade do distanciamento do Estado com relação às políticas 

públicas voltadas para essa modalidade de ensino; e Araújo e Jardilino (2011), que 

identificaram 14 artigos sobre políticas públicas para EJA em 2011 no âmbito do GT 

18 da ANPED e pesquisas do Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos (PROEJA).  

 Em 2012, identificamos seis pesquisas sobre políticas públicas em EJA. 

Carvalho (2012), que analisou as políticas para essa modalidade de ensino durante 

os governos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003–2006 e 2007–2010), concluiu que 
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mesmo com investimentos o processo de marginalização histórica para o 

atendimento desse público continuava. Um trabalho de Di Pierro (2012) pesquisou 

128 municípios do estado de São Paulo para analisar se o investimento do FUNDEB 

estava auxiliando na ampliação de matrículas para a EJA e constatou que, pelo 

contrário, as matrículas haviam diminuído. 

 Quando buscamos pesquisas voltadas para a prática pedagógica em CEEJA, 

a restrição é maior. Citamos abaixo algumas pesquisas voltadas para essas 

instituições. 

 Ely Soares do Nascimento elaborou dissertação de mestrado intitulada 

Saberes construídos na prática pedagógica de professores na educação de jovens e 

adultos, defendida em 2013 na Universidade de Taubaté (UNITAU). Realizou estudo 

com um grupo de dez professores, que atuavam no CEEJA do município de 

Taubaté. Por meio de relato autobiográfico e observação do trabalho docente, o 

objetivo foi investigar quais seriam os saberes construídos pelos professores da 

Educação de Jovens e Adultos em sua prática pedagógica. A conclusão foi que o 

trabalho dentro dessa unidade escolar está voltado para a reflexão da prática 

docente, na medida em que os professores possuem uma interação constante com 

os seus pares e alunos e a todo momento aprendem. A organização escolar é 

participativa, os professores planejam conjuntamente o seu trabalho e, dessa forma, 

conclui-se que “[...] o professor age e interage, reflete, influencia e é influenciado, no 

dia a dia do seu trabalho pedagógico na escola, como momentos de aprendizagem 

de desenvolvimento profissional" (NASCIMENTO, 2013, p. 94). 

 Ana Maria da Trindade Rodrigues Rauber elaborou a dissertação de mestrado 

intitulada Concepções e Perspectivas de Educação: Um Estudo do Centro Estadual 

de Educação de Jovens e Adultos – CEEJA – Dourados/MS, defendida em 2012 na 

Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 

Realizou um estudo de caso do CEEJA de Dourados/MS, com os professores e com 

os alunos. Os objetivos foram compreender a perspectiva de educação dos 

estudantes do CEEJA de Dourados/MS, compreender a concepção de educação 

dos professores do CEEJA e identificar a concepção de educação presente no 

Projeto Pedagógico do CEEJA. A pesquisa traz considerações importantes para o 

nosso trabalho, em razão de semelhanças de funcionamento com os CEEJA de SP 

e também por refletir sobre a prática docente da instituição. A pesquisa identificou 

que os estudantes da unidade "integram uma diversidade de sujeitos com ricas 



21 

 

diferenças de identidade, gênero, histórias de vida, desejos e sonhos. Trazem 

consigo experiências escolares com marcas nem sempre prazerosas e bem-

sucedidas" (RAUBER, 2012, p. 170). O CEEJA estudado é procurado por oferecer 

uma forma de organização diferenciada, possibilitando aos alunos frequentar o local 

apenas quando lhes é possível, e representa a oportunidade de concluírem os seus 

estudos. Além disso, a pesquisa identificou nos professores três concepções de 

educação: a tradicional, a tecnicista e a libertadora/emancipadora. Vários 

mencionaram a concepção de Paulo Freire na forma como pensam a educação e 

apontaram o ensino como transmissão do conhecimento, mas também como 

preparo para o mercado de trabalho e como um processo mediador e dialógico. Com 

relação à concepção de educação presente no Projeto Político-Pedagógico da 

referida unidade, teve a participação de todos os professores efetivos e pautou-se 

na participação democrática de todos, o que, segundo a autora, possui 

características vinculadas à concepção libertadora/emancipadora. 

 Marilize Crepaldi elaborou tese de doutorado intitulada Alfabetização em 

Biologia na educação de jovens e adultos, defendida em 2012 pela Faculdade de 

Educação na Universidade de São Paulo (USP). Realizou estudo de caso no CEEJA 

Dona Clara Mantelli em São Paulo e investigou se os alunos conseguiam atingir 

níveis cognitivos mais complexos de aprendizagem em Biologia, por frequentarem 

uma escola de característica singular. Passou 15 meses em visitas à unidade 

escolar e entrevistou alunos, professores de Biologia e o diretor da escola, chegando 

à conclusão de que 

[...] alunos com capacidades de autodidatismo se saem melhor neste 
modelo de curso, pois leem e compreendem o que está no texto, portanto, 
com as oficinas, obrigatórias ou não, eles podem ampliar seus 
conhecimentos e atingir níveis cognitivos mais complexos. (CREPALDI, 
2012, p. 108). 

Além disso, notou que as oficinas são fundamentais para aqueles alunos que 

não conseguem compreender conteúdos mais complexos e que esse modelo de 

escola possui como objetivo central o atendimento a alunos jovens e adultos que 

possuem trabalho e outras tarefas cotidianas, que os impedem de frequentar um 

curso de presença obrigatória. Segundo a autora, esse modelo de escola acredita na 

autonomia de estudos do aluno para a aprendizagem e propicia aulas práticas 

contextualizadas. Ela finaliza com o desejo de “que haja mais pesquisas sobre os 



22 

 

CEEJA, pois podem apontar modelos de ensino e aprendizagem tão interessantes 

quanto esse que aqui foi apresentado” (CREPALDI, 2012, p. 114). 

 Rita de Cássia B. S. Morete elaborou dissertação de mestrado intitulada O 

Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos de Presidente Prudente (CEEJA 

- PP) significa realmente espaço formativo?, defendida em 2010 no Campus de 

Presidente Prudente da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" 

(UNESP). Realizou um estudo de caso buscando entender em que medida a escola, 

com características específicas em seu atendimento, constituía realmente espaço 

formativo para seus alunos. Foram entrevistados professores e alunos e chegou-se 

à conclusão de que, para os professores,  

[...] a diferença mais estimulante do CEEJA - PP em relação à escola 
regular reside no atendimento individualizado, visto que a aproximação 
entre professor e aluno facilita o diagnóstico das necessidades e 
dificuldades dos jovens e/ou adultos defasados. (MORETE, 2010, p. 187). 

Além disso, os professores mencionam que os alunos estudam com a 

intenção de recuperar o “tempo perdido” e, por serem trabalhadores, em sua maioria 

necessitam de um curso de presença flexível. Para os alunos, 

o motivo prioritário do retorno aos estudos deve-se à expectativa de 
melhoria de vida. A educação representa a chance de obtenção e 
conservação de bons empregos, uma qualificação profissional, a 
ultrapassagem das dificuldades de aprendizagem. (MORETE, 2010, p. 189). 

 Eliane Aparecida Torres elaborou tese de doutorado intitulada Uma escola 

pública para aluno adulto: do fazer ao saber, defendida em 2006 pela Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP). Pesquisou as políticas públicas implementadas 

para os Centros de Estudos Supletivos (CEES) da rede estadual de São Paulo, 

durante o período de 1994 até 2001, "tomando-se como campo de pesquisa o CEES 

Paulo Decourt, fruto de convênio entre a Secretaria de Estado da Educação e a 

Universidade Estadual de Campinas" (TORRES, 2006, p. 9). Um dos principais 

objetivos foi compreender a relação de ensino e aprendizagem em uma escola 

específica para a EJA. A autora discorre sobre a relação do processo educacional 

com a influência do sistema capitalista e infere que, principalmente no caso da EJA, 

essa influência é maior, na medida em que os trabalhadores necessitam da 

educação básica. Repudia, veementemente, as telessalas que na época o Estado 

havia implantado, ressaltando a importância do olhar mais humanizado do CEEJA. 

Afirma que 

[...] o professor, ao eleger o curso de aceleração como o oficial, abandonou 
definitivamente a postura tradicional. Por aceleração, ele, professor, 
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escolheu conteúdos que fariam parte do curso, desprezando outros, para a 
relação ensino/ aprendizagem. (TORRES, 2006, p. 215). 

Segundo a autora, os professores passaram a definir o curso de acordo com 

as necessidades dos alunos, buscando o que era próprio para o ensino de adultos e 

evitando que ficasse fragmentado, na medida em que foram construindo um novo 

material para esse público e possuíam uma metodologia diferenciada. 

 O levantamento que realizamos possibilitou ampliar nossa compreensão 

acerca do trabalho desenvolvido pelo CEEJA, especificamente a respeito de seu 

funcionamento e da prática educacional. A partir dele, definimos a problematização 

de nosso trabalho, que pode ser expressa da seguinte forma: qual compreensão 

possuem de suas práticas pedagógicas os professores dos Centros Estaduais de 

Educação de Jovens e Adultos (CEEJA) que trabalham com o ensino 

individualizado? 

 Partimos da hipótese de que os professores do CEEJA enfrentam muitas 

dificuldades em realizar seu trabalho no atendimento individualizado, pois é muito 

difícil romper com as práticas de ensino bancárias que caracterizam o trabalho 

escolar desde as séries iniciais e orientam a prática pedagógica dos professores. A 

atuação do docente no ensino individualizado, ao exigir roteiros de estudos 

adaptados ao conhecimento dos alunos, em que a mediação da relação entre 

docentes e discentes seja construída cotidianamente, entre outras características, 

exige práticas novas, que destoam das que são comuns na rede estadual de ensino 

de São Paulo.  

 Os objetivos da pesquisa são compreender como os professores que atuam 

nos CEEJA da rede estadual de ensino de São Paulo organizam o ensino 

individualizado para o atendimento dos alunos da EJA e quais práticas educacionais 

desenvolvem para alcançar esse objetivo. 

 Como procedimentos de pesquisa, além da revisão de literatura, elaboramos 

levantamento e análise de documentos da SEE de SP, tais como legislações, 

documentos orientadores, relatórios de acompanhamentos das ações pedagógicas 

realizadas pelos CEEJA e relatórios de visitas realizadas a essas instituições, o que 

foi realizado como parte do trabalho da pesquisadora, enquanto acompanhamento 

técnico-pedagógico na SEE. 
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 Dos relatórios de visitas havia um histórico, de 2012 e 2013, dos 19 CEEJA 

que existiam na época e, a partir de 2014, dos novos CEEJA que foram implantados 

na rede estadual de ensino. 

 Também havia documentos de planejamento do ano letivo e pautas de ATPC 

elaboradas pelos professores coordenadores dessas unidades, que foram 

solicitados pela equipe técnica do CEJA da SEE de São Paulo. 

 Além do levantamento bibliográfico e documental, encaminhamos um 

questionário estruturado aos professores de Geografia dos 31 CEEJA da rede 

estadual de ensino. Obtivemos o retorno de 21 deles, abrangendo localidades da 

Grande São Paulo, do litoral e do interior do estado, o que permitiu obter um 

panorama desses Centros da rede estadual de ensino. 

Para a análise desta pesquisa utilizamos como principais referenciais teóricos 

Paulo Freire, que aborda a prática docente como propiciadora da conscientização 

política do aluno por meio da pedagogia da autonomia, e Maurice Tardif, que aborda 

os saberes docentes, pois é dentro de seus conhecimentos, formações e 

experiências que os professores atuam em sua prática docente. 

Para a exposição da presente pesquisa, organizamos o texto em cinco 

capítulos. 

No capítulo 1, “Breve reconstituição da Educação de Jovens e Adultos no 

Brasil”, abordamos a história dos movimentos educacionais a partir do século XX na 

ordem mundial e suas influências no Brasil, além da história da educação popular e 

das contribuições de Paulo Freire. 

 No capítulo 2, “A Educação de Jovens e Adultos: das conferências da 

UNESCO às políticas educacionais no Brasil”, apresentamos as diretrizes apontadas 

pelas conferências internacionais de Educação de Jovens e Adultos e traçamos o 

panorama das políticas educacionais no Brasil, desde a década de 1960, inclusive 

com relação aos programas existentes para a EJA. 

 No capítulo 3, “As políticas educacionais e a rede estadual de ensino de São 

Paulo”, apresentamos o atual contexto das políticas educacionais do estado de SP e 

fazemos uma análise da política educacional voltada para a EJA. 

 No capítulo 4, “Histórico e organização dos CEEJA: os pressupostos da 

normatização e da prática educacional”, apresentamos o histórico da implantação 

dos CEEJA e analisamos as legislações que normatizam o funcionamento dessas 

escolas. 
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 No capítulo 5, “De um ensino tradicional a um ensino individualizado: o olhar 

dos professores de Geografia sobre o trabalho cotidiano nos CEEJA”, analisamos a 

pesquisa estruturada encaminhada aos CEEJA da rede estadual de ensino; por fim, 

apresentamos as considerações finais. 
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2 CAPÍTULO 1 - BREVE RECONSTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS NO BRASIL 

 

2.1 As primeiras experiências 

 

Os modelos educacionais se associam a determinados períodos históricos 

que ocorreram na ordem mundial, muitos deles com impactos significativos no Brasil. 

Em fins do século XIX e no começo do século XX, o movimento da Escola 

Nova surge na Inglaterra e posteriormente se espalha por outros países da Europa e 

dos Estados Unidos; nessa mesma época, foi criado o Bureau Internacional das 

Escola Novas, em Genebra, que aprovou 31 itens para uma nova pedagogia. Entre 

suas principais características, conforme Aranha (2006, p. 247), estavam: “Educação 

integral (intelectual, moral, física); educação ativa; educação prática, com 

obrigatoriedade de trabalhos manuais; exercício de autonomia; vida no campo; 

internato; coeducação; ensino individualizado”.  

Com a Revolução Russa em 1917, intensificaram-se as concepções 

socialistas. Na União Soviética, Lênin implantou a doutrina “marxismo – leninismo” e, 

nos países em que ocorreram revoluções socialistas, suscitou-se interesse pela 

educação popular e pela garantia da universalização da escola gratuita e obrigatória 

para todos. 

No período pós-Segunda Guerra Mundial, a polarização geopolítica do mundo 

impactou o pensamento pedagógico, opondo concepções educacionais contrárias, 

associadas a ideais liberais ou comunistas. 

Na década de 1950, nos Estados Unidos, o Macartismo, movimento iniciado 

pelo senador Joseph McCarthy, desencadeou a perseguição aos comunistas. 

Enquanto isso em Cuba, após a revolução comandada por Fidel Castro, houve a 

busca pela universalização do ensino elementar. 

Aqui no Brasil, durante a Primeira República, na década de 1920, houve 

protestos por parte dos operários imigrantes, em sua maioria espanhóis e italianos. 

Eles fundaram sindicatos e transformaram a reivindicação de direitos trabalhistas em 

luta política. Os anarquistas fundaram escolas operárias no país, conforme Aranha 

(2006, p. 301): 

Essas escolas eram conhecidas como escolas modernas ou escolas 
racionalistas, títulos com referência explícita ao pedagogo catalão Ferrer i 
Guàrdia [...]. Introduziram a coeducação, por considerar saudável o convívio 
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entre meninos e meninas, além de misturarem crianças de diversos 
segmentos sociais, para estimular a convivência entre eles. Defendiam a 
instrução científica e racional, a educação integral, e enfatizavam o ensino 
laico, combatendo inclusive toda forma de religiosidade. Evidentemente, 
também procediam à ampla politização do trabalhador. Em geral essas 
escolas duraram pouco tempo, porque, acusadas de propagar ideologia 
“exótica” e perturbadora da “ordem”, eram fechadas pela polícia.  

 Nesse período, os conservadores defendiam a pedagogia tradicional, 

vinculada ao pensamento da Igreja Católica, enquanto os escolanovistas, 

influenciados pelos ideais disseminados na Europa, defendiam as concepções do 

liberalismo democrático. 

Em 1930, é criado o Ministério da Educação e da Saúde e, em 1931, ocorre a 

IV Conferência Nacional de Educação, que tratou do tema “As grandes diretrizes da 

Educação Popular”. Desse evento surgiu a redação do Manifesto dos Pioneiros, 

formulado por alguns educadores e lançado em 1932. Conforme Paiva (2015, 

p. 133), "[...] através do Manifesto, os pioneiros reclamavam de um plano unitário de 

ensino, uma solução global para o problema educativo, no qual as reformas 

educacionais fossem vinculadas às reformas econômicas”. 

Em 1940, no Brasil, o Censo Nacional apontava mais de 50% de pessoas 

com 15 anos ou mais analfabetas. Em 1945, o Decreto nº 19.513 destinava 25% da 

verba do Fundo Nacional do Ensino Primário (FNEP) à alfabetização de adultos, o 

que possibilitou a implantação da Campanha de Educação de Adolescentes e 

Adultos (CEAA), que tinha como objetivo principal preparar a mão de obra, inclusive 

integrando os imigrantes nos estados do Sul do país. 

Nessa fase, o governo federal, incentivando o crescimento industrial do país e 

diante de um grande número de pessoas analfabetas marginalizadas, entendia que 

o analfabetismo travava o crescimento pretendido. Era um número elevadíssimo de 

analfabetos com mais de 18 anos. Como superar os limites impostos por um 

processo de desenvolvimento marcado pela concentração da renda e da 

propriedade? Como inserir economicamente essa população? 

A CEAA funcionou de 1947 a 1963. Começou a entrar em declínio na década 

de 1950, pois necessitava de altos investimentos. Na tentativa de uma recuperação, 

foi lançado em 1957 o Sistema Rádio Educativo Nacional (SIRENA), que possibilitou 

posteriormente a ampliação desse sistema educacional no país. O declínio dessa 

campanha teve os seguintes motivos: 

Nesse momento, observa-se que a CEAA havia se mantido fiel ao seu 
fundamento político, formando novos contingentes eleitorais, e – por outro 
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lado – havia efetivamente contribuído para a diminuição dos índices de 
analfabetismo no Brasil. Sua atuação, entretanto, excetuada uma pequena 
parcela, carecia de profundidade, reduzindo-se à mera alfabetização: 
apontavam-na como „fábrica de eleitores‟. (PAIVA, 2015, p. 220) 

Em 1947, foi criado o Serviço de Educação de Adultos (SEA), ligado ao 

Departamento Nacional de Educação, com o objetivo de coordenar os trabalhos do 

ensino supletivo para adolescentes e adultos analfabetos. Indicado como diretor, o 

professor Manoel Bergström Lourenço Filho implantou a Campanha de Educação de 

Adultos. 

Em artigo de 1945, Lourenço Filho alertava também para a necessidade de 
respeitar as características do adulto analfabeto, especialmente o “desuso 
da capacidade de aprender” e a “falta de treino para aprender”. As cartilhas 
deveriam adaptar-se ao vocabulário e aos interesses do adulto, envolvendo 
assuntos de significado direto na sua vida. Mesmo quando ainda não 
soubessem ler e escrever, os adultos poderiam receber ensinamentos orais, 
sobre os mais diversos temas de geografia, história, ciências, higiene e 
problemas da vida social. Nessas lições orais, que deveriam ter 
preferencialmente a forma de diálogo, e não a de monólogo do professor, 
seria possível descobrir os interesses e as aspirações naturais dos alunos. 
(BEISIEGEL, 2010, p. 23) 

 Durante o Estado Novo, Gustavo Capanema implementou diversas reformas 

na educação. Os decretos denominados de Leis Orgânicas do Ensino 

regulamentaram o curso de formação para professores e, em 1946, foi instituído o 

ensino supletivo de dois anos para a superação do analfabetismo. 

 Em 1948, o então ministro Clemente Mariani apresentou o anteprojeto da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Após longo debate para a sua 

construção com consensos mínimos entre escolanovistas e católicos, foi publicado 

em 1961 como a Lei nº 4024.  

 Durante o governo de Jânio Quadros (1961), foi criado o Movimento de 

Educação de Base (MEB) e também a Mobilização Nacional contra o Analfabetismo 

(MNCA). O MEB foi proposto pelos bispos da Igreja Católica, sendo aceito pelo 

presidente. Publicado o Decreto nº 50.370 de 21 de março de 1961, passou a ser 

executado pelas emissoras da Igreja nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do 

país. Segundo Paiva (2015, p. 251), “o MEB tratou da organização do sistema de 

rádio educação, concentrando suas atividades no Nordeste: em 1961 foram abertas 

2.687 escolas radiofônicas [...] atingindo 38.734 alunos”. 

 A MNCA somente foi implantada a partir do governo João Goulart, pelo 

Decreto nº 51.470 de 22 de maio de 1962. Conforme Paiva (2015, p. 254), 

seus objetivos referiam-se à educação popular em geral, abrangendo a 
escolarização das crianças de 7 a 11 anos, mediante o provimento e 
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ampliação da rede escolar primária e o aprimoramento dos métodos de 
ensino elementar, bem como da educação dos adultos. Em relação a estes, 
pretendia-se proceder à identificação de todos os jovens analfabetos entre 
12 e 21 anos, à instalação e manutenção de cursos de alfabetização para 
esses jovens e ao atendimento subsidiário, na medida das possibilidades do 
movimento, da população analfabeta de mais de 21 anos. 

 Na década de 1960, tivemos a intensificação dos movimentos de educação e 

cultura popular, que buscavam não somente superar o analfabetismo mas também 

trabalhar a conscientização política da população. 

 Surgiram os Centros Populares de Cultura (CPC), criados pela União 

Nacional dos Estudantes (UNE). O objetivo era articular o trabalho dos artistas com 

os acontecimentos políticos e sociais do país, divulgando peças teatrais de rua. 

Foram criados centros em 12 estados do Brasil e, apesar de haver um modelo 

central de funcionamento pela UNE, cada um podia atuar com autonomia. Alguns 

desses centros também atuaram no processo de alfabetização, tudo por meio do 

trabalho voluntário dos universitários. 

 Paralelamente aos CPC, foi desenvolvido o Movimento de Cultura Popular 

(MCP), com origem em Recife e ligado à prefeitura da cidade. Estudantes 

universitários, artistas e a prefeitura se uniram para combater o analfabetismo; 

trabalhavam a cultura popular por meio de peças teatrais, cinema e música, além da 

alfabetização e da educação de base. Segundo Paiva (2015, p. 266), entre setembro 

de 1961 e fevereiro de 1963 foi realizada “uma experiência de educação pelo rádio 

com recepção organizada em escolas experimentais, e para a qual foi preparado o 

livro de leitura do MCP, transmitindo programas de alfabetização”. 

 Esses programas de alfabetização tinham duração de 50 a 60 minutos no 

período noturno durante a semana, com tempo de 10 a 20 minutos para a educação 

de base. Seus monitores passavam por um processo de treinamento de três 

semanas para posteriormente desenvolverem um trabalho que atendesse à 

expectativa de desenvolvimento cultural e político nas pessoas. Por trabalharem 

esse processo sistemático de alfabetização e educação de base, necessitavam de 

muitos recursos, por isso ficaram restritos ao estado de Pernambuco; 

posteriormente, o Rio Grande do Norte desenvolveu a campanha “De Pé no Chão 

também se aprende a ler” com as mesmas características. 
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2.2 O legado Freiriano 

 

A Educação Popular desenvolvida no Brasil como prática educativa alcançou 

repercussão internacional por intermédio de Paulo Freire, que iniciou em 

Pernambuco o seu trabalho que, posteriormente, foi ampliado para outros estados. 

Tinha como objetivo a emancipação das classes populares por intermédio da 

conscientização política, passando pela educação não formal e ultrapassando os 

muros da escola. 

O método denominado de “alfabetização de 40 horas” funcionava por meio 

dos círculos de cultura e dispensava o uso de cartilhas. Primeiramente, era realizado 

um levantamento do vocabulário dos alunos e, a partir disso, selecionavam-se 

palavras geradoras, que estavam relacionadas com a vida deles, abrindo espaço ao 

diálogo entre alunos e monitores. Na obra Medo e Ousadia, Paulo Freire (1986, 

p. 14) afirma que “pesquisa as palavras faladas e escritas dos estudantes para saber 

o que eles sabem, o que eles querem, e como eles vivem”. 

Paulo Freire é contra a simples transferência de conhecimento do professor 

para o aluno. Defende que, ao contrário, deve ser aberto um diálogo entre ambos 

para haver uma construção da aprendizagem; o objetivo era fazer com que os 

adultos aprendessem a ler o mundo e entendessem o processo de exploração 

política e econômica ao qual estavam submetidos. 

Ramos (2005, p. 32) aponta as características de uma educação popular: 

a) El sujeto de la educación popular son los propios sectores populares, 
que no son meros receptores de educación. No se trata de un acto de 
instrucción, sino de un proceso educativo enmarcado en una práctica 
política libertadora. 
Por tanto, la educación popular busca una concepción educativa que ayude 
a los sectores más desfavorecidos a ser sujetos y protagonistas, y no 
simples espectadores de lo que ocurre a su alrededor. 
Se pretende el desarrollo integral de la persona, su aculturación y la 
búsqueda de los medios que le permitan ser autónomo y participar em la 
sociedad. Em esta dirección se asimilan los conceptos de Educación de 
personas Adultas y Desarrollo Comunitario. Se trata de una perspectiva más 
amplia, que no obstante, va dirigida siempre a los sectores más 
desfavorecidos de la sociedad. 
b) Por su planteamiento dialéctico, se trata de una acción participante 
transformadora que permite una reflexión y revisión, de las acciones. Para 
la educación popular el proyecto educativo es un proyecto de vida e 
investigación a través del cual se intenta transformar el entorno. 

Nesse sentido, o processo de alfabetização não visa somente ao aprendizado 

de ler e escrever, mas também ao entendimento do contexto político, econômico e 

social em que a classe trabalhadora está submetida, como prática da educação 
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libertadora que transforma o sujeito enquanto ser autônomo, capaz de atuar 

politicamente na sociedade em que vive. 

Os cursos ocorriam em espaços informais: 

Assim, havia trabalhos de educação de adultos nas cidades e grandes 
centros urbanos acontecendo nos pátios das obras de construção civil e nas 
indústrias; nas sedes das associações de bairros, favelas, cortiços e casas 
de tolerância; em alguma casa dos moradores de periferia; nos sindicatos e 
entidades de classe profissional; nos salões das igrejas, nas dependências 
dos hospitais e nas prisões, por exemplo. Havia também trabalhos de 
educação de adultos acontecendo nas montanhas, nos vales e campos, no 
meio das plantações de banana e cana-de-açúcar, nos escassos intervalos 
das jornadas dos boias frias, das semeaduras e colheitas, nos inúmeros 
lugares da América Latina. (FREITAS, 2007, p. 53) 

A educação chegava às pessoas, independentemente da distância em que se 

encontravam, buscando atender principalmente aos trabalhadores que necessitavam 

ser alfabetizados. Entre 1962 e março de 1964, 

[...] o método Paulo Freire foi adotado por quase todos os movimentos 
envolvidos na prática da educação popular no país [...] o método surgia 
como resposta à procura de um instrumento adequado de atuação para os 
diferentes agrupamentos. (BEISIEGEL, 2010, p. 19) 

Mas o contexto político criou condições adversas para a ampliação da 

Educação Popular. Paulo Freire relata:  

[...] em 1963, fui convidado pelo Ministério da Educação para organizar um 
programa de alfabetização de adultos, que iniciou um período público novo, 
quando me tornei conhecido no Brasil. Mas esse período foi muito curto, 
menos de um ano, por causa do Golpe de Estado, e eu deixei o Brasil. O 
momento seguinte de radicalização, ou transformação, meu reconhecimento 
de que um educador é também um político, veio logo depois do Golpe, em 
meu exílio no Chile. O exílio foi o último período de meu desenvolvimento 
na pedagogia e na política, para a minha compreensão da política da 
educação. (FREIRE, 1986, p. 26) 

A EJA ficou excluída das políticas educacionais a partir do Golpe Militar de 

1964 no que se referia à preocupação de formar indivíduos com condições críticas e 

sociais capazes de se posicionar na sociedade, reduzindo-se ao Movimento 

Brasileiro de Alfabetização (Mobral), que garantia apenas a aprendizagem da leitura 

e da escrita. Porém, foi nessa época que surgiram vários movimentos populares 

para desenvolver o trabalho de alfabetização dos adultos, entre eles os Movimentos 

de Educação de Base (MEB), que recebiam apoio da Igreja Católica; os Movimentos 

de Cultura Popular (MCP), liderados por grupos de profissionais liberais; e os 

Centros Populares de Cultura (CPC), da União Nacional dos Estudantes (UNE). 

Esses educadores trabalhavam com fichas de cultura – imagens do cotidiano que 

geravam discussões sobre o que estava sendo percebido pelos alunos –, buscando 
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contextualizá-las. Assim, "[...] esperava-se que o exame e a discussão dos 

conteúdos das „fichas de cultura‟ levassem os integrantes do grupo à mudança das 

atitudes anteriores de apatia e conformismo” (BEISIEGEL, 2010, p. 47).  

O contexto histórico da época em que Pedagogia do oprimido foi escrito, 

durante a década de 1960, era da ditadura militar. Paulo Freire se encontrava 

exilado do país e a educação, analisada por ele como prática libertadora, deveria 

romper com o regime opressor à luz de uma conscientização de direitos políticos e 

sociais, visando à democratização. Nesse sentido, deixou um legado para a América 

Latina e para outros países com relação à prática educacional. 

Para Paulo Freire, o oprimido apresenta um comportamento prescrito 

vivenciado dentro de uma sociedade em que os opressores apresentam o que deve 

ser seguido. Chegar a uma libertação não é tarefa fácil, uma vez que ela deve ser 

conquistada por meio de lutas, pois "a realidade opressora, ao constituir-se como um 

quase mecanismo de absorção dos que nela se encontram, funciona como uma 

força de imersão das consciências" (FREIRE, 1987, p. 21). Trata-se de uma luta 

interna, pautada pelo medo e por punições. No entanto, quando se chega ao estado 

da razão da situação opressora em que se encontra, o homem vai possuir a vontade 

de se libertar, passando então à "pedagogia dos homens em processo de 

permanente libertação" (FREIRE, 1987, p. 23). E, por meio do diálogo permanente 

entre professor e aluno, haverá o rompimento da educação bancária, cuja 

característica é o professor transferir conhecimento ao aluno ignorando o que este já 

sabe. 

A partir da abertura democrática da década de 1980, o Estado volta a pensar 

a EJA como política educacional na perspectiva de Educação Popular. Quando 

Paulo Freire assume a Secretaria Municipal de Educação em São Paulo, objetiva 

trazer os princípios da Educação Popular para as escolas. No âmbito nacional, essa 

perspectiva somente é retomada a partir do governo Lula: 

A partir de 2003, com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a 
educação popular e de adultos foi retomada como política pública, embora 
não como prioridade. Mesmo com uma política de educação de adultos 
destinada, sobretudo, às camadas mais excluídas da população, os índices 
de analfabetismo no Brasil ainda não correspondem ao que se esperava. As 
expectativas no campo da educação de adultos foram frustradas nos anos 
seguintes. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad/ 
IBGE, 2008) indicam que o número absoluto de analfabetos adultos é de 
14.247 milhões, aproximadamente o mesmo da época em que ocorreu o 
exílio de Paulo Freire. (GADOTTI; STANGHERLIM, 2013, p. 25-26) 
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Houve avanços na organização da educação de adultos. Se, na maioria dos 

casos, ela ocorria em espaços informais, passou para a responsabilidade do Estado. 

Entretanto, foi um processo longo para que o Estado assumisse essa 

responsabilidade educacional não como um instrumento meramente tecnicista e 

neoliberal, mas como fator de direitos humanos; "a luta por uma educação social 

emancipadora precisa ser travada também no interior do Estado e, portanto, da 

escola pública" (GADOTTI, 2013, p. 10).  

Paulo Freire ressaltava o caráter ético que professores devem ter ao ensinar 

e a importância de o processo de ensino e aprendizagem ser dialógico, pois "quem 

ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender" (FREIRE, 2014, p. 

25). Cabe ao professor criar condições para os discentes possuírem autonomia de 

continuar aprendendo; a prática de pesquisar sempre deve ser realizada tanto por 

professores quanto por alunos. Nesse sentido, o processo de construção do 

conhecimento deve ocorrer ao longo da vida, visto que ele não é absoluto e nem 

estático. 

O preparo científico do professor ou da professora deve coincidir com sua 
retidão ética. É uma lástima qualquer descompasso entre aquela e esta. 
Formação científica, correção ética, respeito aos outros, coerência, 
capacidade de viver e de aprender com o diferente, não permitir que o 
nosso mal-estar pessoal ou a nossa antipatia com relação ao outro nos 
façam acusá-lo do que não fez são obrigações a cujo cumprimento 
devemos humilde, mas perseverantemente, nos dedicar. (FREIRE, 2014, 
p. 18) 

Ética e estética devem estar articuladas dentro de um processo dialético de 

ensino e aprendizagem, uma vez que se espera não somente transferir 

conhecimentos, mas de construir e reconstruir o que está sendo ensinado. Isso 

implica respeitar o conhecimento que os alunos trazem de sua vivência cotidiana, 

para contextualizá-lo e garantir para esses indivíduos o que Freire (2014, p. 35) 

definia como “pensar certo”: 

Pensar certo, pelo contrário, demanda profundidade e não superficialidade 
na compreensão e na interpretação dos fatos. Supõe a disponibilidade à 
revisão dos achados, reconhece não apenas a possibilidade de mudar de 
opção, de apreciação, mas o direito de fazê-lo. Mas como não há pensar 
certo à margem de princípios éticos, se mudar é uma possibilidade e um 
direito, cabe a quem muda – exige o pensar certo – que assuma a mudança 
operada. Do ponto de vista do pensar certo não é possível mudar e fazer de 
conta que não mudou. É que todo pensar certo é radicalmente coerente. 

Portanto, para se pensar o ensino da EJA não podemos reduzi-lo ao caráter 

meramente tecnicista, que tem por objetivo garantir competências para a atuação no 

mercado de trabalho de acordo com as demandas do sistema capitalista e do mundo 
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globalizado. Isso seria o que Paulo Freire conceituava como treino. Pelo contrário, é 

necessário propiciar a formação integral do indivíduo, tirando-o da exclusão e da 

marginalidade social a que está submetido, levando-o de fato a realizar a leitura do 

mundo. 

Hoje a escola não está reduzida ao processo formal de escolarização, mas 

também assume uma função social, pois "a própria sociedade acabou obrigando a 

escola a assumir uma nova função social. O direito à educação acabou sendo 

estendido a outros direitos, mudando o próprio caráter da escola". (GADOTTI, 2014, 

p. 3). 
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3 CAPÍTULO 2 - A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: DAS 

CONFERÊNCIAS DA UNESCO ÀS POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO BRASIL 

 

3.1 As conferências da UNESCO sobre a EJA 

 

Para melhor compreendermos o contexto das políticas educacionais voltadas 

para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil, devemos considerar o 

contexto político e histórico após a Segunda Guerra Mundial, em que o mundo 

passava por substanciais transformações e buscava se reorganizar. Nessa 

conjuntura, definiram-se os papéis de diversas organizações multilaterais, entre elas 

a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), que organiza diversas conferências voltadas para a discussão sobre o 

ensino integral e a educação de jovens e adultos. Até o momento, houve seis 

Conferências Internacionais de Educação de Adultos (CONFINTEA). 

 A primeira CONFINTEA ocorreu em 1949 em Elsinore, na Dinamarca, e 

apresentou um conjunto de recomendações para a educação de adultos: 

No Relatório apontava-se que os problemas especiais gerados no mundo 
exigiam cooperação internacional, e atribuía-se à UNESCO o papel de 
"facilitadora" dessa cooperação: apoiando missões de educadores de 
países menos desenvolvidos a países com mais longa tradição e 
experiência em educação de adultos; organizando escolas internacionais de 
verão; promovendo seminários em assuntos de interesse especial na área; 
organizando instalações satisfatórias para a realização de pesquisas de 
base internacional no campo da educação de adultos; estimulando 
operários e estudantes a participarem; divulgando e disseminando 
pesquisas, conhecimentos produzidos, traduzindo e publicando materiais de 
reconhecida utilidade em vários idiomas. Ainda uma última recomendação 
era feita à UNESCO: que assegurasse formas e procedimentos para 
garantir a continuidade da cooperação internacional. (PAIVA, 2009, p. 18). 
 

 Em documento de 2014, a UNESCO aponta que essa primeira conferência é 

vista hoje de uma maneira negativa, pois “a educação de adultos ainda era definida, 

em grande medida, de acordo com a noção anglo-americana de educação utilitária.” 

(UNESCO, 2014, p. 16). 

A segunda CONFINTEA ocorreu em 1960 em Montreal, no Canadá, e foi 

intitulada “A educação de adultos em um mundo mutável”, tendo discutido as 

seguintes temáticas: a mudança tecnológica e a educação profissional de adultos; a 

liberalização da educação técnico-vocacional e profissional; a desunião moral no 

mundo; a deseuropeização do mundo; a obsolescência da guerra. O mundo estava 

passando por um rápido crescimento urbano e industrial e propôs-se um fundo de 
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investimento para a alfabetização e educação de adultos para os países em 

desenvolvimento. 

 A terceira CONFINTEA ocorreu em 1972, em Tóquio, no Japão. O tema para 

essa conferência foi “A educação de adultos no contexto da educação ao longo de 

toda a vida”. Foi elaborado um documento sobre a situação da educação de adultos 

em cada país e trabalhado o contexto da educação ao longo da vida, que deveria 

possibilitar aos adultos o acesso democrático à educação como um direito, inclusive 

com a possibilidade de o trabalhador ser dispensado mais cedo de seu trabalho para 

que pudesse conviver e atuar na sociedade de modo cívico. As escolas deveriam se 

preparar para esse modelo de educação e não mais ser vistas como fins em si 

mesmas. 

 A quarta CONFINTEA ocorreu em 1985 em Paris, na França, apresentando 

como tema “O desenvolvimento da educação de adultos: aspectos e tendências”. 

Foram ressaltadas a conservação e a manutenção da paz por meio da educação e 

destacou-se o papel da economia e da empregabilidade na educação de adultos. 

 A quinta CONFINTEA ocorreu em 1997 em Hamburgo, na Alemanha. 

Trabalhou a educação continuada e a educação de adultos no século XXI, 

possibilitando as seguintes discussões: aprendizagem de adultos e democracia: os 

desafios do século XXI; melhoria das condições e qualidade da aprendizagem de 

adultos; garantia do direito universal à alfabetização e à educação básica; 

aprendizagem de adultos, igualdade e equidade de gênero e empoderamento das 

mulheres; aprendizagem de adultos e o instável mundo do trabalho; aprendizagem 

de adultos em relação ao meio ambiente, à saúde e à população; aprendizagem de 

adultos, cultura, meios de comunicação e novas tecnologias da informação; 

aprendizagem de adultos para todos: os direitos e as aspirações de diferentes 

grupos; o aspecto econômico da aprendizagem de adultos; aumento da 

solidariedade e cooperação internacional. 

 A sexta CONFINTEA, realizada em dezembro de 2009 em Belém, no Brasil, é 

a mais recente; nela foram elencadas diretrizes para o aprimoramento da 

aprendizagem de jovens e adultos. Definiu-se então que a aprendizagem deve 

ocorrer ao longo da vida, passando por diversos tipos de aprendizagem – formal, 

não formal e informal –, e que deve haver preparo para o exercício da cidadania e 

dos direitos dentro da sociedade. Para isso, orienta aos governos a: 
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- Priorizar a alfabetização de adultos e oferecer a oportunidade de cursarem 

toda a Educação Básica, garantindo o processo de continuação da aprendizagem; 

- Concentrar ações de alfabetização para mulheres, população vulnerável, 

incluindo indígenas, pessoas privadas de liberdade, populações rurais e pessoas 

com deficiência; 

- Investir no mínimo 6% do PIB na educação, buscando ampliar recursos para 

a EJA; 

- Desenvolver critérios de qualidade para currículos, materiais, metodologias 

de ensino e resultados da aprendizagem da EJA; 

- Melhorar a formação dos educadores da EJA. 

 Todas essas conferências realizadas resultaram no Relatório Global sobre 

Aprendizagem e Educação de Adultos (GRALE). O relatório, publicado pela 

UNESCO (2010, p. 12), apresenta por objetivo: 

descrever a situação atual. Primeiro, ele se propõe a documentar as 
tendências em áreas-chave da educação de adultos em nível mundial, 
visando a servir como documento de referência para formuladores de 
políticas, técnicos e pesquisadores. Em segundo lugar, ele constitui um 
instrumento de defesa e promoção da importância da educação de adultos, 
além de compartilhamento de práticas eficazes. Finalmente, como uma das 
principais contribuições para a CONFINTEA VI, este Relatório fornece 
evidências para apoiar o documento final da reunião. 

 

 O eixo norteador de que trata o documento é a aprendizagem ao longo da 

vida. Isso inclui propiciar o acesso de jovens e adultos à alfabetização, a 

continuidade de seus estudos na Educação Básica, a inserção nas Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) e condições para integrá-los ao mundo do trabalho 

e à atuação em sociedade. Para a UNESCO, pensar a educação e aprendizagem ao 

longo da vida:  

[...] denota uma proposta geral destinada a reestruturar o sistema de 
educação já existente e desenvolver todo o potencial educacional fora do 
sistema educacional. Nessa proposta, homens e mulheres são os agentes 
de sua própria educação, por meio da interação contínua entre seus 
pensamentos e ações; ensino e aprendizagem, longe de serem limitados a 
um período de presença na escola, devem se estender ao longo da vida, 
incluindo todas as competências e ramos do conhecimento, utilizando todos 
os meios possíveis, e dando a todas as pessoas oportunidade de pleno 
desenvolvimento da personalidade; os processos de educação e 
aprendizagem nos quais crianças, jovens e adultos de todas as idades 
estão envolvidos no curso de suas vidas, sob qualquer forma, devem ser 
considerados como um todo. (UNESCO, 1976, 2010, p. 13). 

 

 A proposta de uma educação ao longo da vida também está articulada ao 

fenômeno moderno da globalização, visto que as sociedades e culturas estão 
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interligadas pelas tecnologias e também pelas demandas do mercado de trabalho, 

além das constantes migrações entre países. Nesse sentido, propiciar alfabetização 

e preparo para a atuação no mundo globalizado é uma demanda do sistema 

capitalista. 

 No GRALE também são citadas as contribuições de Faure e Delors sobre a 

aprendizagem ao longo da vida. 

Agora, finalmente, o conceito de educação ao longo da vida abrange todo o 
processo educacional, do ponto de vista do indivíduo e da sociedade. 
Primeiramente, ele diz respeito à educação das crianças, e, embora ajude a 
criança a viver sua própria vida como ela merece, a missão essencial da 
educação ao longo da vida é preparar o adulto futuro para as várias formas 
de autonomia e autoaprendizagem. Esta aprendizagem futura exige um 
amplo leque de estruturas educacionais e atividades culturais a serem 
desenvolvidas para adultos. Tais estruturas e atividades, embora existam 
para seus próprios fins, são também uma pré-condição para uma reforma 
da educação inicial. A educação ao longo da vida, assim, torna-se o 
instrumento e a expressão de uma relação circular que inclui todas as 
formas, expressões e momentos do ato educativo [...]. (FAURE et al., 1972, 
apud UNESCO, 2010, p. 23). 
 
Isso nos levou a repensar e atualizar o conceito de educação ao longo da 
vida, de modo a conciliar três forças: a concorrência, que fornece incentivos, 
a cooperação, que confere força, e a solidariedade, que une. (DELORS et 
al., 1996, apud UNESCO 2010, p. 23). 

 

 Cabe enfatizar que, apesar da importância do preparo para o mercado de 

trabalho ou para a competitividade individual, a educação ao longo da vida não pode 

se restringir a isso. Seu conceito é maior. Conforme Licínio Lima (2007, p. 34), “uma 

educação não subordinada à cultura do instrumento e à indústria cultural, uma 

formação capaz de resistir à adaptação dócil e aplicada à realidade, exigem sujeitos 

livres e autônomos em busca de aprendizagens livres e conscientes”. 

 De acordo com Ramos (2005, p. 21), é necessário considerar que: 

La Educación Permanente supone una reorganización del sistema 
educativo. Esta reorganización implica que no hay ya un período de estudio 
y uno de trabajo, o un período de preparación para la vida y otro de trabajo 
y vida. 
Esta reorganización, que concebimos como marco integrador de todos los 
conceptos que vamos a ir conociendo, se caracteriza por: 
a) Suponer una revisión crítica de todos los conceptos de educación. 
b) Integrar y articular en una dirección determinada todas las estructuras y 

pasos. 
c) Comprender los diversos ámbitos: formal, no formal e informal. 
d) Adecuar la educación, en el transcurso de la vida, a las necesidades de 

cada etapa y de cada edad. 
e) Permitir la flexibilidad em cuanto a tiempo y lugar de aprendizaje. 
f) Superar la contradicción entre lo escolar y lo no escolar.  
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Ou seja, deve-se levar em consideração tanto a aprendizagem formal quanto 

a informal, permitindo flexibilização quanto ao tempo e ao lugar em que ocorrerá a 

aprendizagem. 

Estudos realizados por Di Pierro (2008) afirmam que, apesar das diversas 

CONFINTEA realizadas, na América Latina ainda temos muito a avançar, devido ao 

público marginalizado que ainda necessita da conclusão dos estudos na Educação 

Básica e de inserção ou melhoria de posição no mercado de trabalho. 

A partir do século XX, ocorre uma nova configuração na organização social; 

temos a migração de um grande número de pessoas da zona rural para a urbana, a 

ascensão das mulheres no mercado de trabalho – muitas inclusive como chefes de 

família – e a migração de pessoas entre países em busca de melhoria das 

condições de vida. Modificou-se a forma de organizar a vida e passou-se a exigir 

maior escolarização; ao mesmo tempo, persistiram os altos índices de 

analfabetismo.  

A pesquisa de Di Pierro realizada em 2008 mostra que essa realidade 

permanece e que, apesar da grande demanda, a EJA fica em segundo plano, sendo 

assumida inclusive por setores privados e terceirizados, uma vez que a prioridade do 

Estado está em atender crianças e jovens em idade regular para os estudos. 

A EPJA continua a ser regida pelo paradigma compensatório, centrando-se 
em programas escolarizados de alfabetização e recuperação do atraso 
escolar, desenvolvidos em instalações físicas precárias, com recursos 
humanos improvisados e financiamento escasso, que alcançam baixa 
cobertura diante da extensa demanda potencial e apresentam elevados 
índices de evasão e repetência. (DI PIERRO, 2008, p. 380). 

Além disso, outros fatores ampliam as condições precárias dessa modalidade 

de ensino, como o repasse de verba menor que o do ensino regular e a escassez de 

materiais didáticos, que se resumem aos livros didáticos do Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD) encaminhados pelo Ministério da Educação. Entre os 

principais problemas temos a falta de uma política de formação para os professores 

que trabalham com esse público. Com isso, o planejamento do docente segue o 

mesmo utilizado no ensino regular, com apenas o recorte de determinados 

conteúdos devido à semestralidade. Não existe uma metodologia de ensino 

diferenciada e, além disso, as turmas dessa modalidade de ensino têm um alto 

índice de evasão escolar. Assim, 

a subordinação de boa parte das práticas de EPJA - em especial a 
alfabetização - ao princípio da solidariedade social faz com que o papel de 
educador de adultos seja desempenhado por uma diversidade de perfis que 
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inclui desde profissionais titulados a agentes comunitários e facilitadores 
voluntários com distintos níveis de escolaridade, que em sua maioria não 
possuem formação especializada. (DI PIERRO, 2008, p. 387) 

 

3.2 Panorama das políticas educacionais para a EJA no Brasil 

 

Paralelamente às conferências da UNESCO, no Brasil, principalmente a partir 

do governo de Getúlio Vargas com o investimento no processo de industrialização 

no país, surge a necessidade de encontrar trabalhadores que fossem ao menos 

alfabetizados. Nesse sentido, a Constituição de 1934 institui a obrigatoriedade e 

gratuidade do ensino primário para todos.  

Em 1967, o Governo Federal publicou a Lei nº 5.379 que "provê sobre a 

alfabetização funcional e a educação continuada de adolescentes e adultos" 

(BRASIL, 1967); a mesma lei sanciona a fundação do Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (MOBRAL) em seu art. 10: "O MOBRAL poderá celebrar convênios 

com quaisquer entidades públicas ou privadas, nacionais, internacionais e 

multinacionais, para execução do Plano aprovado e seus reajustamentos" (BRASIL, 

1967). Esse programa durou até 1985, ano de sua extinção. A alfabetização 

funcional servia apenas para ensinar a ler e escrever, como algo instrumental, sem 

preocupação com a formação crítica e cidadã. 

 Por meio da emenda constitucional nº 59 de 11 de novembro de 2009, a 

Constituição Federal define que, além de a educação básica ser obrigatória, deve 

ser "assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 

acesso na idade própria" (BRASIL, 2009), garantindo, portanto, o direito a todos os 

cidadãos de concluírem seus estudos. 

Entretanto, conforme aponta Di Pierro (2014), as expectativas de melhoria 

das políticas públicas educacionais para a EJA foram frustradas. A partir da década 

de 1990, com a disseminação de políticas educacionais de cunho neoliberal, 

[...] as expectativas então geradas de um reposicionamento da modalidade 
na agenda das políticas educacionais foram frustradas quando, na década 
de 1990, a reforma do Estado e o ajuste macroeconômico inspirados nos 
preceitos neoliberais fizeram com que o governo federal se abstivesse do 
papel indutor que historicamente desempenhara, passando a cumprir, 
sobretudo, funções de regulação, em um sistema de ensino crescentemente 
descentralizado, no qual parte das responsabilidades públicas relativas à 
EJA foi transferida para organizações civis. (DI PIERRO, 2014, p. 40) 

 

Sua pesquisa mostra que, com a aprovação da Emenda Constitucional 14 de 

1996, no governo de Fernando Henrique Cardoso, 60% dos recursos do Fundo 



41 

 

Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental (FUNDEF) foram 

direcionados para a ampliação de matrículas e formação de professores, entretanto 

a parte da EJA foi vetada, no intuito de minimizar a complementação financeira aos 

estados. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96) trata da 

EJA em seus artigos 37 e 38: 

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

 Importante observar os itens referentes ao acesso ou à continuidade de 

estudos tanto no Ensino Fundamental (EF) quanto no Ensino Médio (EM) que 

mencionam a importância de se levarem em consideração as características, os 

interesses e as condições de vida desse público, bem como aqueles sobre a idade 

mínima para realizar exames para a conclusão do EF e EM: 15 anos e 18 anos, 

respectivamente.  

 O Plano de Desenvolvimento da Educação (2008) estabeleceu que a 

educação não pode ser vista de forma fragmentada e previu uma articulação do 

ensino básico com o superior. Sustentou-se em seis pilares: visão sistêmica da 

educação; territorialidade; desenvolvimento; regime de colaboração; 

responsabilidade e mobilização social.  

Como programa de ação, apresentou quatro eixos norteadores: educação 

básica, educação superior, educação profissional e alfabetização; alterou o ensino 

obrigatório de oito para nove anos e substituiu o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de valorização do magistério (FUNDEF) 
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pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). Segundo o plano, essa 

mudança trouxe duas vantagens: uma ampliação de R$ 500 milhões para R$ 

5 bilhões no investimento ao ano do fundo e a instituição de um único fundo para 

toda a educação básica, não somente para o ensino fundamental. 

Com relação à avaliação, o PDE estabeleceu conexões entre avaliação, 

financiamento e gestão. O Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), que 

existiu até 2005, era um exame aplicado a cada dois anos; porém, sua amostra não 

era representativa quanto aos alunos de cada rede. A partir dessa época ele foi 

reformulado, com a aplicação da Prova Brasil para os alunos de 4ª e 8ª séries, com 

adesão de estados e municípios; os dados, que eram amostrais, passaram a ser 

divulgados por rede e por escola, e o censo foi alterado de escola para aluno por 

meio do Programa Educacenso. Com isso, foram obtidos dados individualizados de 

promoção, reprovação e evasão de cada estudante.  

Com a Prova Brasil e o Educacenso, criou-se o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), o qual fixa metas de desenvolvimento educacional. Em 

2005, a média brasileira do IDEB foi de 3,8, e pretende-se alcançar até 2021 a 

média 6,0, apresentada pelos países desenvolvidos ligados à Organização para a 

Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).  

A OCDE criou uma base de dados de indicadores nacionais com o objetivo de 

auxiliar a formulação de políticas educacionais e uma agenda global de reformas 

educacionais em diferentes países, buscando verificar inclusive a transição da 

educação para o trabalho (em que medida a escola prepara o indivíduo para o 

mercado de trabalho). Conforme Teodoro (2012, p. 28), 

os efeitos práticos desse projeto estão bem presentes nas políticas 
educativas adotadas nos diferentes Estados–Membros (ou associados) da 
OCDE, desde a década de 1990, em geral pertencendo a espaços centrais 
ou na semiperiferia desses espaços centrais. É uma influência que se 
manifesta não por um mandato explícito, mas pela necessidade de 
responder a uma agenda global baseada na comparação e, sobretudo, na 
competição de performances dos sistemas educativos. 

Em 2006, no Brasil, por meio de estudos em parceria com organismos 

internacionais das escolas e redes que haviam conseguido boa avaliação, foi 

elencado um conjunto de boas práticas, formando vinte e oito diretrizes que 

atualmente compõem o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, criado 

pelo Decreto nº 6.094 de 24 de abril de 2007. Ele visa à melhoria da Educação 
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Básica para todos os estados e municípios que aderirem ao programa, cuja 

qualidade será medida por meio do IDEB. 

Com relação aos sistemas de avaliação externa, Saul (2015, p. 1301) aponta: 

A partir da década de 1990, a discussão sobre a Educação Básica no Brasil 
tem sido associada ao debate sobre a melhoria da qualidade da educação, 
com foco na avaliação do rendimento escolar, a partir de resultados do 
sistema de avaliação externa. Esse alinhamento tem feito emergir 
posicionamentos sobre decisões que orientam a política educacional, a 
organização curricular, os saberes selecionados e trabalhados nas escolas, 
os métodos de ensino, a seleção de livros didáticos e a formação dos 
educadores. Significa reconhecer que a política educacional e as decisões 
dela decorrentes têm sido fortemente afetadas e mesmo dirigidas pela 
avaliação. Essa efervescência avaliativa, ao lado de ser um bom mote para 
a grande imprensa, constitui-se em interessante nicho de mercado na 
sociedade capitalista contemporânea. As avaliações externas, quer em nível 
municipal, estadual, nacional ou internacional, são responsáveis por 
estimular e induzir a produção de sistemas de ensino e de formação de 
professores, que se anunciam poderosos para a obtenção de bons 
resultados para os alunos e as escolas, com a promessa do alcance de 
melhores posições no ranking da chamada qualidade da educação. Em 
consequência, instalou-se um atraente mercado competitivo para esses 
produtos educacionais, e nele florescem as empresas que visam a auferir 
altos lucros com a venda dessa mercadoria – a educação.  

Entretanto verifica-se que, no caso da modalidade EJA, as avaliações 

externas servem somente para a certificação da Educação Básica desse público; 

não contemplam metas nem o diagnóstico do que está sendo aprendido. 

 Atualmente, alguns programas são financiados pelo Ministério da Educação 

para essa modalidade de ensino. Veremos quais são eles a seguir. 

a) Programa Brasil Alfabetizado (PBA): Implantado em 2003, com o objetivo 

de alfabetizar jovens e adultos e garantir a universalização dos estudos, é 

direcionado ao financiamento de municípios de todo o país. Visa a atender ao 

público da diversidade e inclusão, que historicamente é tido como marginalizado; 

jovens, adultos e idosos não alfabetizados ou com baixa escolaridade; 

afrodescendentes e quilombolas; populações do campo; povos indígenas; população 

privada de liberdade; adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social; 

mulheres e pessoas com deficiência. Apresenta como objetivos: 

a) criar oportunidade de alfabetização a todos os jovens, adultos e idosos 
que não tiveram acesso ou permanência no ensino fundamental; 
b) promover com qualidade o acesso à educação de jovens, adultos e 
idosos e sua continuidade no processo educativo; c) mobilizar gestores 
estaduais e municipais para ampliar a oferta de Educação de Jovens e 
Adultos – EJA; d) qualificar a oferta de alfabetização para jovens, adultos e 
idosos por meio da implementação de políticas de formação, de distribuição 
de materiais didáticos e literários, de incentivo à leitura e de financiamento. 
A meta do programa para 2010 é alfabetizar 2.500.000 de sujeitos jovens, 
adultos e idosos e anualmente deverão ser estabelecidas novas metas. 
(BRASIL, 2011, p. 8).  
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 Possui como diretrizes contemplar os princípios da UNESCO com relação a 

garantir educação ao longo da vida, considerando a aprendizagem formal e informal, 

além de garantir a aprendizagem de leitura e matemática por meio da vivência 

cotidiana do aluno, contemplando a diversidade cultural e o mundo do trabalho de 

forma a garantir a apropriação de conhecimentos para o exercício da cidadania. 

 

b) Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM): possui como 

objetivo ofertar cursos para qualificação profissional. Tem quatro eixos: 

- PROJOVEM Adolescente: destinado aos jovens de 15 a 17 anos de famílias 

beneficiárias do Bolsa Família ou que se encontram em situação de vulnerabilidade 

social; 

- PROJOVEM Urbano: para jovens de 18 a 29 anos que saibam ler e 

escrever, mas não tenham concluído o ensino fundamental, ofertando o curso por 

meio da modalidade EJA integrada à educação profissional; 

- PROJOVEM Campo: oferece oportunidade aos jovens agricultores de 

concluir o ensino fundamental na modalidade EJA integrada à qualificação 

profissional; 

- PROJOVEM Trabalhador: para jovens de 18 a 29 anos de famílias com 

renda mensal per capita de até 1 salário mínimo que estejam cursando ou tenham 

finalizado o ensino fundamental e o ensino médio. 

 Esse programa visa o repasse financeiro, para todos estados e municípios 

que aderirem a ele, para o custeio da formação dos professores, transporte de 

materiais, impressão de provas etc. Todos os entes federados devem implementar 

um Plano de Ação e prestar contas do repasse financeiro.  

 

c) Programa Nacional de Educação do Campo (PRONACAMPO): visa a 

ampliar a oferta da Educação Básica e Superior aos estudantes do campo e 

quilombolas em todas as etapas e modalidades de ensino. Está estruturado em 

quatro eixos: gestão e práticas pedagógicas; formação inicial e continuada de 

professores; educação de jovens e adultos e educação profissional e infraestrutura 

física e tecnológica. 
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 O Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 2010, dispõe sobre a política de 

educação do campo e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(PRONERA), e apresenta em seu artigo 2º os princípios da educação do campo: 

I - respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, culturais, 
ambientais, políticos, econômicos, de gênero, geracional e de raça e etnia; 
II - incentivo à formulação de projetos político pedagógicos específicos para 
as escolas do campo, estimulando o desenvolvimento das unidades 
escolares como espaços públicos de investigação e articulação de 
experiências e estudos direcionados para o desenvolvimento social, 
economicamente justo e ambientalmente sustentável, em articulação com o 
mundo do trabalho; III - desenvolvimento de políticas de formação de 
profissionais da educação para o atendimento da especificidade das 
escolas do campo, considerando-se as condições concretas da produção e 
reprodução social da vida no campo; IV - valorização da identidade da 
escola do campo por meio de projetos pedagógicos com conteúdos 
curriculares e metodologias adequadas às reais necessidades dos alunos 
do campo, bem como flexibilidade na organização escolar, incluindo 
adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições 
climáticas; e V - controle social da qualidade da educação escolar, mediante 
a efetiva participação da comunidade e dos movimentos sociais do campo. 
(BRASIL, 2010) 
 

d) Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(PRONATEC): visa a ampliar a oferta da educação profissional e tecnológica aos 

estudantes do ensino médio, inclusive aos da modalidade EJA, além de 

trabalhadores; beneficiários de programas de renda ou estudantes que já tenham 

finalizado o ensino médio em escolas públicas ou em escolas privadas na condição 

de bolsista integral. Foi implantado pela Lei nº 12.513 de 26 de outubro de 2011. 

 

e) Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA): foi 

instituído em 2005, pelo Decreto nº 5.478 de 24 de junho, que posteriormente foi 

substituído pelo Decreto nº 5.840 de 13 de julho de 2006. Visa à integração da 

educação profissional com a educação básica. 

 

f) Programa Nacional do Livro Didático para Educação de Jovens e Adultos 

(PNLD EJA): possui o objetivo de disponibilizar livros didáticos para os alunos da 

modalidade EJA que estão em processo de alfabetização, nos anos finais do ensino 

fundamental ou do ensino médio. Cabe aos professores a escolha dos livros em 

suas respectivas unidades escolares. É normatizado pela Resolução CD/ FNDE nº 

51/2009.  
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 São disponibilizados exames de certificação de escolaridade pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Para a 

conclusão dos anos finais do ensino fundamental o aluno deve se submeter ao 

Exame Nacional para Certificação de Competências2 de Jovens e Adultos 

(ENCCEJA). Para a conclusão do ensino médio, até 2016, os alunos podiam se 

submeter ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), porém em 2017 houve uma 

alteração pelo Ministério da Educação (MEC) com relação ao ENEM, que não 

servirá mais para a certificação do EM; a perspectiva é que essa função passe a ser 

acumulada pelo ENCCEJA. 

 Em 2016, com o presidente Michel Temer assumindo o governo federal, a 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECADI) teve a 

sua equipe esvaziada a partir do mês de junho, portanto a continuidade dos projetos 

voltados para a EJA ficou incerta. Em entrevista para a revista Época, Catelli (2016) 

afirma que ainda há muito a se avançar no atendimento à demanda de jovens e 

adultos que necessitam concluir seus estudos no Brasil. De qualquer forma, em 11 

anos do Programa Brasil Alfabetizado houve uma redução de 16,3 milhões de 

analfabetos para apenas 13 milhões. 

 São informações confirmadas pelos indicadores oficiais do próprio governo. 

Dados do Anuário Brasileiro da Educação Básica (2016), elaborado pelo movimento 

Todos pela Educação, apontam que, conforme o Indicador de Alfabetismo Funcional 

(INAF) de 2015, são consideradas funcionalmente alfabetizados apenas 73% dos 

brasileiros de 15 a 64 anos, sendo que desse total 8% estão em nível proficiente, 

sendo capazes de elaborar textos de diversos gêneros e interpretar gráficos e 

tabelas. Ou seja, temos 13 milhões de analfabetos e 28 milhões de analfabetos 

funcionais.  

 Outra questão relevante no contexto atual de desmonte da EJA pelo governo 

federal é o fato de que o Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014 e em 

vigência até 2024, definiu as seguintes metas para a EJA: 

- Meta 8: elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 
(vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de 
estudo no último ano de vigência deste plano, para as populações do 
campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco 
por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não 
negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
– IBGE. 

                                                           
2
 O MEC define essa avaliação por meio de competências, habilidades e saberes adquiridos em 
processos formativos, na convivência familiar, social, entre outros. (BRASIL, 2017)  
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- Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos 
ou mais para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 
2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo 
absoluto e reduzir em 50 (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo 
funcional. 
- Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas 
de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na 
forma integrada à educação profissional. 

 Percebemos que, na meta 8, consta a preocupação em se elevar a 

escolaridade da população de 18 a 29 anos de idade; aqui se trata de garantir a 

oferta de vagas na Educação Básica para esse público; além disso, a meta 10 

estabelece que 25% das matrículas da EJA estejam integradas à educação 

profissional.  

 Com relação à meta 9, verificamos ser um grande desafio erradicar o 

analfabetismo absoluto até 2024, uma vez que, conforme dados da PNAD/IBGE de 

2012, no Brasil havia 8,7% de analfabetos e 30,6% de analfabetos funcionais. Em 

números absolutos, temos valores bastante expressivos, de forma que é premente 

que estados e municípios se empenhem nas diretrizes para suas políticas 

educacionais. 

 Licínio Lima (2007) analisou a situação da EJA no sistema educacional de 

Portugal e suas conclusões podem ser utilizadas para nosso cenário, uma vez que 

existem características comuns à EJA em ambos países, tais como:  

- Sistema educativo subordinado à “empregabilidade e à performatividade 

competitiva”;  

- Aprendizagem como atributo individual de forma a garantir competitividade 

no mercado de trabalho; 

- População que vem de um processo de exclusão educacional e que não 

consegue obter a aprendizagem ao longo da vida. 

 Referente à EJA, Lima (2007, p. 30) destaca que: 

A perda de autonomia e de especificidade da educação de adultos (até o 
momento já bastante condicionada pelas lógicas da formação profissional e 
a diversidade de valências e de dimensões que lhe é associada sob a 
designação genérica de “formação vocacional”, indiciam um novo processo 
de fragmentação e de perda de protagonismo do campo, adiando a 
definição de uma política pública e subordinando o que resta da iniciativa 
estatal às lógicas da formação profissional e contínua. 

Apesar da proposta socialmente engajada indicada pela UNESCO, de uma 

Educação para Jovens e Adultos que priorize a aprendizagem ao longo da vida, 

Lima (2007) aponta que, devido às pressões da própria sociedade em seu contexto 
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econômico atual, há uma contradição dos documentos internacionais com a atual 

prática educacional, que mais se assemelha a uma educação meramente tecnicista 

e bancária, paradigma tão fortemente combatido pelo educador Paulo Freire em 

suas experiências pedagógicas com a EJA. 

A EJA, no Brasil, possui um tempo reduzido de curso para a certificação da 

Educação Básica; no caso dos anos finais do Ensino Fundamental é de dois anos e, 

para o Ensino Médio, de um ano e meio (os cursos presenciais são semestrais e não 

anuais). Por isso, existe um recorte de conteúdos a serem trabalhados com esse 

público e um reducionismo do que vai ser estudado. Isso não garante que, de fato, 

haverá condições para que a aprendizagem se dê ao longo da vida. Há uma busca 

pela rápida certificação para que o indivíduo esteja preparado para atuar no 

mercado de trabalho. 

Em 2016, o MEC iniciou a elaboração da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), apontando como justificativas a LDB 9394/96, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais da Educação Básica (2009) e o Plano Nacional de Educação 

(2014). Até o momento, há duas versões publicadas do documento. Com a mudança 

do governo e da estrutura do MEC, não sabemos como a questão da EJA será 

contemplada e, nos documentos tornados públicos, não existe um tópico específico 

sobre essa modalidade de ensino, apenas a menção de que:  

a Educação de Jovens e Adultos (EJA), assegurada a todos os que não 
tiveram acesso a Educação Básica na idade adequada, incluindo aqueles 
em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais, 
contempla as determinações curriculares previstas no Art. 26 da Lei no 
9.394/1996 – LDB, prevendo outras estratégias no desenvolvimento de 
experiências escolares e não escolares necessárias para tratar as 
informações e construir conhecimentos. (BRASIL, 2016, p. 36) 

Assim, a menção de que a EJA necessita de outras estratégias de ensino não 

é acompanhada de qualquer discussão nem do desenvolvimento de metodologias 

de ensino para essa modalidade. 
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4 CAPÍTULO 3 - AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS E A REDE ESTADUAL DE 

ENSINO DE SÃO PAULO 

  

4.1 O contexto recente das políticas para a educação básica em São Paulo 

  

 No estado de São Paulo, há um Currículo Oficial que foi elaborado em 2007 e 

implementado em 2008 nas escolas da rede estadual de ensino; pensamos em focar 

no contexto a partir dessa fase, com o objetivo de trazer as diretrizes das políticas 

educacionais no âmbito maior enquanto gestão educacional. Apesar de ter havido 

trocas de secretários, foi dada continuidade às ações de implementação do 

Currículo, além de terem sido desenvolvidos outros projetos, que serão elencados 

neste capítulo. 

 Durante a pesquisa de mestrado, foi possível traçar uma linha histórica das 

gestões que passaram pela Secretaria de Educação no período de 1995 a 2010 (da 

gestão de Rose Neubauer até a gestão de Paulo Renato Souza), traçando um 

panorama das políticas educacionais implementadas e focando principalmente no 

Currículo Oficial que estava sendo implementado na rede estadual de ensino de SP 

e que permanece até hoje. 

 Em 2007, durante a gestão de Maria Helena Guimarães de Castro, foram 

elencadas dez metas a serem atingidas até o ano de 2010, a saber: 

1) Alfabetização plena de todos os alunos de oito anos; 

2) Redução de 50% das taxas de reprovação da oitava série; 

3) Redução de 50% das taxas de reprovação do Ensino Médio; 

4) Implantação de programas de recuperação de aprendizagem nas séries 

finais de todos os ciclos de aprendizagem (2ª, 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental 

e 3ª série do Ensino Médio); 

5) Aumento de 10% nos índices de desempenho dos Ensinos Fundamental e 

Médio nas avaliações nacionais e estaduais; 

6) Atendimento de 100% da demanda de jovens e adultos de Ensino Médio 

com currículo profissionalizante diversificado; 

7) Implantação do Ensino Fundamental de nove anos, com prioridade à 

municipalização das séries iniciais (1ª a 4ª séries); 

8) Programas de formação continuada e capacitação da equipe; 
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9) Descentralização e/ou municipalização do programa de alimentação 

escolar nos 30 municípios ainda centralizados; 

10) Programa de obras e melhorias de infraestrutura das escolas. 

 Pensando nessas metas, foi elaborada uma Proposta Curricular3 por meio do 

Projeto então chamado de São Paulo Faz Escola, apresentado em agosto de 2007, 

implantado em 2008 e denominado Currículo Oficial a partir de 2009. Tal proposta 

foi elaborada por uma equipe contratada pela SEE de SP (professores de 

universidades públicas do estado de São Paulo) que selecionou, organizou e 

determinou quais conteúdos mínimos e necessários, articulados a competências e 

habilidades, os alunos deveriam aprender, tendo por objetivo melhorar a qualidade 

de ensino.  

 O processo é coerente com o que diz Sacristán (2000, p. 17): 

o currículo, em seu conteúdo e nas formas através das quais se nos 
apresenta e se apresenta aos professores e aos alunos, é uma opção 
historicamente configurada, que se sedimentou dentro de uma determinada 
trama cultural, política, social e escolar.  

 A chegada da proposta a todas as escolas dos anos finais do ensino 

fundamental e do ensino médio do estado de São Paulo levou cerca de quarenta e 

dois dias, em que alunos e professores receberam o Jornal do Aluno. Esse jornal 

continha conteúdos que, segundo a SEE de SP, apoiariam a superação de 

carências básicas dos alunos em leitura, escrita e operações matemáticas, 

construídas nos processos escolares vivenciados por eles até então. O trabalho do 

professor era guiado pelo material, tanto com relação aos conteúdos como na forma 

de desenvolvimento didático junto aos alunos. Posteriormente, vieram os cadernos 

dos professores por disciplinas e bimestralmente, para o encaminhamento das 

atividades, esses cadernos contemplavam uma sequência didática de conteúdos ou 

“itinerários de conteúdos” que apresentavam as atividades articuladas com as 

competências e habilidades a serem desenvolvidas nos discentes pelas unidades 

escolares.  

 Essa proposta, que posteriormente se tornou Currículo Oficial, foi 

implementada por meio dos seguintes documentos nas unidades escolares: 

a) O Currículo: traz as principais diretrizes que devem ser trabalhadas em 

cada área de conhecimento; 
                                                           
3
 Foi denominada inicialmente pela SEE como Proposta Curricular, entretanto, não foi discutida pelos 
professores da rede estadual de ensino durante sua elaboração e, um ano após sua 
implementação, tornou-se Currículo Oficial. 
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b) Cadernos do Gestor: apresentam formas de organização e trabalho para a 

equipe gestora das Diretorias de Ensino e das escolas; 

c) Cadernos do Professor: são materiais didáticos pedagógicos de apoio para 

a implementação do Currículo proposto, trazendo situações didáticas que devem ser 

trabalhadas em sala de aula, articulando-se com as competências e habilidades que 

devem ser desenvolvidas; 

d) Cadernos do Aluno: são materiais didáticos pedagógicos disponibilizados 

aos alunos, de acordo com as situações didáticas elencadas nos Cadernos do 

Professor. 

 Na obra Medo e Ousadia, em diálogo com Paulo Freire (1986, p. 51) referente 

ao currículo implantado por universidades, Ira Shor afirma que: 

As autoridades escolares e estaduais procuram elaborar um currículo 
básico que seja até „à prova de professores‟. Imagine só isso – deixar 
legalmente o professor individual fora do processo de elaboração do 
conhecimento. Esses currículos mecânicos frequentemente dizem ao 
professor quantas páginas devem ser lidas por semana, quantas palavras 
um estudante deve apresentar numa redação, quantas provas devem ser 
ministradas e a que intervalos de tempo, quantos experimentos de 
laboratório e quantos anos de História devem ser dados em cada período 
letivo, e assim por diante. Essa pedagogia se apresenta como um modelo 
profissional de ensino, muito bem construído, com a aprendizagem 
facilmente quantificada e medida, facilmente avaliada e convenientemente 
fiscalizada por supervisores. A contrarrevolução de espírito empresarial na 
educação instaurou um currículo modelado para administradores e 
contadores.  

 Na apresentação do documento que define o Currículo proposto para a rede 

estadual de ensino, são apresentados os eixos que estruturam a concepção de 

currículo que se deseja implementar; são eles: 

 - Uma escola que também aprende: a escola passa de uma instituição que 

ensina para uma instituição que também “aprende a ensinar”, devido aos avanços 

tecnológicos e à soma de conhecimentos; 

- O currículo como espaço de cultura, que parte do seguinte conceito: 

Currículo é a expressão de tudo o que existe na cultura científica, artística e 
humanista, transposto para uma situação de aprendizagem e ensino. 
Precisamos entender que as atividades extraclasse não são 
“extracurriculares” quando se deseja articular a cultura e o conhecimento. 
Neste sentido todas as atividades da escola são curriculares, ou não serão 
justificáveis no contexto escolar. Se não rompermos essa dissociação entre 
cultura e conhecimento não conseguiremos conectar o currículo à vida – e 
seguiremos alojando na escola uma miríade de atividades “culturais” que 
mais dispersam e confundem do que promovem aprendizagens curriculares 
relevantes para os alunos. (SÃO PAULO, 2008, p.13). 

- As competências como referência: 
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Um currículo referido a competências supõe que se aceite o desafio de 
promover os conhecimentos próprios de cada disciplina articuladamente às 
competências e habilidades do aluno. É com essas competências e 
habilidades que ele contará para fazer sua leitura crítica do mundo, para 
compreendê-lo e propor explicações, para defender suas ideias e 
compartilhar novas e melhores formas de ser, na complexidade em que hoje 
isso é requerido. É com elas que, em síntese, ele poderá enfrentar 
problemas e agir de modo coerente em favor das múltiplas possibilidades 
de solução ou gestão. (SÃO PAULO, 2008, p.13-14). 
 
O conceito de competências também é fundamental na LDB e nas Diretrizes 
e Parâmetros Curriculares Nacionais, elaboradas pelo Conselho Nacional 
de Educação e pelo Ministério da Educação. O currículo referenciado em 
competências é uma concepção que requer que a escola e o plano do 
professor indiquem o que o aluno vai aprender. (SÃO PAULO, 2008, p.15). 

- A prioridade para a competência da leitura e da escrita:  

Por esse caráter essencial da competência de leitura e escrita para a 
aprendizagem dos conteúdos curriculares de todas as áreas e disciplinas, a 
responsabilidade por sua aprendizagem e avaliação cabe a todos os 
professores, que devem transformar seu trabalho em oportunidades nas 
quais os alunos possam aprender e consolidar o uso da Língua Portuguesa 
e das outras linguagens e códigos que fazem parte da cultura, bem como 
das formas de comunicação em cada uma delas. Tal radicalismo na 
centralidade da competência leitora e escritora leva a colocá-la como 
objetivo de todas as séries e todas as disciplinas. Desta forma, coloca aos 
gestores (a quem cabe a educação continuada dos professores na escola) a 
necessidade de criar oportunidades para que os docentes também 
desenvolvam essa competência – por cuja constituição, nos alunos, são 
responsáveis. (SÃO PAULO, 2008, p. 18). 

- A articulação das competências para aprender, que adota como referencial 

teórico as cinco competências apontadas no ENEM: 

I. Dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso das 
linguagens matemática, artística e científica... 

II. Construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a 
compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-
geográficos, da produção tecnológica e das manifestações artísticas... 

III. Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações 
representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar 
situações-problema... 

IV. Relacionar informações, representadas em diferentes formas, e 
conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir 
argumentação consistente... 

V. Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para elaborar 
propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os valores 
humanos e considerando a diversidade sociocultural... (SÃO PAULO, 
2008, p. 19-20). 

- A articulação com o mundo do trabalho: 

Isso supõe um outro tipo de articulação entre currículos de formação geral e 
currículos de formação profissional, em que o primeiro encarrega-se das 
competências básicas, fundamentando a constituição das mesmas em 
conteúdos, áreas ou disciplinas afinadas com a formação profissional nesse 
ou em outro nível de escolarização. E supõe também que o tratamento 
oferecido às disciplinas do currículo do Ensino Médio não seja apenas 
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propedêutico nem tampouco voltado estreitamente para o vestibular. (SÃO 
PAULO, 2008, p. 25). 

A competência do aprender a aprender está relacionada aos quatro pilares da 

Educação, elencados pela UNESCO (2001); o primeiro deles, aprender a conhecer, 

introduz no indivíduo a habilidade de buscar o conhecimento ao longo da sua vida, 

pela busca da cultura geral, para que possa compreender diversos assuntos, 

despertando para a experiência do trabalho: 

O processo de aprendizagem do conhecimento nunca está acabado, e pode 
enriquecer-se com qualquer experiência. Neste sentido, liga-se cada vez 
mais à experiência do trabalho, à medida que este se torna menos rotineiro. 
A educação primária pode ser considerada bem-sucedida se conseguir 
transmitir às pessoas o impulso e as bases que façam com que continuem a 
aprender ao longo de toda a vida, no trabalho, mas também fora dele. 
(UNESCO, 2001, p. 92-93). 

 Além disso, a ideia de competências também está articulada com o preparo 

para o mercado de trabalho, pois 

o valorizado passa a ser as chamadas competências, claramente 
selecionadas dentre aquelas favoráveis à preparação dos indivíduos para 
sua inserção no campo da produção econômica. Privilegia-se o 
desenvolvimento de habilidades laborais e a preparação para o mercado de 
trabalho. (CARVALHO, 2015, p. 72) 

 Em síntese, os eixos articuladores do currículo proposto incorporam princípios 

que têm sido ostensivamente difundidos na educação brasileira nos últimos anos. 

São conceitos gerais, mas que, em comum, têm o recurso ao discurso dominante da 

necessidade de formação de mão de obra para o mercado de trabalho. Assim, 

a articulação desses elementos, sociedade do conhecimento, pedagogia 
das competências e do aprender a aprender formam a linha de frente do 
discurso ideológico desencadeado pela Unesco na década de 1990 e que 
se transformou na pauta comum de grande parte das propostas de reforma 
curricular. O elemento basilar que norteia esse processo é o discurso que 
defende a necessidade de formar um novo trabalhador apto e capaz de 
responder às novas demandas do mundo do trabalho. Nesse contexto, em 
que pese toda a reverência feita à cidadania e à formação crítica, o que se 
objetiva é dar conta das exigências postas pela organização do trabalho. 
(CARVALHO, 2015, p. 83). 

 A matriz que define os conteúdos do SARESP, organizados a partir de 

competências, entende as competências como modalidades estruturais da 

inteligência, com base nos princípios definidos por Jean Piaget, e as esquematiza 

em três grupos: 

Grupo I – Competência para observar: esquemas presentativos ou 

representativos: observar, identificar, reconhecer, indicar, apontar, identificar, 
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localizar, descrever, discriminar, constatar, representar graficamente e representar 

quantidades. 

Grupo II – Esquemas procedimentais: classificar, seriar, ordenar, conservar, 

compor e decompor, fazer antecipações, calcular por estimativa, medir e interpretar. 

Grupo III – Esquemas operatórios: analisar, aplicar relações ou 

conhecimentos fatos e princípios, avaliar, criticar, analisar e julgar, explicar causas e 

efeitos, apresentar conclusões, levantar suposições, fazer prognósticos, fazer 

generalizações indutivas e construtivas e justificar. 

A avaliação interna é de responsabilidade da escola, porém deve seguir o 

artigo 41 do Parecer CEE nº 67/98 de 18 de março de 1998, que especifica: 

Artigo 41 - A avaliação interna do processo de ensino e de aprendizagem tem por 
objetivos: 
I - diagnosticar e registrar os progressos do aluno e suas dificuldades; 
II - possibilitar que os alunos auto-avaliem sua aprendizagem; 
III - orientar o aluno quanto aos esforços necessários para superar as dificuldades; 
IV - fundamentar as decisões do Conselho de Classe quanto à necessidade de 
procedimentos paralelos ou intensivos de reforço e recuperação da aprendizagem, de 
classificação e reclassificação de alunos: 
V - orientar as atividades de planejamento e replanejamento dos conteúdos 
curriculares. (SÃO PAULO, 1998) 

O Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo 

(SARESP) é aplicado anualmente nas escolas estaduais de São Paulo desde o ano 

de 1996; a partir de 2008, passou a estar articulado ao Currículo Oficial. Em 2011, 

foi implantada na rede estadual de ensino a Avaliação da Aprendizagem em 

Processo (AAP), que durante o ano letivo é aplicada bimestralmente nas escolas, 

apenas para as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. O Caderno é 

composto por uma redação e por questões de múltipla escolha, e tem por objetivo 

verificar o desempenho dos alunos nas competências e habilidades trabalhadas nos 

Cadernos de Apoio ao Currículo. Após a aplicação da AAP, os professores devem 

trabalhar as defasagens dos alunos, para que apresentem melhoria de desempenho 

na aplicação do SARESP. 

Na rede estadual de ensino de São Paulo, a evolução dos indicadores da 

avaliação é dada pelo Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São 

Paulo (IDESP), que oferece às escolas um diagnóstico sobre as potencialidades e 

fragilidades da aprendizagem educacional e, consequentemente, as metas a serem 

atingidas para a melhoria dessa aprendizagem. 

O IDESP é calculado utilizando-se dois critérios: 
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a) Indicador de Desempenho (ID) – É medido pelos resultados alcançados 

nos exames de Língua Portuguesa e Matemática do SARESP pelos alunos do 5º 

ano do Ensino Fundamental, do 9º ano do Ensino Fundamental e do 3º ano do 

Ensino Médio.  

 Conforme as notas obtidas pelos alunos, é possível classificá-los em níveis de 

proficiência, que apresentam os seguintes conceitos conforme a Nota Técnica do 

IDESP de 2015: 

NÍVEL DESCRIÇÃO ABAIXO DO BÁSICO: Os alunos demonstram domínio 
insuficiente dos conteúdos, competências e habilidades requeridos para a 
série escolar em que se encontram.  
BÁSICO: Os alunos demonstram desenvolvimento parcial dos conteúdos, 
competências e habilidades requeridos para a série escolar em que se 
encontram. 
ADEQUADO: Os alunos demonstram conhecimentos e domínio dos 
conteúdos, competências e habilidades requeridos para a série escolar em 
que se encontram. 
AVANÇADO: Os alunos demonstram conhecimentos e domínio dos 
conteúdos, competências e habilidades além do requerido para a série 
escolar em que se encontram. (SÃO PAULO, 2015) 

São utilizadas as seguintes escalas para os níveis de proficiência: 

 

Tabela 1 – Níveis de Proficiência do IDESP – Língua Portuguesa 

Fonte: SÃO PAULO, 2015. 

  

Língua Portuguesa 

Nível 5º ano EF 9º ano EF 3º ano EM 

Abaixo do básico < 150 < 200 < 250 

Básico  150 < 200 200 < 275 250 < 300 

Adequado 200 < 250 275 < 325 300 < 375 

Avançado ≥ 250 ≥ 325 ≥ 375 
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Tabela 2 – Níveis de Proficiência do IDESP – Matemática 

Fonte: SÃO PAULO, 2015. 

 

b) Indicador de Fluxo (IF) – Equivale à taxa média de aprovação em cada 

etapa da escolarização coletada pelo Censo Escolar; calcula-se pelo número de 

alunos aprovados em relação ao número de alunos matriculados. 

 Depois de conhecidos o Indicador de Desempenho (ID) e o Indicador de Fluxo 

(IF), calcula-se o IDESP da escola para cada componente curricular e cada série. 

São estabelecidas metas a longo prazo e o estado de São Paulo visa a atingir níveis 

comparáveis aos países da Organização para Cooperação e o Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) até 2030. Para isso, as escolas devem atingir as seguintes 

metas: 

- Ensino Fundamental I: 7,00; 

- Ensino Fundamental II: 6,00; 

- Ensino Médio: 5,00. 

Em 2016, porém, o estado de São Paulo apresentou os seguintes resultados 

médios no IDESP: 

 - Ensino Fundamental I: 5,40; 

 - Ensino Fundamental II: 2,93; 

 - Ensino Médio: 2,30. 

 Anualmente, as escolas têm metas a cumprir até alcançarem os resultados 

desejados em 2030. Além disso, o Índice de Cumprimento de Metas (ICM) está 

atrelado à bonificação por resultados e leva em consideração a porcentagem do 

cumprimento da meta estipulada para cada escola, que pode variar de 0 a 120%. 

Outro fato que é levado em consideração para a bonificação é o adicional por 

qualidade (IQ), que "mede o quanto a escola está adiantada em relação à média da 

rede na trajetória da busca da meta de longo prazo" (SÃO PAULO, 2015). 

 Também foi incorporado ao ICM o Índice de Nível Socioeconômico (INSE), 

com escala de 0 a 10, tendo índice zero a escola com nível socioeconômico mais 

alto e dez, a escola com nível socioeconômico mais baixo. 

Matemática 

Nível 5º ano EF 9º ano EF 3º ano EM 

Abaixo do básico < 175 < 225 < 275 

Básico  175 < 225 225 < 300 275 < 350 

Adequado 225 < 275 300 < 350 350 < 400 

Avançado ≥ 275 ≥ 350 ≥ 400 
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 No início de cada ano letivo, é divulgado o Boletim do IDESP das escolas da 

rede estadual, a partir de cujos dados os professores coordenadores devem 

trabalhar junto aos professores de cada unidade escolar visando a atingir as metas 

estipuladas pela SEE, acompanhando a lógica do sistema capitalista de produção e 

metas. 

 A partir de 2016, com a publicação do Plano Estadual de Educação, foi 

estipulado que até 2021, no que diz respeito à meta 7 – "Fomentar a qualidade da 

educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar 

e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias para o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) no Estado" (SÃO PAULO, 2016) –, 

cada um dos níveis de ensino alcance um determinado índice: 

 - Anos iniciais do Ensino Fundamental: 6,7; 

 - Anos finais do Ensino Fundamental: 6,1; 

 - Ensino Médio: 5,4. 

 Além disso, o item 7.8 dispõe que o Estado deve "assegurar, em cada uma 

das redes, as metas do IDEB estabelecidas pelo Ministério da Educação” (SÃO 

PAULO, 2016). Um ponto importante, uma vez que a metodologia de cálculo do 

IDESP não segue os mesmos critérios do IDEB. 

 Aqui também vale ressaltar que, assim como no IDEB, a EJA não é avaliada 

pelo IDESP. 

Todos esses indicadores, apontados por avaliações externas, têm servido 

para atender metas especificadas. Há uma lógica do sistema capitalista em criar 

demandas, inclusive para a educação, pela necessidade de se formar trabalhadores. 

Conforme aponta Tardif (2014, p. 47): 

Surge então a necessidade de micro estratégias cujo desafio consistiria em 
determinar quais são os saberes socialmente pertinentes dentre os saberes 
escolares. 
Tal situação pode ou poderia conduzir (se isso já não ocorreu) ao 
desenvolvimento de uma lógica de consumo dos saberes escolares. A 
instituição escolar deixaria de ser um lugar de formação para tornar-se um 
mercado onde seriam oferecidos, aos consumidores (alunos e pais, adultos 
em processo de reciclagem, educação permanente), saberes-instrumentos, 
saberes-meios, um capital de informações mais ou menos úteis para o seu 
futuro “posicionamento” no mercado de trabalho e sua adaptação à vida 
social. A definição e a seleção dos saberes escolares dependeriam então 
das pressões dos consumidores e da evolução mais ou menos tortuosa do 
mercado dos saberes sociais. A função dos professores não consistiria mais 
em formar indivíduos, mas em equipá-los tendo em vista a concorrência 
implacável que rege o mercado de trabalho. Ao invés de formadores, eles 
seriam muito mais informadores ou transmissores de informações 
potencialmente utilizáveis pelos clientes escolares.  



58 

 

Cabe ressaltar que o cumprimento das metas do IDESP está articulado ao 

bônus que os professores recebem, ou não, conforme os resultados do SARESP, 

aplicado anualmente. Trata-se de uma vinculação que tem tornado cada vez mais 

comum a articulação entre currículo, avaliação e bonificação do trabalho do 

professor. Isso caracteriza, conforme Carvalho (2015, p. 72-73), 

o uso explícito do incentivo monetário, típico das formas de remuneração 
por produção das empresas capitalistas, na motivação do trabalho escolar. 
Com isso, introduziu-se uma variável estranha ao processo de produção 
pedagógico escolar e que pode produzir distorções graves nos resultados 
finais. Nada impede o desvirtuamento da função avaliativa no processo 
escolar que pode, assim, perder seu caráter pedagógico e assumir um 
papel mercantil, em face da condição legítima que têm todos os 
trabalhadores de aumentar o rendimento da sua força de trabalho.  

 Da gestão de Maria Helena Guimarães de Castro (2007–2009) até a gestão 

de Paulo Renato Souza (2009–2010), houve continuidade das ações em relação ao 

Currículo Oficial implementado na rede estadual de ensino. 

 Na gestão de Herman Jacobus Cornelis Voorwald (2011–2015), foi realizada 

a reestruturação dos setores da rede estadual de ensino no âmbito da Secretaria e 

das Diretorias de Ensino. Por meio do Decreto nº 57.141, de 18 de julho de 2011, 

criaram-se coordenadorias, departamentos, centros e núcleos, com funções 

atribuídas a cada um, além de se criar a Subsecretaria de Articulação Regional 

(SAREG), responsável pela articulação entre SEE e Diretorias de Ensino. Também 

foram definidas as atribuições da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos 

Professores (EFAP). 

 Conforme o fluxograma, a SEE ficou organizada como representado na 

Figura 1. 
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Figura 1 – Setores da Secretaria de Estado da Educação de SP 

 

 Fonte: SEE de SP 

 

 O Decreto também criou o Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), 

responsável por promover oportunidades educacionais aos jovens e adultos que não 

tiveram acesso ou continuidade de estudos nos Ensinos Fundamental e Médio na 

idade própria. Suas ações estão direcionadas ao apoio e à orientação do trabalho 

desenvolvido na EJA em escolas estaduais e nos cursos de presença flexível dos 

CEEJA. O Centro está Subordinado à Coordenadoria de Gestão da Educação 

Básica (CGEB) e ao Departamento de Desenvolvimento Curricular e Gestão da 

Educação Básica (DEGEB), conforme o Fluxograma dos Departamentos, Centros e 

Núcleos da CGEB (Figura 2). 
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Figura 2 – Setores da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica da SEE de SP 

 

 Fonte: SEE de SP 

 

 Durante essa gestão (2011–2014), foi anunciado o programa "Educação – 

Compromisso de São Paulo" por meio do Decreto nº 57.571 de 02 de dezembro de 

2011, que definiu cinco diretrizes a serem trabalhadas pela SEE de SP: 

I - valorização da carreira do magistério e das demais carreiras dos demais 
profissionais da educação, com foco na aprendizagem do aluno, inclusive 
mediante o emprego de regimes especiais de trabalho, na forma da lei; 
II - melhoria da atratividade e da qualidade do ensino médio, por meio da 
organização de cursos ou valendo-se de instituições de ensino de 
referência, observada a legislação vigente; 
III - atendimento prioritário às unidades escolares cujos alunos apresentem 
resultados acadêmicos insatisfatórios, demonstrados por meio do Sistema 
de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo - SARESP, 
visando garantir-lhes igualdade de condições de acesso e permanência na 
escola; 
IV - emprego de tecnologias educacionais nos processos de ensino-
aprendizagem; 
V - mobilização permanente dos profissionais da educação, alunos, famílias 
e sociedade em torno da meta comum de melhoria do processo de ensino-
aprendizagem e valorização dos profissionais da educação escolar pública 
estadual. (SÃO PAULO, 2011) 
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 Em 2012, foi publicada a Reorganização do Ensino Fundamental e do Ensino 

Médio, com o objetivo de apresentar a organização dos ciclos de aprendizagem, do 

tempo escolar, das áreas de ensino e das matrizes curriculares de cada segmento. 

Anunciada como um fruto do processo de discussão que teria sido realizado com a 

rede estadual em 2011, aponta propostas para a reorganização dos Ensinos 

Fundamental e Médio. Essa publicação contempla seis documentos, a saber: 

a) Documento I – Por uma educação de qualidade 

 Aponta que, com a universalização do acesso à Educação Básica, o objetivo 

é alcançar a qualidade educacional. A aprendizagem por ciclos foi adotada para 

regularizar o fluxo de alunos ao longo da escolarização; entretanto, para que não 

haja promoção sem a efetiva aprendizagem, são apontados como necessários 

processos de avaliação contínua de aprendizagem e recuperação contínua e 

paralela. Uma dificuldade indicada por parte da rede estadual é que existem escolas 

que não possuem espaços para promover a recuperação paralela no período do 

contraturno. 

O Ensino Fundamental passou a ficar organizado por três ciclos: 

 Ciclo I de aprendizagem, com duração de três anos (6, 7 e 8 anos de 

idade);  

 Ciclo II de aprendizagem, com duração de dois anos (9 e 10 anos de 

idade); 

 Ciclo III de aprendizagem, com duração de quatro anos (de 11 a 14 anos 

de idade). 

b) Documento II – Progressão continuada da aprendizagem no Ensino 

Fundamental organizado em três ciclos 

 Dispõe sobre a implementação da recuperação contínua em sala de aula, 

com relação aos espaços para a recuperação paralela: “é preciso otimizar o uso dos 

diferentes espaços de aprender, como a sala de leitura, a sala do Acessa Escola, o 

pátio e outros existentes nas localidades do bairro e da cidade”. (SÃO PAULO, 2012, 

p. 47). 

 É disposto no documento que a organização em ciclos propõe um tempo 

maior de aprendizagem ao aluno, que ultrapassa a seriação; portanto, o currículo 

deve contemplar novas formas de organização de tempo e de espaço. 
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 Também dispõe para além das recuperações intensiva e paralela, o “Projeto 

de Aprendizagem Intensiva” (PROJAI), a ser contemplado no 4º, no 5º, no 7º e no 9º 

anos. 

c) Documento III – Ensino Médio matriz curricular  

 Contempla disciplinas alternativas na Matriz Curricular, como aulas de 

Espanhol e Orientação de Estudos: “Considera-se que no último ano do Ensino 

Médio o aluno terá condições de optar pelo aprofundamento de estudos em uma 

área de conhecimento de seu interesse”. (SÃO PAULO, 2012, p. 62). Também 

abrange a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) como 

ferramenta para o aprimoramento das aprendizagens. 

 Observa-se que essa formatação ainda não está sendo implementada no 

Ensino Médio. 

d) Documento IV – Aprendizagem do aluno no Ensino Fundamental 

organizado em ciclos 

 Para a garantia da efetiva aprendizagem aos alunos dos anos finais do 

Ensino Fundamental, foi sugerida a seguinte quantidade de alunos por sala: 

• do 1º ao 5º anos – média de 25 alunos; 

• do 6º ao 9º anos – média de 30 alunos. 

 O documento menciona também a contratação de Professor Auxiliar (PA), 

como apoio ao trabalho dos professores responsáveis pela sala de aula, além da 

menção à contratação de outros professores coordenadores para atuação por área 

de conhecimento, o que já não vigora mais, pois em 2016 foi reduzido o módulo de 

professores coordenadores pela Resolução SE 12 de 29/01/2016. 

e) Documento V – Ensino Médio matriz curricular 

 Dispõe sobre a recuperação para os alunos do Ensino Médio, a contratação 

de Professor Auxiliar para ajudar nas defasagens dos alunos, além da formação dos 

professores em Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo (ATPC) por área de 

conhecimento. 

f) Documento VI – Normatização de aspectos da reorganização dos 

Ensinos Fundamental e Médio 

Aponta três resoluções. A primeira é a Resolução SE, nº 81, de 16/12/2011, 

que estabeleceu diretrizes para a organização curricular do Ensino Fundamental e 

do Ensino Médio nas escolas estaduais. A segunda é a Resolução SE 2, de 

12/01/2012, que dispôs sobre mecanismos de apoio escolar aos alunos do Ensino 
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Fundamental e Médio da rede pública estadual; por último, a Resolução SE 44, de 

12/04/2012, que alterou dispositivos da Resolução SE nº 2, de 12-01-2012, que 

dispõe sobre mecanismos de apoio escolar aos alunos do Ensino Fundamental e 

Médio da rede pública estadual. 

Com a reeleição do governador Geraldo Alckmin em 2014 para um novo 

mandato (2015–2018), deu-se sequência à série de medidas em curso do período 

anterior. Em 2015, o governo apresentou à sociedade um projeto denominado de 

Reorganização do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que foi objeto de ampla 

contestação por alunos e professores, os quais questionaram o caráter autoritário da 

ação e suas consequências para os alunos e professores. O argumento utilizado 

pela SEE era o da necessidade de se ampliar na rede estadual a política de ciclos, 

estendendo-a para todas as séries e escolas. Diante do anúncio velado de que 

haveria deslocamento de alunos e de professores e o fechamento de escolas, o 

movimento de ocupação das escolas pelos alunos teve início, ganhando 

rapidamente uma dimensão que o governo não previra. O resultado do movimento 

foi o recuo do governo estadual diante da força política que alcançou e de seguidas 

derrotas na justiça. 

 

4.2 As políticas educacionais recentes para a EJA no estado de São Paulo 

 

 Com relação às políticas educacionais voltadas para a EJA no Estado de São 

Paulo, os cursos presenciais e a distância são tratados pela Deliberação do 

Conselho Estadual de Educação (CEE) 124 de 2014. Essa resolução define os 

exames e cursos de educação de jovens e adultos oferecidos por instituições 

públicas e privadas no sistema de ensino do Estado de São Paulo, define as idades 

mínimas para o ingresso na EJA (EF 15 anos e EM 18 anos), a carga horária mínima 

de efetivo trabalho escolar e os parâmetros para medir o aproveitamento de estudos 

para os cursos presenciais. 

 Após a Deliberação do CEE de 2014, a SEE publicou a Resolução SE 47 de 

18/09/2015, que definiu a idade mínima exigida para a matrícula em cursos da 

Educação de Jovens e Adultos oferecidos nas escolas da rede pública estadual. 

Entretanto, esta foi revogada pela Resolução SE 4 de 20 de janeiro de 2017 que, 

seguindo o disposto na LDB 9394/96 e na Deliberação CEE 124 de 2014, define 

como 15 anos a idade mínima para se matricular em qualquer um dos termos dos 
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anos finais do Ensino Fundamental e 18 anos para se matricular em qualquer um 

dos termos do Ensino Médio. 

 A demanda de matrículas para a EJA tem sido foco de discussão. Pesquisas 

recentes mostram um grande número de adultos analfabetos ou que necessitam 

concluir a Educação Básica. Esses dados vão na contramão do número de vagas 

oferecidas na rede estadual de ensino. Conforme Di Pierro (2014, p. 54-55), 

a perda massiva de matrículas na EJA observada nas redes estadual e 
municipais de ensino paulistas entre 2005 e 2010 incidiu sobretudo no 
grupo com idades entre 25 e 39 anos, em que se concentra a população 
economicamente ativa, o que reforça a hipótese de que a diminuição da 
participação de jovens e adultos em processos de escolarização presenciais 
esteja relacionada a sua inserção no mercado de trabalho, corroborando a 
literatura que aponta a dificuldade de conciliar estudo e trabalho como uma 
explicação importante para as elevadas taxas de abandono registradas. 
Outro fator a considerar na explicação da incidência da perda de matrículas 
ser concentrada naquele grupo etário é o conflito entre maternidade e 
estudo, igualmente registrado nas pesquisas, já que as taxas de 
fecundidade no estado são mais elevadas entre as mulheres de 20 a 34 
anos.  

 Isso vem ao encontro dos dados de matrículas da SEE, conforme o Gráfico 1. 

 
Gráfico 1 – Matrículas na EJA presencial dos anos finais do EF e do EM da rede estadual de SP 

 
Fonte: Censo Escolar – Edudados – 2016. 
 

 Podemos observar que o número de matrículas vem caindo 

consideravelmente a cada ano; entretanto, a demanda de jovens e adultos que 

ainda necessitam da conclusão da educação básica, principalmente do Ensino 

Médio, é alta. Conforme dados da Fundação SEADE, em 2014 havia no estado de 
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São Paulo 34.144.584 de cidadãos com idade superior a 15 anos que apresentavam 

em média 9 anos de estudo. 

 Fator importante a ser considerado é que, no início do semestre letivo da EJA, 

o número de alunos matriculados é elevado, porém são poucos os que conseguem 

dar prosseguimento até o fim. Por haver muitos alunos trabalhadores dentro dessa 

modalidade de ensino deve ser pensada uma organização do curso que atenda a 

essa particularidade, como a dos CEEJA, em que o aluno pode comparecer à 

instituição de ensino de acordo com as suas possibilidades. 

 São dois modelos de cursos oferecidos pela rede estadual de ensino de São 

Paulo; um de presença obrigatória, ofertado na maioria das escolas no período 

noturno, e outro de presença flexível, oferecido nos 31 CEEJA (objeto desta 

pesquisa que será trabalhado em capítulo específico). 

 Observa-se que, nos cursos de presença obrigatória, além de haver um 

tempo reduzido de formação (um semestre letivo para cada termo que o aluno 

necessita cursar), os professores seguem a mesma metodologia de ensino de um 

ensino regular, apenas reduzindo os conteúdos que serão trabalhados; não há uma 

formação diferenciada dos professores que atuam com essa modalidade de ensino 

e, além disso, a carga horária para um público que em sua maioria compõe-se de 

trabalhadores é muito rígida, seguindo as mesmas normas de funcionamento que a 

escola aplica ao ensino regular. 

 Não há material didático pedagógico específico para os cursos de presença 

obrigatória da EJA que respeite as características dos saberes que esse público já 

possui pela sua vivência. O professor, portanto, planeja a sua aula de acordo com 

livros disponibilizados pelo PNLD para o ensino regular, uma vez que não foram 

distribuídos livros de PNLD EJA para o Ensino Médio na rede estadual de ensino. 

 Outro fator importante a ser considerado é que não existem parâmetros por 

parte do estado para avaliar o ensino desses alunos e nem o que de fato estão 

conseguindo aprender. Uma situação paradoxal para um estado que centra na 

avaliação parte significativa de sua ação. Dessa forma, 

um sistema que não dispõe de mecanismos de informação sobre o que 
produz fica fechado à comunidade imediata e à sociedade inteira, sem 
possibilidade de que esta, em seu conjunto, previamente informada, possa 
participar em sua discussão e melhora. A política educativa, a avaliação da 
validade dos currículos vigentes, a resposta das escolas frente a sua 
comunidade fica sem comprovação possível; os próprios professores 
justificam-se, acomodando-se à regulação abundante à qual sua prática é 
submetida. É difícil que o currículo que não se avalia, ou que o faz somente 
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através da avaliação dos professores, entre numa dinâmica de 
aperfeiçoamento constante. Sem informação sobre o funcionamento 
qualitativo do sistema escolar e curricular, os programas de inovação ou 
reformas podem ficar na expressão de um puro voluntarismo ou em 
submissão a iniciativas que poderiam não responder a necessidades reais 
do sistema escolar, dos alunos e dos professores. A avaliação para o 
diagnóstico e o controle democrático da qualidade do ensino e do currículo 
distribuído pode ser vista como uma ameaça para a autonomia das partes, 
especialmente dos professores, mas também é o recurso para evitar a 
patrimonialização de uma atividade e é necessário para o funcionamento de 
uma sociedade democrática. (SACRISTÁN, 2000, p. 313) 

 Nesse sentido, não se trata de concordar com um instrumento de avaliação 

verticalizado, imposto, atrelado a um currículo implantado como forma de 

fiscalização, de cumprimento de metas ou de punição, mas de defender uma 

avaliação para que professores, gestores e comunidade escolar possam se debruçar 

sobre o ensino e verificar o que ainda está faltando, em busca da melhoria da 

qualidade educacional. Isso permitiria, inclusive, pelo estado, por pesquisadores e 

demais interessados, uma análise do Sistema Educacional, na medida em que não 

queremos o aligeiramento como característica de formação para o público da EJA. 

 Desde 2015, a SEE tem recebido processos de autorização de abertura de 

Salas Multisseriadas para a EJA na rede estadual de ensino; a justificativa por parte 

das Diretorias Regionais é que, em alguns municípios, a demanda de matrículas 

para essa modalidade de ensino é reduzida. Em 2016, havia 2.277 alunos 

matriculados em classes multisseriadas nessa modalidade de ensino na rede 

estadual, conforme a  

Tabela 3 – EJA Multisseriada 

 
Tabela 3 – EJA Multisseriada 

EJA Multisseriada 

DE 25 Escolas 82 

Classes 

Fundamental 
(Ciclo II) 

Médio Total 

64 29 93 

 

Matrículas 

Ensino 
Fundamental 

(Ciclo II) 

Ensino 
Médio 

Total 

1.570 707 2.277 

Fonte: Cadastro de alunos da SEE – 2016.   
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 Essa situação requer mais estudo sobre como está sendo a chamada de 

matrículas para essa modalidade de ensino; além disso percebemos que, 

pedagogicamente, o ensino ficará prejudicado com as classes multisseriadas, uma 

vez que o tempo sem elas já é reduzido e o professor precisará trabalhar em uma 

disciplina com duas ou até três turmas diferentes. 

 Outro fator importante a ser verificado é a alta taxa de reprovação e de 

evasão que as escolas possuem no trabalho com alunos da EJA nos cursos 

presenciais, conforme os Gráficos abaixo. 

 

Gráfico 2 – Taxa de aprovação, reprovação e abandono do EM – EJA da rede estadual de SP 

 
Fonte: Censo Escolar – Edudados – 2016. 

 

Gráfico 3 – Taxa de aprovação, reprovação e abandono dos anos finais do EF – EJA da rede 
estadual de SP 

 
Fonte: Censo Escolar – Edudados – 2016. 
 

 Podemos observar que, no Ensino Médio, somando as taxas de reprovação e 

abandono, chegamos a 30% e, no caso do Ensino Fundamental, chegamos a 40%, 

71,75% 69,04% 67,78% 69,55% 

18,42% 23,31% 23,87% 22,60% 
9,83% 7,65% 8,35% 7,85% 

2011 2012 2013 2014

Desempenho EJA - EM  

% Aprovação % Reprovação % Abandono

70,28% 
59,43% 60,03% 62,22% 

18,52% 
28,75% 28,08% 25,89% 

11,19% 11,82% 11,90% 11,88% 

2011 2012 2013 2014

Desempenho EJA - EF 

% Aprovação % Reprovação % Abandono
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ou seja, provavelmente essa formatação de ensino já não se adéqua às 

necessidades desse público. 

 O Plano Estadual de Educação de SP aponta na meta 3 que, até o final de 

sua vigência (dez anos), deverá haver ampliação de matrículas do Ensino Médio em 

85% para os alunos de 15 a 17 anos, com o objetivo de elevar a correção do fluxo 

idade–série escolar. No caso da EJA, são apontadas as seguintes metas: 

Meta 8 – Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 
(vinte e nove) anos, de modo a alcançar o mínimo de 12 (doze) anos de 
estudo até o último ano de vigência do PEE, para as populações do campo, 
das regiões de menor escolaridade dos Municípios do Estado, dos 25% 
(vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre 
negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística. 
Meta 9 – Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos 
ou mais para 97,5% (noventa e sete inteiros e cinco décimos por cento) até 
o 5º (quinto) ano de vigência do PEE e, até o final da vigência, superar o 
analfabetismo absoluto e reduzir em pelo menos 50% (cinquenta por cento) 
a taxa de analfabetismo funcional no Estado. (SÃO PAULO, 2016) 

 Ainda é disposto, na estratégia 9.8, que deve haver sensibilização com 

relação à oferta de vários modelos como CEEJA, CIEJA, CIEJA Ensino Médio, EJA 

FIC, EJAS Jovem, MOVA e EJA modular. 

  A meta 10 estabelece a necessidade de se oferecerem, no mínimo, 25% 

(vinte e cinco por cento) das matrículas de Educação de Jovens e Adultos, nos 

ensinos fundamental e médio, de forma integrada à educação profissional. Aqui vale 

destacar o grande desafio proposto com relação à integração do ensino da EJA com 

a educação profissional, uma vez que a maioria dos estudantes trabalha e, 

provavelmente, não possui tempo para estudar em período integral. Talvez seja 

preciso pensar em ofertas de cursos flexíveis ou parcialmente a distância, para que 

se propicie o acesso de todos. 

 Outro importante documento é o Parecer do Conselho Nacional de Educação 

CNE/CEB nº 11 de 2.000, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação de Jovens e Adultos; ele ressalta a função equalizadora da EJA e trata de 

como a escola deve se organizar para pensar nas especificidades desse público 

para a oferta de um ensino com qualidade: 

A rigor, as unidades educacionais da EJA devem construir, em suas 
atividades, sua identidade como expressão de uma cultura própria que 
considere as necessidades de seus alunos e seja incentivadora das 
potencialidades dos que as procuram. Tais unidades educacionais da EJA 
devem promover a autonomia do jovem e adulto de modo que eles sejam 
sujeitos do aprender a aprender em níveis crescentes de apropriação do 
mundo do fazer, do conhecer, do agir e do conviver. 
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Outro elemento importante a se considerar é que tal combinação da faixa 
etária e nível de conhecimentos exige professores com carga horária 
conveniente e turmas adequadas para se aquilatar o progresso obtido, 
propiciar a avaliação contínua, identificar insuficiências, carências, 
aproveitar outras formas de socialização e buscar meios pedagógicos de 
superação dos problemas. O perfil do aluno da EJA e suas situações reais 
devem se constituir em princípio da organização do projeto pedagógico dos 
estabelecimentos, de acordo com o art. 25 da LDB. (BRASIL, 2000, p. 33) 

 Outro fator importante a ser destacado é o rejuvenescimento progressivo do 

público que se matricula nas aulas destinadas à EJA. Segundo Piconez (2013, 

p. 10), 

a migração dos mais jovens desafia a oferta de EJA; traz novos 
questionamentos sobre a heterogeneidade das turmas e conhecimentos 
escolares anteriores considerados pré-requisitos para continuidade dos 
estudos. No contexto legal, quando a Lei nº 9.394/96 reduz para 15 e 18 
anos a idade mínima para que prestem os exames para conclusão do 
Ensino Fundamental e Médio, respectivamente, junto à Secretaria de 
Educação de seu Estado, há uma dimensão representada pelo fenômeno 
da ocorrência de processo migratório da escola regular para as turmas de 
EJA. Isto requer estudo.  

Importante verificar que o atendimento para o público da EJA consiste em 

garantir, às pessoas que não tiveram acesso aos estudos em idade regular, a sua 

conclusão, e que ao longo dos anos as políticas educacionais trabalham para corrigir 

o fluxo idade–série. Entretanto, com os jovens saindo do ensino regular e voltando 

posteriormente para a EJA, ocorre outro fenômeno, o da juvenilização nessa 

modalidade de ensino, o que também requer uma atenção especial sobre quais 

motivos levam esses jovens a abandonar o Ensino Médio regular e a esperar a 

idade mínima para se matricularem na EJA.  

 Conforme os dados da PNAD (2014), os jovens de 18 a 29 anos da região 

Sudeste do Brasil apresentavam 10,5 anos de estudo em média. Com isso, a sala 

de aula da EJA fica composta por um grupo heterogêneo de adolescentes, adultos e 

idosos e cabe ao professor verificar uma metodologia de ensino adequada para 

atender a esse público. 

 Concluindo, quanto a políticas educacionais para a EJA na rede estadual de 

ensino ainda há muito a se avançar, uma vez que a EJA nos cursos presenciais está 

gerando grandes números de reprovação e evasão. Verificamos que, nos CEEJA, o 

formato de curso se aproxima mais das necessidades de alunos trabalhadores ou 

que necessitam de horários diferenciados para concluir a educação básica. 
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5 CAPÍTULO 4 - HISTÓRICO E ORGANIZAÇÃO DOS CEEJA: OS 

PRESSUPOSTOS DA NORMATIZAÇÃO E DA PRÁTICA EDUCACIONAL 

 

5.1 Da implementação dos CEEJA 

 

Os CEEJA oferecem cursos de presença flexível, o que torna possível ao 

aluno frequentar a instituição de acordo com a sua disponibilidade de horário. 

Apesar da flexibilidade, as unidades devem estar abertas no mínimo oito horas 

diárias para atendimento ao público, e os horários de aulas devem ser amplamente 

divulgados para o conhecimento da comunidade. Os professores que trabalham no 

CEEJA devem ter disponibilidade para atuar com jornada integral de 32 horas-aula. 

 Essas unidades foram implantadas na rede estadual de ensino com o objetivo 

principal de garantir atendimento aos alunos trabalhadores. Conforme documento da 

Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, são escolas “de características 

próprias de educação e método e, também, de uma certa flexibilidade, 

ajustabilidade, criatividade e abertura capazes de atender às características 

específicas daqueles que a procuram” (SÃO PAULO, 1985, p. 6). 

Em 1976, foi elaborado o projeto inicial para a implantação de Centros de 

Educação Supletiva (CES) no estado de São Paulo, com base em estudos 

realizados por técnicos do Ministério da Educação (MEC), que já havia instalado 

algumas dessas instituições em outras unidades federativas. A implantação dos 

CES na rede estadual de ensino ocorreu em 1981, com verba proveniente do MEC. 

Inicialmente, utilizou-se a denominação de Centro Estadual de Estudos 

Supletivos (CEES); o primeiro a ser inaugurado no estado foi o CEES Dona Clara 

Mantelli, autorizado pelo Decreto nº 9855/77 de 2 de junho de 1977 e com atividades 

iniciadas em 1981, após a efetivação de sua infraestrutura. A partir desse período, 

difundiu-se a ideia da instalação de outros centros no estado de SP, que foram 

viabilizados por meio de parcerias entre a SEE/SP e as prefeituras municipais. 

No período de 1977 a 1997 foram instalados 19 CEES na rede estadual de 

ensino, situados nos municípios de São Paulo, Americana, Bauru, Bebedouro, 

Campinas (duas unidades), Marília, Mauá, Piracicaba, Praia Grande, Presidente 

Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Santos (duas unidades), São José dos Campos, 

Sorocaba, Taubaté e Votorantim. De 2011 até 2014, foram ampliadas doze 

instituições, localizadas nos municípios de Avaré, Barretos, Botucatu, 
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Caraguatatuba, Guarujá, Jaú, Lins, Miracatu, Mogi das Cruzes, Penápolis, Piraju e 

Poá, totalizando trinta e uma unidades no estado. 

A denominação CEES foi modificada para CEEJA pelo Decreto nº 55.047, de 

16 de novembro de 2009, que alterou “a denominação dos Centros Estaduais de 

Educação Supletiva para Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos” 

(SÃO PAULO, 2009). 

Conforme artigo elaborado pelo diretor e por professores do CEEJA de Bauru 

(2014) para o Simpósio do Grupo de Pesquisas e Estudos em Educação de Jovens 

e Adultos (Simpeja) da Unicamp, os CEEJA passaram por diversas fases desde a 

sua implantação, com relação aos acompanhamentos pedagógicos, ao apoio 

oferecido pela SEE bem como às diversas resoluções publicadas: 

Ora havia a assistência direta dos órgãos centrais da Secretaria da 
Educação, recebendo todo o apoio técnico, administrativo e material, ora 
abandonados à própria sorte, contando apenas com os recursos básicos 
necessários à manutenção. (AFONSO et al., 2014, p. 2) 

Segundo a equipe do CEEJA de Bauru, até meados da década de 1990 havia 

uma equipe da Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas (CENP) exclusiva 

para acompanhá-los, com reuniões constantes entre eles para avaliação das 

necessidades e adequações referentes aos materiais didáticos e instrumentos de 

avaliações; assim funcionavam todos os centros (AFONSO et al., 2014). 

Essa equipe foi extinta em meados da década de 1990 e o vínculo da equipe 

central com as unidades desapareceu. O que restou foi a troca de informações entre 

as unidades: os “centros tentaram preservar a sua identidade, mantendo a estrutura 

administrativa, a filosofia e metodologia de trabalho, assim como o atendimento aos 

alunos, desde sua matrícula até sua certificação” (AFONSO et al., 2014, p. 3). 

O processo também interrompeu o fornecimento de material didático 

pedagógico por parte da SEE aos alunos dessas instituições, o que levou as equipes 

desses centros a adotar material como o Telecurso 2000 ou a elaborar apostilas de 

acordo com o Currículo Oficial implementado pela rede estadual. 

Com a Deliberação CEE nº 14/2001, que dispunha sobre o funcionamento 

dos Centros de Educação a distância e de presença flexível no estado de São 

Paulo, não houve o credenciamento dos CEES, o que resultou na cassação dessas 

escolas para a certificação dos alunos matriculados a partir de 20 de abril de 2001. 

Os exames foram realizados em um único final de semana em 2001, o que 

descaracterizou o funcionamento das escolas. Após intensa manifestação de 



72 

 

diretores, professores e alunos, a SEE de SP publicou a Resolução 33, de 5 de 

março de 2002, resgatando a autonomia dos CEES para a expedição do certificado 

de conclusão de seus alunos. Ainda segundo a equipe do CEEJA de Bauru: 

[...] a maior agressão sofrida pelos Centros, se considerarmos sua proposta 
original, foi a Resolução SE 3, de 13 de janeiro de 2010. Essa resolução 
engessava os Centros, transformando-os numa escola de EJA regular, pois 
determinava o tempo de duração dos cursos e a obrigatoriedade de 
avaliações finais das disciplinas cursadas, estritamente nos finais de 
semestres. Acreditou-se que seria o fim dessa modalidade de ensino. 
(AFONSO et al., 2014, p. 5) 

 Isso gerou intensas manifestações por parte das equipes dessas escolas. Em 

2011, João Cardoso Palma Filho assumiu o cargo de Secretário adjunto da SEE. Ele 

foi o idealizador do Projeto CEEJA na rede estadual de ensino e trouxe para a 

direção da equipe do Centro de Educação de Jovens e Adultos da SEE a Profa. 

Mertila Larcher de Moraes, que havia feito parte da equipe da CENP na época da 

implementação dessas unidades. Após a articulação de diretores, coordenadores e 

supervisores de ensino dos centros, foi publicada a Resolução nº 77 de 6 de 

dezembro de 2011, que resgata o projeto original dessas escolas, segundo Afonso 

et. al. (2014). Além disso, foi instituída como meta a abertura de dez novos CEEJA 

para a rede estadual de ensino, o que resultou em doze novas implantações, 

conforme já apontado. 

Em 2015, foi realizada uma pesquisa sobre o perfil discente pela equipe 

técnica do Centro de Educação de Jovens e Adultos da SEE com o público que 

frequenta as 31 unidades. A primeira pesquisa "Perfil Discente dos CEEJA" (PEDC) 

havia sido feita em 2013, com o objetivo de coletar dados do público que frequenta 

essas unidades e subsidiar as escolas no atendimento aos alunos de acordo com 

suas especificidades. 

Para a pesquisa de 2015, inicialmente a equipe do Centro de Educação de 

Jovens e Adultos da SEE de SP elaborou dois formulários. Um deles era preenchido 

com informações como dados da escola e nomes dos gestores; horário de 

funcionamento; número de alunos matriculados e concluintes, além das ações de 

planejamento. O outro formulário, que seria aplicado especificamente aos alunos 

sob orientação dos professores, solicitava dados referentes a sexo; faixa etária; 

estado civil; quantidade de filhos; ocupação; principal motivo de retorno à escola; 

anos em que esteve ausente do ambiente escolar; tempo que estava estudando no 

CEEJA; periodicidade de comparecimento à unidade e acesso a informática. 
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Foi estipulado um prazo de três meses para que os professores dos 31 

CEEJA realizassem esse levantamento; pesquisou-se uma porcentagem de alunos, 

o que levou a dados amostrais. 

Os resultados mostram os seguintes dados: 

 46% dos alunos possuem idade de 18 a 29 anos; 

 49% dos alunos se declaram como brancos; os que se declaram como 

pretos e pardos somam 48%; 

 A maioria dos alunos são solteiros, representando 47% do total; 

 A proporção de alunos desempregados ou que se encontram em prestação 

de serviços soma 36%. 

Alguns dados se destacaram, como o afastamento dos alunos por mais de 11 

anos da escola e a predominância de mulheres entre os que voltaram aos estudos. 

Este último dado está de acordo com a pesquisa do IBGE Brasil em números (2015), 

que mostra diferenças por sexo em relação aos estudos em favor das mulheres: a 

proporção de homens poucos instruídos (menos que ensino médio) é 4,2 pontos 

percentuais superior à mesma estatística para mulheres (BRASIL, 2015, p. 136). 

Outro fator importante a ser destacado segundo o IBGE é que "dados 

recentes (OCDE, 2015) indicam que, em 2013, a proporção de brasileiros de 25 a 34 

anos sem nível médio completo é de 39% contra 17% na média da OCDE". 

(BRASIL, 2015, p. 135). Isso mostra que a demanda ainda é muito grande no Brasil.  

Contudo, tem havido aumento das matrículas principalmente nos CEEJA, com 

a abertura de novas unidades. Em 2013, havia 69.065 alunos matriculados no 

CEEJA conforme o censo escolar da SEE/SP, sendo que, deste total, 47.508 alunos 

estavam matriculados no ensino médio. Em 2015, o número de matrículas passou a 

ser de 84.754 alunos sendo que, deste total, 58.638 alunos estavam cursando o 

ensino médio; isso representou um aumento de 15.689 matrículas em três anos, 

com a inauguração de 12 novos CEEJA. 
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Gráfico 4 – Matrículas dos alunos dos CEEJA de 2013 e 2015 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da SEE/SP. 

 

Outro caso a ser observado é o dos alunos que estiveram afastados até dois 

anos da escola, que teve aumento de 3 pontos percentuais e chegou a 24% do total, 

uma parcela significativa de jovens de 18 a 19 anos. 

 

Gráfico 5 – Tempo que alunos dos CEEJA estiveram ausentes da escola em anos 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da SEE/SP. 

 

Os principais motivos de retorno aos estudos, desde 2013, permanecem os 

mesmos: trabalho e conclusão dos estudos. Houve apenas uma pequena variação 

nas porcentagens, que no caso do trabalho caíram para 31% e no da conclusão dos 

estudos subiram para 38% em 2015. Podemos perceber que uma parcela 

significativa retorna à escola para se realizar pessoalmente. 
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Gráfico 6 – Motivo de retorno dos alunos dos CEEJA à escola 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da SEE/SP. 

 

Com relação ao trabalho, verificamos que o número de desempregados 

aumentou, passando de 8% para 18% dos alunos. Essa análise acompanha as 

pesquisas sobre desemprego do estado de São Paulo: conforme a Fundação 

SEADE (2015), a taxa de desemprego aberto passou de 7,9% em janeiro de 2015 

para 11,7% em novembro de 2015. 

Outros fatores observados são o percentual de trabalhadores no comércio, 

que caiu 16 pontos percentuais em 2015, e o da prestação de serviços, que subiu 5 

pontos percentuais e pode estar atrelado ao trabalho informal. 

 
Gráfico 7 – Ocupação dos alunos matriculados nos CEEJA 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da SEE/SP 
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A maioria dos alunos (40%) está estudando no CEEJA há menos de seis 

meses. Percebemos que a porcentagem diminui quanto maior o tempo, justamente 

porque essas unidades oferecem a possibilidade de finalizar os estudos mais 

rapidamente; somente 4% frequentam o CEEJA há mais de cinco anos, 

provavelmente por terem evadido em determinada época e retomado os estudos 

posteriormente. 

 
Gráfico 8 – Tempo que os alunos estudam nos CEEJA 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da SEE/SP. 

 

Em 6 de dezembro de 2011, foi publicada a Resolução SE 77/2011, que 

normatiza o funcionamento dos CEEJA. Percebemos semelhanças na forma de 

organização de escolas voltadas especificamente para o atendimento do público da 

EJA de São Paulo em outros estados da federação, como no caso do CEEJA de 

Dourados, no Mato Grosso do Sul, analisado em pesquisa recente. Essas 

instituições são similares com relação à matrícula, que pode ocorrer em qualquer 

época do ano e por disciplina, ao considerar o ritmo de aprendizagem do aluno e o 

perfil dos alunos que frequentam essas unidades: 

A organização e funcionamento do Projeto Pedagógico do CEEJA/MS 
determinam a efetuação da matrícula por disciplina, em qualquer época do 
ano, de acordo com a disponibilidade do estudante, o que lhes permite 
escolher: entre as disciplinas, aquela que deseja frequentar primeiro; o turno 
mais adequado e adaptado às suas condições de estudos; adequação do 
horário, sem data certa ou predefinida para frequentar as aulas ou para 
realizar provas; e, por consequência, também não há uma data definida 
pela escola para a conclusão de uma disciplina ou etapa de ensino. [...] 
Depreende-se que o currículo ou curso foi estruturado dentro de uma lógica 
inclusiva, observando-se as necessidades e a realidade vivida pelo 
estudante trabalhador, ao oportunizar a sua permanência e continuidade no 
processo educativo e a possibilidade de superação dos obstáculos. A 
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trajetória escolar centra-se no papel e desempenho do estudante, e pode 
ser mais longa ou mais curta, pois valoriza o ritmo de aprendizagem de 
cada um. [...] 
O CEEJA atende um público com características específicas: são 
trabalhadores/as que participam, concretamente, da luta pela sobrevivência 
do grupo familiar ao qual pertencem e que têm responsabilidades sociais 
determinadas (são jovens solteiros, homens e mulheres, pais, mães, avós e 
avôs que moram com sua família, ou separados/as). 
Os estudantes que buscam a EJA já participam do mundo do trabalho, têm 
responsabilidades sociais e civis, pois são diferentes dos estudantes da 
escola regular, que se preparam para a vida. 
Os estudantes jovens que procuram a EJA trazem consigo experiências de 
vida escolar com elevadas taxas de evasão e repetência no ensino regular 
das redes pública e privada, têm dificuldades para lidar com as diferenças 
de ritmo e expectativas e acabam reproduzindo práticas pedagógicas que 
culminam com o fracasso escolar. Assim, os estudantes acabam optando 
por esta modalidade de educação para concluir os estudos. (RAUBER, 
2012, p. 90-91) 

 Para jovens e adultos que possuem suas diversas responsabilidades como 

trabalho e família, o acesso a um curso de presença flexível facilita a conclusão de 

seus estudos, que pode ser conciliada com suas atividades cotidianas. 

 

5.2 Normatização e pressupostos da prática pedagógica do CEEJA 

 

A Resolução SE nº 77, de 6 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a 

organização e o funcionamento dos cursos de Educação de Jovens e Adultos nos 

Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA), é o principal 

documento que normatiza o funcionamento administrativo e pedagógico dos CEEJA. 

Em 2013, houve uma alteração relativa ao módulo de professores e funcionários, 

apontada na Resolução SE nº 31, de 16 de maio. 

Faremos, a seguir, uma análise das principais diretrizes da referida 

Resolução, aqui elencadas. 

Sobre o atendimento individualizado aos alunos, a resolução SE 77/2011 

define em seu artigo 2º que: 

Os CEEJAs oferecerão atendimento individualizado a seus alunos, com 
frequência flexível, sendo organicamente estruturados com o objetivo de 
atender preferencialmente o aluno trabalhador que, por motivos diversos, 
não possui meios ou oportunidade de desenvolver estudos regulares, na 
modalidade presencial, referentes à (s) etapa (s) da educação básica que 
ainda não cursou. (SÃO PAULO, 2011) 
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 Em 2014, no Documento Orientador nº 16 (SÃO PAULO, 2014) denominado 

de “Orientações para a Organização Administrativa e Pedagógica dos CEEJA”4, a 

Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB) da Secretaria de Estado da 

Educação de São Paulo ressalta que o ensino individualizado deve ser 

personalizado de acordo com o conhecimento de cada aluno e, para isso, o 

professor deve partir de uma avaliação diagnóstica a ser produzida pela equipe 

pedagógica da escola levando em conta o termo ou série em que o aluno parou de 

estudar, além de verificar as habilidades de leitura, escrita e cálculos matemáticos. 

Isso possibilita que o professor retome ou prossiga com os conteúdos que o aluno 

necessita aprender e é apontado como uma “reconstrução pedagógica” que o 

professor deve trabalhar com cada aluno, utilizando metodologias diferenciadas para 

a construção de seu conhecimento.  

Sobre a organização curricular contemplando a Base Nacional Comum, a 

resolução SE 77/2011 afirma em seu artigo 4º que 

Os cursos referentes aos anos finais do Ensino Fundamental e ao Ensino 
Médio mantidos pelos CEEJAs terão, em cada nível de ensino, organização 
curricular abrangente de modo a contemplar todas as disciplinas que 
integram a Base Nacional Comum e mais a Língua Estrangeira Moderna da 
Parte Diversificada do Currículo, cujos conteúdos deverão ser 
desenvolvidos com metodologias e estratégias de ensino adequadas à 
característica do curso de presença flexível, mediante atendimento 
individualizado do aluno e oferta de trabalhos coletivos ou aulas em grupo. 
(SÃO PAULO, 2011)  

 A legislação é bastante clara em esclarecer que, além de fazer constar em 

sua grade curricular a Base Nacional Comum, é dever dessas instituições oferecer 

em sua programação oficinas ou aulas coletivas presenciais para que os professores 

possam suprir as dúvidas de conteúdos que os alunos possuem. Destacamos ainda 

que, nas “Orientações para a Organização Administrativa e Pedagógica dos 

CEEJA”, a CGEB (SÃO PAULO, 2014) aponta a importância da dialética no 

processo de ensino e aprendizagem, uma vez que certas disciplinas e conteúdos 

necessitam da mediação do conhecimento entre professores e alunos. No 

documento também é enfatizado o caráter sociointeracionista das oficinas ou aulas 

presenciais, as quais possibilitam a construção do conhecimento coletivo nas 

discussões de situações-problema. 

                                                           
4
 O Documento Orientador está disponível na Intranet da SEE/SP e pode ser consultado por qualquer 
servidor mediante acesso ao site com o login pessoal. 
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Acerca do ritmo de aprendizagem individual dos alunos, as considerações 

apontadas pela resolução SE 77/2011 em seu artigo 6º dispõem: 

Observada a exigência do cumprimento da presença mensal e da 
realização das avaliações periódicas, a duração do intervalo de tempo que 
intermediará a data da matrícula, inicial ou em continuidade de estudos, e 
a(s) data(s) previstas para a realização das avaliações finais dependerá, 
exclusivamente, da capacidade e do ritmo de aprendizagem do aluno, bem 
como de sua disponibilidade de tempo para estudar, de seu interesse, de 
suas necessidades e dos resultados alcançados. (SÃO PAULO, 2011) 

 O ritmo de aprendizagem é determinado pelo aluno, tendo este que se 

comprometer a cumprir a presença mensal. Aqui cabe observar que, caso o aluno 

compareça ao CEEJA somente o mínimo necessário, provavelmente a conclusão de 

seus estudos levará muito tempo, aumentando o risco de desistência5 no caso de 

não conseguir se organizar em sua programação.  

Por outro lado, essa característica do CEEJA flexibiliza o tempo de finalização 

dos estudos para aqueles que são trabalhadores e/ou muito ocupados em sua rotina 

diária. Conforme as visitas que realizamos nessas instituições, os professores dos 

CEEJA possuem a rotina de verificar o último comparecimento do aluno à instituição 

e encaminhar mensagens, inclusive pelo celular, para que não ultrapassem o prazo 

de uma presença mensal. 

Ao tratar do materiais didático-pedagógicos a serem disponibilizados pela 

Secretaria da Educação, a resolução SE 77/2011 afirma em seu artigo 8º: 

Os CEEJAs utilizarão materiais didático-pedagógicos específicos, a serem 
disponibilizados pela Secretaria da Educação, como referência básica para: 
I - o desenvolvimento dos conteúdos, competências e habilidades das 
disciplinas do Ensino Fundamental e Médio; 
II - a elaboração de questões/itens que irão compor, para cada aluno ou 
grupo de alunos, as avaliações parciais e finais das disciplinas do curso; 
III - subsidiar a diversificação das formas e oportunidades de avaliação, bem 
como a análise dos resultados alcançados. (SÃO PAULO, 2011) 

 A despeito do preconizado na legislação específica, os CEEJA por muito 

tempo não tinham material didático pedagógico apropriado para um curso de 

presença flexível e os professores utilizavam livros didáticos disponibilizados pelo 

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) ou construíam apostilas por meio de 

recortes de diversos materiais didático-pedagógicos para disponibilizar aos alunos.  

A partir de 2013, iniciou-se um termo de cooperação entre a SEE/SP, a 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 

                                                           
5
 O prontuário do aluno fica disponível na unidade escolar para que, a qualquer tempo que o aluno 
decida retornar aos estudos, retome de onde parou. 
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(SDECTI) e a Fundação de Desenvolvimento Administrativo (FUNDAP) com o 

objetivo de adaptar o material didático pedagógico EJA Mundo do Trabalho6. Esse 

material primeiramente foi implementado nas escolas que ofereciam EJA nos anos 

finais do EF (curso presencial) e, posteriormente, foi adaptado para utilização nas 

aulas dos CEEJA.  

Foi também elaborado um novo material para o ensino médio, 

autoinstrucional, que permitisse ao aluno compreender os conteúdos que estavam 

sendo estudados. Para esse processo de adaptação e elaboração foram realizadas 

visitas pela equipe da FUNDAP aos CEEJA, com o objetivo de conhecer o 

funcionamento dessas escolas e verificar sugestões. 

Também foi estipulada a participação das equipes curriculares da SEE para 

sugerir apontamentos nos conteúdos produzidos pelos autores, bem como a 

participação dos próprios professores dos CEEJA nesse processo; periodicamente, 

eram encaminhados os volumes produzidos de todas as disciplinas para os CEEJA 

e os docentes elaboravam pareceres com devolutivas acerca dos conteúdos. Esse 

material começou a ser implementado em 2015 e atualmente todas as unidades já 

utilizam esses livros como parte de seu material de apoio curricular. 

Sobre o banco de questões, o processo de avaliação e sua utilização pelos 

professores é feita a seguinte indicação na resolução SE 77/2011, artigo 8º:  

§ 1º - Para a seleção e organização das questões/itens que irão compor as 
avaliações finais, a serem aplicadas aos alunos, de forma individual ou em 
grupos, os docentes deverão se valer do banco de questões/itens 
ordenados sob critérios de complexidade cognitiva e de conhecimentos 
teórico-práticos. 
§ 2º - O banco de questões/itens a que se refere o parágrafo anterior será 
composto e alimentado pelos próprios docentes dos CEEJAs, sob 
orientação do Professor Coordenador e do Professor Coordenador da 
Oficina Pedagógica das respectivas disciplinas, cabendo à Coordenadoria 
de Estudos e Normas Pedagógicas, a validação, agrupamento e 
armazenamento das questões/itens que serão disponibilizados em sistema 
online. 
§ 3º - Enquanto o banco de questões/itens, de que tratam os parágrafos 
anteriores, não estiver disponível em sistema online, as questões que 
integrarão as provas finais dos alunos serão elaboradas pelo próprio 
docente da disciplina, objeto da avaliação, devidamente assistido pelo 
Professor Coordenador do CEEJA, no respectivo nível de ensino, e pelo 
Professor Coordenador da Oficina Pedagógica, na respectiva disciplina. 
(SÃO PAULO, 2011) 

                                                           
6
 SÃO PAULO. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. EJA - 
Mundo do Trabalho. Disponível em: <www.ejamundodotrabalho.sp.gov.br>. Acesso em: 10 jan. 
2017. 
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 Os CEEJA possuem vários modelos de avaliações de acordo com as 

unidades de estudos ou os módulos que são disponibilizados e, por esse motivo, 

consta na referida resolução a construção de um sistema de banco de questões, que 

atualmente está em fase de elaboração, já tendo sido feito o seu projeto. A ideia é 

que cada professor, dentro da sua disciplina, insira as questões no sistema para que 

os professores coordenadores do núcleo pedagógico (PCNP7) analisem as questões 

e as aprovem ou não. As questões, quando validadas, ficarão disponíveis para todos 

os professores dos 31 CEEJA da rede estadual de ensino. A formulação de boas 

perguntas para avaliação, que explorem os diversos níveis de complexidade dos 

conteúdos, é uma necessidade da educação como um todo. Nesse sentido, desde 

2012 houve orientações técnicas realizadas pelo Centro de Educação de Jovens e 

Adultos da CGEB/SEE destinadas aos professores e gestores dessas unidades, 

com o objetivo de nortear a reformulação de suas avaliações. No Documento 

Orientador, encontra-se um anexo com informativos de como elaborar instrumentos 

de avaliação. 

Ao tratar do perfil do docente, o artigo 14 da resolução SE 77/2011 foi 

alterado pela resolução SE 66/2016, que aponta: 

Artigo 1º - Os dispositivos, abaixo enumerados, da Resolução SE 77, de 
6.12.2011, passam a vigorar com a seguinte redação: 
I - o artigo 14: 
"Artigo 14 - As aulas das disciplinas do Centro Estadual de Educação de 
Jovens e Adultos - CEEJA serão atribuídas em nível de Diretoria de Ensino, 
a docentes não efetivos e a contratados desde que devidamente 
habilitados, inscritos para o processo regular de atribuição de classes e 
aulas, e também inscritos e credenciados no processo seletivo específico 
desse projeto. 
§ 1º - O processo seletivo para credenciamento, de que trata este artigo, 
será realizado conjuntamente pela Diretoria de Ensino e pela direção do 
CEEJA, observados os critérios que devem nortear a análise do perfil do 
docente/candidato, sob os seguintes aspectos: 
1- de comprometimento com a aprendizagem do aluno, demonstrado 
mediante: 
a. clima de acolhimento, equidade, confiança, solidariedade e respeito que 
caracterizam seu relacionamento com os alunos; 
b. alta expectativa quanto ao desenvolvimento cognitivo e à aprendizagem 
de todos os alunos; 
c. preocupação em avaliar e monitorar o processo de compreensão e 
apropriação dos conteúdos pelos alunos; 
d. diversidade de estratégias utilizadas para promover o desenvolvimento 
dos alunos; 
2 - de responsabilidades profissionais, explicitadas pela: 
a. disponibilidade de cumprimento da carga horária total de 40 horas 
semanais, na conformidade do contido no artigo 15, desta resolução, 

                                                           
7
 PCNP são professores de todas as disciplinas do currículo lotados nas 91 diretorias da rede 
estadual de ensino. Possuem a função de formadores de professores e professores coordenadores 
das escolas estaduais de acordo com o Currículo Oficial do Estado de SP. 
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observado o horário dos turnos de trabalho diário para atendimento dos 
alunos do CEEJA; 
b. reflexão sistemática que faz de sua prática docente; 
c. forma como constrói suas relações com seus pares docentes e com os 
gestores da escola; 
d. participação em cursos de atualização e aperfeiçoamento profissional; 
3 - de atributos pessoais sinalizados pelos índices de pontualidade, 
assiduidade, dedicação, envolvimento e participação nas atividades 
escolares. (SÃO PAULO, 2016) 

 No momento de atribuição de aulas, aquelas oferecidas nos CEEJAS não 

integram a listagem geral com o total do grupo de escolas. Isso porque os centros 

são considerados “projetos da pasta”. Os professores podem apontar interesse em 

trabalhar nessas escolas durante as inscrições para o processo de atribuição de 

aulas no sistema Gestão Dinâmica de Administração Escolar (GDAE). Para isso eles 

devem indicar, no item “projetos da pasta”, que desejam concorrer às aulas no 

CEEJA. As Diretorias de Ensino responsáveis por essas unidades publicam editais 

para processos seletivos de acordo com o perfil acima elencado. 

Houve duas alterações sobre a atribuição de aulas aos docentes para 

atuarem nos CEEJA. A Resolução SE 10, de 29 de janeiro de 2016, alterou a 

Resolução SE 77 de 6 de dezembro de 2011, que dispunha sobre a organização e o 

funcionamento dos cursos de Educação de Jovens e Adultos nos CEEJA. No artigo 

14 da referida Resolução, que define a ordem de prioridade da atribuição de aulas, 

que deveria primeiramente ser dada aos titulares de cargo, afirma-se que somente 

poderiam ser indicados para essas unidades aqueles que nelas já atuavam em 

2015. Assim, professores titulares de cargo que não atuavam nessas instituições 

somente poderiam ter carga suplementar atribuída nos CEEJA. 

A Resolução SE 66 de 19 de dezembro de 2016, que atualmente está em 

vigor para o ano letivo de 2017, mantém a recondução apenas dos titulares de 

cargos que estavam atuando nos CEEJA desde 2015; entretanto, tira a carga 

suplementar. Quem estiver afastado deve cumprir a jornada integral de ensino; isso 

ocorreu após um processo de demanda encaminhado pelos próprios diretores dos 

CEEJA, uma vez que ter somente professores com carga suplementar atrapalhava o 

atendimento aos alunos que frequentam essas unidades. Além disso, esses 

professores não acompanhavam as ATPC previstas nos centros, o que impactava, 

inclusive, a atribuição por perfil docente. 
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Os professores ocupantes de função-atividade (OFA) nas categorias F ou O, 

que atuavam nos CEEJA, não puderam ser reconduzidos para 2017, uma vez que a 

Resolução SE 72 de 22 de dezembro de 2016 especifica em seu artigo 12, § 2º:  

A carga horária do docente, que atua em Projeto da Pasta, deverá ser 
revista sempre que a unidade escolar ou a Diretoria de Ensino apresentar 
classe/ aulas de sua habilitação/ qualificação, quer sejam livres ou em 
substituição, disponíveis para atribuição no ensino regular, respeitada a 
legislação específica. (SÃO PAULO, 2016) 

Além disso, define no Cronograma de Atribuição de Aulas que somente em 31 

de janeiro de 2017 seriam atribuídas as aulas para os “projetos da pasta”, fato que 

impactará o número de docentes que os CEEJA terão em 2017.  

Conforme levantamento realizado em 2015 com a equipe da Coordenadoria 

de Gestão de Recursos Humanos (CGRH), o número de docentes em atuação nos 

CEEJA correspondia a 733 professores, sendo que, deste total, 508 eram efetivos, 

ou seja, 69% deste público. Podemos esperar que, com o passar dos anos, a não 

recondução dos professores efetivos aliada à aposentadoria de muitos deles 

acarretará para essas unidades ter apenas professores ocupantes de função-

atividade (OFA) nas categorias F ou O. 

Diferentemente do processo de atribuição para as salas e classes das escolas 

da rede estadual básica de ensino, durante o período de atribuição de aulas para ao 

CEEJA os professores devem passar por entrevistas com os supervisores de ensino 

e diretores das unidades. Se aprovados, são designados para atuar nessas escolas. 

Os professores efetivos necessitam de anuência do diretor da sua escola-sede. 

Essa parte da seleção de professores é importante, pois os CEEJA não 

apresentam as mesmas características de uma escola regular nem a mesma rotina 

de uma sala de aula; os professores desenvolvem sua prática pedagógica para um 

ensino individualizado, o que torna diferente seu trabalho e, portanto, sua 

capacitação. No momento da entrevista, o grupo gestor da escola também avalia se 

o discurso do professor condiz com a proposta a ser desenvolvida nos Centros.  

Trata-se de uma postura importante, pois, como sabemos, quanto maior a 

rotatividade docente, pior a organização escolar em sua prática pedagógica. Sobre 

essa questão, Tardif (2014, p. 91) afirma que 

certos professores chegam a ficar numa mesma escola mais de um ano 
consecutivo. Outros, no entanto, mudam de escola várias vezes, 
praticamente no fim de cada contrato, especialmente nos primeiros anos de 
trabalho. A instabilidade é uma dura realidade para os jovens professores 
em situação precária, pois o fim do contrato representa muitas vezes, 
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segundo eles, uma ruptura com a escola e com os alunos aos quais eles 
haviam se apegado. 

 Se há um perfil profissional a ser selecionado em razão de uma prática 

diferenciada de ensino individualizado para atender um público específico de jovens 

e adultos que possuem vivências e responsabilidades diferenciadas, é importante 

haver uma continuidade do trabalho docente nos CEEJA. Isso porque eles 

aprendem pela vivência escolar, aqui ligada ao habitus cotidiano, que Tardif assinala 

como importante para a prática docente. Formar novas equipes para o trabalho 

diferenciado, como proposto pelos Centros, provavelmente causa impacto na 

qualidade do trabalho, com consequências para o atendimento aos alunos.  

O Documento Orientador nº 16 de 2014 foi elaborado pela equipe técnica do 

Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) da SEE. Adriana Cunha e Luiz 

Tozetto são os autores do referido documento que, além de explanar cada item da 

Resolução SE 77/2011, enfoca a parte específica da prática pedagógica do trabalho 

docente e da avaliação. 

Na parte de prática pedagógica, é apontada a heterogeneidade do público da 

EJA, uma vez que essa modalidade de ensino tem recebido tanto jovens quanto 

idosos. Por isso, uma metodologia de ensino diversificada deve ser objeto de 

preocupação dos docentes. 

O documento trabalha com os conceitos da andragogia8, uma vez que adultos 

já possuem muitas vezes uma trajetória profissional e um número maior de 

experiências e aprendizagens adquiridas em sua vivência. Portanto, seu ensino 

deve ser contextualizado, possibilitando uma reconstrução do conhecimento do 

estudante. 

A aprendizagem para jovens e adultos somente adquire significado quando 
compreendem a utilidade de todos os conteúdos que estão sendo 
trabalhados. É neste sentido que o docente precisa se preocupar com a 
contextualização dos conhecimentos, além disso, é muito importante que os 
mesmos não fiquem fragmentados, que de fato haja uma interação entre os 
professores das diversas disciplinas no trabalho interdisciplinar que, muitas 
vezes, pode ser desenvolvido por meio das oficinas e projetos. (SÃO 
PAULO, 2014, p. 13) 

 Importante ressaltar que, apesar de os professores dos CEEJA trabalharem 

com o ensino individualizado conforme acima citado, necessitam desenvolver 

espaços para oficinas e projetos, de forma a possibilitar interação no 

                                                           
8
 Etimologicamente, a palavra andragogia deriva dos termos gregos andros (homem), agein 
(conduzir) e logos (tratado). 
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desenvolvimento do trabalho interdisciplinar. Menciona a importância de se 

considerar a abordagem de Paulo Freire, na medida em que o professor precisa se 

preocupar com a história de vida do discente para que se aproxime dos 

conhecimentos e das experiências que o indivíduo possui, de forma a possibilitar 

uma interação entre ambos em uma relação dialógica9 do conhecimento. 

 Também é feita menção ao currículo, que deve ser flexível na medida em que 

cada aluno está em um ritmo de aprendizagem, além de haver uma abordagem de 

metodologia de ensino diferenciada. Materiais infanto-juvenis devem ser 

descartados e a forma de tratamento desse público deve ser diferenciada, uma vez 

que não se trata de crianças. 

 Para o ensino individualizado é definido que os roteiros de estudos 

disponibilizados pelos CEEJA devem ser adequados ao ritmo de aprendizagem de 

cada aluno, o que pressupõe haver roteiros personalizados de acordo com cada 

discente, e não roteiros feitos para todos da mesma forma: "Os docentes devem 

adequar roteiros de estudos de acordo com o ritmo e as necessidades de cada 

aluno [...]" (SÃO PAULO, 2014, p. 17). 

 Na parte sobre avaliação, o documento discorre sobre a processual, aquela 

que o professor deve realizar durante a trajetória de curso do aluno. Os CEEJA 

aplicam avaliações parciais e finais a cada módulo ou disciplina, mas há diferentes 

modelos uma vez que, caso o aluno reprove, poderá participar de uma nova 

avaliação. 

 É tratado o caráter punitivo e de diagnóstico de uma avaliação, uma vez que 

os alunos, principalmente o público da EJA, muitas vezes possuem experiências que 

não foram positivas durante a sua trajetória estudantil e que podem tê-los levado a 

desistir dos estudos. Portanto, o professor deve conduzir a avaliação de modo a 

diagnosticar as defasagens que devem ser supridas e não de modo punitivo. Além 

disso é apontado que, durante uma pesquisa realizada em 2013 sobre o perfil 

discente dos CEEJA, foi verificado que a maioria dos alunos esteve por 11 anos ou 

mais fora do ambiente escolar quando resolveu retornar; esse fator deve ser 

considerado. 

É importante haver a preocupação para que os instrumentos de avaliação 
não atendam apenas a finalização de uma etapa, mas sirvam ao objetivo 

                                                           
9
 Segundo Paulo Freire na Obra Pedagogia da Autonomia, a relação dialógica é o diálogo que 
professores e alunos devem manter no processo de construção da aprendizagem, levando-se em 
consideração que o conhecimento não é algo pronto e inacabado.  
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maior do CEEJA, que é de oferecer a esse público, que não teve condições 
de completar os seus estudos na idade apropriada, um ensino digno, de 
qualidade e que construa as condições necessárias para a continuidade em 
outras etapas do ensino. (SÃO PAULO, 2014, p. 19) 

 Por fim, o documento traz um anexo, elaborado por Roberto Catelli, que 

complementa o caráter diagnóstico que a avaliação deve possuir; além disso, 

destaca que o público dessa modalidade de ensino deve ser avaliado de uma forma 

diferenciada, por ter um caráter heterogêneo: "são alunos com histórias de vida 

muito particulares, com histórias escolares fragmentadas e, em muitos casos, com 

um percurso de vida profissional e também como chefes de família" (CATELLI, 2013, 

p. 29).  

 O professor necessita levar em consideração que cada aluno possui uma 

vivência ou trajetória de vida que deve ser considerada durante o processo de 

avaliação; além disso, cada qual possui ritmos e defasagens diferenciados. Nesse 

sentido, menciona a necessidade de se criarem instrumentos diversificados de 

avaliação, permitindo que o professor reflita sobre a melhor maneira de suprir as 

defasagens dos discentes. 

 O autor destaca que o público da EJA possui um perfil adulto e deve ser 

tratado como tal, tanto na abordagem do currículo – que deve ser contextualizado – 

quanto na abordagem do processo de avaliação: 

O processo de avaliação na educação de jovens e adultos e os resultados 
obtidos estão intrinsecamente relacionados com as escolhas realizadas 
para a construção do currículo. Se as escolhas forem sempre feitas com 
base na enumeração de conhecimentos enciclopédicos que devem ser 
dominados de maneira homogênea, abrindo mão da interação com a 
significativa experiência de vida e da interação com o mundo vivido, 
continuarão sendo frequentes as reclamações de professores e gestores 
quanto ao baixo desempenho escolar e a alta evasão de estudantes jovens 
e adultos. 
Em muitas práticas escolares para a educação de jovens e adultos, não se 
consegue nem mesmo criar uma abordagem própria, sendo oferecidos os 
mesmos materiais didáticos e instrumentos de avaliação propostos para 
crianças com menos de 10 anos. (CATELLI, 2013, p. 31) 

 O documento também discorre sobre as avaliações externas, orientando 

como os itens que compõem as avaliações devem ser pensados e elaborados. 

Catelli (2013) relata que tanto o Exame Nacional para Certificação de Competências 

de Jovens e Adultos (ENCCEJA) quanto o Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), além de trabalharem com competências e habilidades, adotam a Teoria de 

Resposta ao Item (TRI), a partir da qual as questões passam por uma fase de 

aplicação de testes antes de serem consideradas itens válidos. 
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 Segundo o autor, a construção das matrizes para as avaliações externas foi 

positiva, na medida em que "buscou inovar no que se refere ao que denomina de 

aprendizagem. Não tiveram como proposta apenas aferir a quantidade de 

conhecimentos que o candidato possuía, mas propor a solução de situações 

problema" (CATELLI, 2014, p. 35). 

Cabe ressaltar que, apesar de haver normatizações para a prática 

pedagógica nos CEEJA, não podemos perder de vista que quando estas são 

colocadas em prática já sofreram alterações e se reconfiguraram, visto que 

passaram por um processo de interpretações diferenciadas.  

Mainardes (2006, p. 53), baseado nos trabalhos de Stephen Ball e Richard 

Bowe, chama a atenção para essa questão da seguinte forma: 

De acordo com Ball e Bowe (Bowe et al., 1992), o contexto da prática é 
onde a política está sujeita à interpretação e recriação e onde a política 
produz efeitos e consequências que podem representar mudanças e 
transformações significativas na política original. Para estes autores, o 
ponto-chave é que as políticas não são simplesmente “implementadas” 
dentro desta arena (contexto da prática), mas estão sujeitas à interpretação 
e, então, a serem “recriadas”.  

 A abordagem do Ciclo de Políticas, policy cycle approach, foi formulada por 

Stephen Ball e Richard Bowe, e apresenta um referencial útil para a análise de 

políticas educacionais, desde a sua formulação inicial até a sua implementação. 

Jefferson Mainardes se utilizou desse referencial para pesquisar sobre a política da 

organização em ciclos na educação brasileira e menciona a importância que pode 

trazer para os trabalhos de pesquisa em educação: 

Os autores propuseram um ciclo contínuo constituído por três contextos 
principais: o contexto de influência, o contexto da produção de texto e o 
contexto da prática. Esses contextos estão inter-relacionados, não têm uma 
dimensão temporal ou sequencial e não são etapas lineares. Cada um 
desses contextos apresenta arenas, lugares e grupos de interesse e cada 
um deles envolve disputas e embates. (MAINARDES, 2006, p. 50) 

 Dentro desses três contextos, o primeiro, que é o de influência, ocorre onde 

as políticas públicas são iniciadas e possui interferências políticas, sociais e de 

organizações internacionais; o segundo, que é o da produção de texto, é realizado 

por meio de acordo dos diversos segmentos que o influenciaram e também está 

articulado à produção escrita de documentos oficiais ou apresentações oficiais e à 

verba para sua aplicação; já o terceiro, que é o contexto da prática, depende de 

como essa política será interpretada e até mesmo reconfigurada pelos atores que a 

colocarão em execução. 
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 Nesse sentido, podemos identificar os três contextos da forma apresentada 

na Figura 3. 

Figura 3 – Contextos do Ciclo de Políticas 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 Em 1994, com o livro Education reform: a critical and post-structural approach, 

o Ciclo de Políticas foi expandido para outros dois contextos. Passamos a ter então 

o contexto de resultados que, segundo Mainardes (2007), trabalha a ideia de que as 

políticas deveriam ser analisadas em termos do seu impacto e interações com 

desigualdades existentes. Além dele, o contexto de estratégia política, que "envolve 

a identificação de um conjunto de atividades sociais e políticas que seriam 

necessárias para lidar com as desigualdades criadas ou reproduzidas pela política 

investigada" (MAINARDES, 2007, p. 31-32). 

Além da importância de se considerar a reconfiguração da política 

educacional para a prática pedagógica, devemos considerar as experiências e 

formações que cada professor obteve em sua vida. Segundo Maurice Tardif (2014), 

o saber docente é, antes de tudo, um saber social, pois, além de a formação incluir 

conhecimentos que foram adquiridos coletivamente, cada instituição escolar seguirá 

práticas que serão discutidas e organizadas coletivamente, inclusive a interação 

cotidiana com os alunos. Ao mesmo tempo, esses saberes se articulam com o seu 

saber pessoal. 

INFLUÊNCIA 

CONTEXTO 
DA PRÁTICA 

PRODUÇÃO 
DE TEXTO 
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O saber docente é composto por diversas fontes e envolve os saberes 

disciplinares, curriculares, profissionais (incluindo os das ciências da educação e da 

pedagogia) e experienciais. Sobre os saberes pedagógicos, Tardif afirma que se 

articulam com doutrinas educacionais e com as ciências educacionais que são 

aplicadas na prática educativa, segundo os conceitos de cada um desses saberes. 

Dessa forma:  

Além dos saberes produzidos pelas ciências da educação e dos saberes 
pedagógicos, a prática docente incorpora ainda saberes sociais definidos e 
selecionados pela instituição universitária. Estes saberes integram-se 
igualmente à prática docente através da formação (inicial e contínua) dos 
professores nas diversas disciplinas oferecidas pela universidade. Podemos 
chamá-los de saberes disciplinares. (TARDIF, 2014, p. 38) 

 Os saberes disciplinares englobam tanto a formação inicial do professor 

quanto a sua formação contínua, nas disciplinas que são oferecidas nos diversos 

cursos. Por mais que o professor em sua formação inicial tenha o conhecimento 

teórico de sua profissão, na prática haverá outras aprendizagens. Os saberes 

curriculares: 

[...] correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos a partir 
dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta os saberes sociais 
por ela definidos e selecionados como modelos da cultura erudita e de 
formação para a cultura erudita. Apresentam-se concretamente sob a forma 
de programas escolares (objetivos, conteúdos, métodos) que os professores 
devem aprender e aplicar. (TARDIF, 2014, p. 38) 

 A organização escolar, o regimento interno, o trabalho burocrático, o ambiente 

da sala de aula, o conteúdo programático, a metodologia de ensino, a troca de 

experiência entre os professores e o material didático pedagógico adotado fazem 

parte do currículo e o professor traz tanto experiências de sua vivência enquanto 

aluno como dos trabalhos desenvolvidos em cada unidade escolar em que já 

trabalhou. Apesar de cada escola apresentar a sua realidade, sempre haverá uma 

rotina organizacional a ser seguida e aprendida. 

Finalmente, 

[...] os próprios professores, no exercício de suas funções e na prática de 
sua profissão, desenvolvem saberes específicos, baseados em seu trabalho 
cotidiano e no conhecimento de seu meio. Esses saberes brotam da 
experiência e são por ela validados. Eles incorporam-se à experiência 
individual e coletiva sob a forma de habitus e de habilidades, de saber-fazer 
e de saber-ser. Podemos chamá-los de saberes experienciais ou práticos. 
(TARDIF, 2014, p. 39). 
 

O habitus incorporado ao saber docente será desenvolvido a cada dia, em 

cada escola e em cada turma em que o professor lecionar; é no relacionamento 
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cotidiano com os alunos e com os colegas do trabalho que o professor tem a 

oportunidade de ir desenvolvendo a sua prática profissional e sua metodologia de 

ensino: “alguns docentes vivem essa distância como um choque (o choque da „dura 

realidade‟ das turmas e das salas de aula) quando de seus primeiros anos de 

ensino” (TARDIF, 2014, p. 51). 

O conceito de habitus remonta à filosofia aristotélica e Pierre Bourdieu se 

aprofundou nos estudos sobre o tema, enquanto algo que o indivíduo desenvolve, 

dentro de um processo de socialização, como bens simbólicos adquiridos durante a 

sua vida, tradições culturais etc. Assim, o conceito de habitus é definido como: 

[...] sistema de disposições para a prática, é um fundamento objetivo de 
condutas regulares, logo, da regularidade das condutas, e, se é possível 
prever as práticas (neste caso, a sanção associada a uma determinada 
transgressão), é porque o habitus faz com que os agentes que o possuem 
comportem-se de uma determinada maneira em determinada 
circunstâncias. Dito isto, essa tendência para agir de uma maneira regular - 
que, estando seu princípio explicitamente constituído, pode servir de base 
para uma previsão (o equivalente científico das antecipações práticas da 
experiência cotidiana) - não se origina numa regra ou numa lei explícita. É 
por isso que as condutas geradas pelo habitus não têm a bela regularidade 
das condutas deduzidas de um princípio legislativo: o habitus está 
intimamente ligado com o fluido e o vago. Espontaneidade geradora que se 
afirma no confronto improvisado com situações constantemente renovadas, 
ele obedece à uma lógica prática, a lógica do fluido, do mais ou menos, que 
define a relação cotidiana com o mundo. (BOURDIEU, 2004, p. 98) 

Toda a história de vida do professor também é um saber experiencial; durante 

toda a sua trajetória escolar, ele pode incorporar posturas, metodologias, valores e 

conhecimentos diferentes de seus colegas de trabalho. Cada história de vida é 

única, bem como os motivos que levam alguém a se tornar docente. 

Tardif (2014) elaborou uma tabela que mostra as diversas fontes da 

construção dos saberes docentes (Tabela 4). 
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Tabela 4 – Saberes docentes 

Saberes dos professores Fontes sociais de 
aquisição 

Modos de integração no 
trabalho docente 

Saberes pessoais dos 
professores 

A família, o ambiente de 
vida, a educação no sentido 
lato etc. 

Pela história de vida e pela 
socialização primária 

Saberes provenientes da 
formação escolar anterior 

A escola primária e 
secundária, os estudos pós-
secundários não 
especializados etc. 

Pela formação e pela 
socialização pré-
profissionais 

Saberes provenientes da 
formação profissional para o 
magistério 

Os estabelecimentos de 
formação de professores, os 
estágios, os cursos de 
reciclagem etc. 

Pela formação e pela 
socialização profissionais 
nas instituições de formação 
de professores 

Saberes provenientes dos 
programas e livros didáticos 
usados no trabalho 

A utilização das 
“ferramentas” dos 
professores: programas, 
livros didáticos, cadernos de 
exercícios, fichas etc. 

Pela utilização das 
“ferramentas” de trabalho, 
sua adaptação às tarefas 

Saberes provenientes de 
sua própria experiência na 
profissão, na sala de aula e 
na escola 

A prática do ofício na escola 
e na sala de aula, a 
experiência dos pares etc. 

Pela prática do trabalho e 
pela socialização profissional 

Fonte: TARDIF, 2014, p. 63. 
 

Todos esses saberes se articulam, se integram e se aplicam na prática 

docente; portanto, devemos considerar que a história de vida de cada um inclui toda 

a experiência educacional e formativa, além da vivência na prática cotidiana, em que 

haverá uma configuração do trabalho do professor. 

Durante o acompanhamento das atividades nos CEEJA, percebemos que no 

trabalho cotidiano dos docentes destaca-se principalmente a questão dos Saberes 

Experienciais, pois esse é um trabalho fundamentalmente organizado em equipe. 

Percebemos que, na maioria das instituições, as salas são organizadas por áreas de 

conhecimento (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas 

Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias; a disciplina de Matemática 

muitas vezes se integra com a sala de Ciências da Natureza) e geralmente possuem 

uma sala de avaliação à parte, em que um dos professores ou o próprio professor 

coordenador (PC) está presente. 

Por estarem organizados por áreas de conhecimento, os roteiros de estudos, 

as avaliações, as oficinas e atividades culturais são discutidos e organizados 

conjuntamente, principalmente durante as aulas pedagógicas de trabalho coletivo 

(ATPC). Na maioria dos Centros, a ATPC ocorre uma vez por semana, utilizando as 

três horas-aula que os professores são obrigados a cumprir fora da sala de aula, e 
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ocorrem no período em que não há uma grande demanda de alunos, ficando a 

critério de cada unidade essa organização. Como a reunião é realizada em um único 

dia, todos os professores participam dela, o que facilita a interação e formação do 

grupo docente. 

Conforme documentos de acompanhamento pedagógico da SEE, que foram 

encaminhados pelos professores coordenadores, nas ATPC são realizados estudos 

de materiais, trocas de conhecimentos de determinados conteúdos, elaboração de 

roteiros de estudos e de avaliações, elaboração de cronograma das oficinas e aulas 

presenciais ou pesquisas de campo que serão disponibilizadas, entre outras rotinas 

da unidade.  

Por não existir contratação de professor eventual para essas instituições, 

quando um professor necessita faltar, um docente de outra disciplina de mesma 

área de conhecimento deve atender os alunos que comparecerem no dia. Nesse 

sentido, percebemos que a formação do professor é primordial, pois ele deve ter 

domínio não só de sua disciplina, mas também das outras de sua área de 

conhecimento. 

Ademais, por não haver termos ou seriações e por atender alunos que podem 

estar em diversos níveis de conhecimento, o professor necessita ter domínio tanto 

dos conteúdos dos anos finais do ensino fundamental quanto dos do ensino médio. 

O registro no CEEJA, apesar de ocorrer com instrumentos diferenciados, é 

tão importante quanto em qualquer escola regular. Em vez de um diário de classe, 

nessas instituições, devido ao ensino individualizado, cada aluno possui um 

documento denominado “passaporte”. Nele são registradas as datas da orientação 

inicial (OI), no caso do primeiro atendimento dentro daquela disciplina, e das demais 

orientações, assim como as datas das avaliações processuais e finais que o aluno 

realizou até a conclusão daquela disciplina. 

Além desse documento, o professor precisa preencher o “controle de fluxo” 

dos alunos diariamente, para realizar a soma de atendimentos aos alunos realizados 

no dia e, posteriormente, elaborar o balancete mensal. Como o aluno necessita 

comparecer, segundo a Res. 77/2011 (SÃO PAULO, 2011), no mínimo uma vez por 

mês, o professor acompanha a frequência e realiza ligações ou encaminha 

mensagens pelo celular para aqueles que não estão comparecendo ao curso. 

 Os CEEJA se propõem a trabalhar com práticas pedagógicas diferenciadas, 

em ambientes diferenciados, uma vez que essas instituições não possuem salas de 
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aula, turmas ou rotinas de horários. Em suma, não existe o modelo de educação de 

massa, no sentido de se transmitir conhecimento a muitos alunos ao mesmo tempo. 

 O artigo já citado da equipe do CEEJA de Bauru (2014), ao tratar da 

metodologia de ensino e prática pedagógica, afirma que: 

[...] os CEEJA buscam oferecer uma instrução personalizada. Através de 
Unidades de Estudo Planejadas há a facilitação da aprendizagem do aluno, 
a qual é feita por ele mesmo, visando prepará-lo para assumir a 
responsabilidade pela própria educação. 
Em conformidade com a metodologia empregada, é permitido ao aluno, na 
elaboração do plano de curso, diagnosticar e considerar os conhecimentos 
adquiridos de forma assistemática; aproveitar estudos anteriores; matricular-
se por disciplina; ter uma frequência flexível; não haver uma definição de 
carga horária obrigatória; evitar calendários escolares centrados em 
seriação ou prazos fixos; participar ativamente do processo de ensino-
aprendizagem e; terminar o curso, em maior ou em menor tempo, de acordo 
com sua capacidade e ritmo de aprendizagem. (AFONSO et. al., 2014, p. 6)  

 Nesse sentido a organização escolar também é diferenciada, pois não 

existem turmas de salas de aula, atividades hora-aula de cada disciplina, sinal para 

finalização da aula e mudança do professor da classe, diário de classe com as 

presenças dos alunos e os conteúdos dados, aulas coletivas etc. Ao contrário, essa 

escola fica de portões abertos durante o seu período de funcionamento, os 

professores cumprem seu horário atendendo individualmente cada aluno que chega 

para tirar suas dúvidas com ele, aplica as avaliações sempre que o aluno estiver 

preparado e as corrige assim que ele termina, pontuando o que não conseguiu 

acertar. 

 O material didático serve para embasar os estudos, a partir do conhecimento 

já adquirido pelo aluno. Portanto, “o estudante somente fará os estudos das partes 

selecionadas pelo professor, a fim de, em momento oportuno, realizar sua avaliação” 

(AFONSO et. al., 2014, p. 10). Para isso, existem os roteiros de estudos, que os 

professores constroem selecionando as páginas que o discente precisará usar para 

estudar e fazer as atividades. 

Percebemos que essas unidades desenvolvem, além do ensino, um trabalho 

social com seu público; existe nelas um vínculo entre docentes e discentes. Em 

relatos durante as visitas aos Centros, professores nos explicaram que o aluno 

acaba contando sobre a sua vida pessoal durante o ensino individualizado, às vezes 

desabafando sobre suas dificuldades; além disso, durante as oficinas ou aulas 

presenciais, são trabalhados conteúdos contextualizados como saúde, meio 

ambiente, direitos trabalhistas, violência contra as mulheres etc. É nesse sentido que 
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podemos afirmar que os CEEJA realizam um trabalho que vai além do currículo 

formal. 

  Cabe aqui mencionar que os professores, em sua maioria, foram formados 

para atuar com a prática pedagógica tradicional e que, inclusive, incorporam os 

valores que seus professores lhe ensinaram ao longo de sua trajetória formativa. 

Conforme aponta Gauthier (2013, p. 175): 

O fim do século XIX e o início do XX são marcados pela passagem da 
pedagogia tradicional para a pedagogia nova. A pedagogia tradicional, 
portadora dos costumes dos séculos passados, define-se como uma prática 
de saber-fazer conservadora, prescritiva e ritualizada, e como uma fórmula 
que respeita e perpetua o método de ensino do século XVII. Essa tradição, 
baseada na ordem, é levada ao extremo no século XIX, no período dito de 
“ensino mútuo”, que corresponde à revolução industrial. 

Quando os professores iniciam as suas atividades no ensino individualizado e 

na organização de um curso de presença flexível, precisam realizar uma 

reconfiguração de sua prática profissional. Esse novo paradigma pedagógico, ainda 

a ser configurado, requer uma substancial modificação: ao trabalhar especificamente 

com a educação de jovens e adultos, deve-se considerar que os princípios 

educacionais não são os mesmos daqueles aplicados para o ensino de crianças. 

Dessa forma, são necessários outros princípios, como os da andragogia, que busca 

analisar a educação para esse público por meio de uma metodologia diferenciada. 

Knowles descreve os seguintes pressupostos andragógicos: 

- adultos precisam saber por que eles precisam aprender o que está sendo 
ensinado (operações, funções, causas, razões, estratégias, etc.); 
- adultos precisam aprender experimentalmente; as instruções devem ser 
orientadas para tarefas e atividades comuns a serem executadas ao invés 
da memorização; 
- adultos abordam o aprendizado como resolução de problemas orientados 
pelo desenvolvimento de seus papéis sociais; as instruções sobre os 
conteúdos devem levar em conta a heterogeneidade da história e trajetória 
dos alunos e os materiais de aprendizagem e atividades devem permitir 
diferentes níveis/ tipos de experiência anterior; 
- adultos aprendem melhor sob a perspectiva de aplicação da aprendizagem 
e apreciam a autonomia e as possibilidades de descobrir por si mesmos. As 
intervenções dos professores devem ocorrer como auxílio no caso de 
dúvidas; 
- adultos se motivam para aprender quando percebem as transformações 
em suas aprendizagens. (KNOWLES apud PICONEZ, 2013, p. 23) 

Para a aprendizagem de jovens e adultos é necessário considerar a vivência 

e toda a aprendizagem que o aluno já possui, uma vez que, mesmo que ele tenha 

ficado fora da escola por um longo período, a sua experiência cotidiana da vida e do 

trabalho possibilitou diversas aprendizagens e aquisições de significados; cabe ao 

professor fazer avançar esses conhecimentos, de forma a possibilitar o 
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aprimoramento em sua formação. É nesse sentido que o docente precisa se 

preocupar com a contextualização dos conhecimentos e, além disso, é muito 

importante que estes não sejam fragmentados, que de fato haja uma interação entre 

os professores das diversas disciplinas. 

É importante compreendermos o conceito de adulto, que não se resume a 

uma idade específica, mas às responsabilidades enquanto cidadão que possui 

família, trabalho, deveres: 

A palavra adulto deriva do latim adolesco (origem da palavra adolescente) 
que no particípio passado adquire a forma de adultus, significando 
etimologicamente aquele que parou de crescer, que chegou ao período de 
vida após a adolescência. Na sua base, o ser adulto designa então um 
estado, o de haver terminado o seu crescimento; porém, não há um marco 
consensualmente aceite acerca do momento da vida a partir do qual a idade 
adulta, também designada de maioridade, se inicia. 
A adultícia ou adultez, ou seja, a condição social de ser adulto, tem sido 
alvo de entendimentos divergentes, tanto em contextos e esferas diversas 
da própria vida em sociedade, como por exemplo a esfera reprodutiva, a 
esfera produtiva e a esfera jurídica, como em contextos ou abordagens 
teóricas inscritas em diversos saberes disciplinares, como por exemplo a 
abordagem a sociológica e a abordagem psicológica, de maneira que saber 
a quem nos estamos a referir quando falamos de um adulto é um dado 
socialmente construído e que, para ser eficazmente compreendido, precisa 
de ser contextualizado. Isto mesmo se depreende da conceptualização 
genérica proposta pela UNESCO no Documento de Nairobi (1976), no qual 
o conceito de adulto remete para a ideia da pessoa assim considerada pela 
sociedade a que pertence. (BARROS, 2011, p. 43, grifos do autor) 

Com relação à organização curricular para a Educação de Jovens e Adultos, 

não se pode partir de literaturas e metodologias de ensino infanto-juvenis, por esses 

alunos possuírem mais saberes adquiridos ao longo de sua vida. Para tanto, 

algumas reflexões sobre o currículo se tornam necessárias:  

A experiência internacional recomenda flexibilizar currículos, meios e formas 
de atendimento, integrando as dimensões de educação geral e profissional, 
reconhecendo processos de aprendizagem informais e formais, combinando 
meios de ensino presenciais e a distância, de modo a que os indivíduos 
possam obter novas aprendizagens e a certificação correspondente 
mediante diferentes trajetórias formativas. Isso implica: 
- Descentralizar o sistema de ensino e conceder autonomia aos centros 
educativos para que formulem projetos pedagógicos pertinentes às 
necessidades educativas das comunidades em que estão inseridos, 
convertendo-se estes no locus privilegiado de desenvolvimento curricular; 
- Flexibilizar a organização curricular e assegurar certificação equivalente 
para percursos formativos diversos, facultando aos indivíduos que auto 
determinem suas biografias educativas, optando pela trajetória mais 
adequada às suas necessidades e características; 
- Prover múltiplas ofertas de meios de ensino-aprendizagem, presenciais ou 
a distância, escolares e extraescolares, facultando a circulação e o 
aproveitamento de estudos nas diferentes modalidades e meios. (PIERRO 
et.al., 2001, p. 71) 
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 O trabalho com o ensino individualizado deve partir do diagnóstico do 

conhecimento do aluno para que o professor consiga trabalhar as defasagens ou 

lacunas no aprendizado. Dessa forma, os roteiros de ensino que os professores 

produzem devem ser diversificados, uma vez que cada aluno está em determinado 

nível de conhecimento, desconsiderando, portanto, o formato de um único modelo 

de conteúdos ou informações para todos. Assim, 

considerando a singularidade das conexões que cada um estabelece, em 
função de suas experiências e saberes anteriores e, também, a 
multiplicidade de conexões possíveis, não faz sentido pressupor um trajeto 
único e obrigatório para todos os sujeitos em seus processos de 
aprendizagem. 
Cada um tem uma forma própria e singular de tecer conhecimentos através 
dos modos como atribui sentido às informações recebidas, estabelecendo 
conexões entre os fios e tessituras anteriores e os novos. Esse 
entendimento coloca novas exigências àqueles que pretendem formular 
propostas curriculares que possam dialogar com os saberes, valores, 
crenças e experiências dos educandos, considerando-os como fios 
presentes nas redes dos grupos sociais, das escolas/classes, dos 
professores e dos alunos e, portanto, relevantes para a ação pedagógica. 
(OLIVEIRA, 2007, p. 87). 

 Cabe ao professor, portanto, ensinar cada aluno conforme as suas 

necessidades, respeitando-o em sua singularidade e em seu ritmo de aprendizagem, 

como apontado no Documento Orientador para os CEEJA (SÃO PAULO, 2014). 
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6 CAPÍTULO 5 - DE UM ENSINO TRADICIONAL A UM ENSINO 

INDIVIDUALIZADO: O OLHAR DOS PROFESSORES DE GEOGRAFIA 

SOBRE O TRABALHO COTIDIANO NOS CEEJA 

 

Para a análise desta pesquisa, utilizamos todo o levantamento bibliográfico e 

documental, os planejamentos, os acompanhamentos de ações pedagógicas e os 

relatórios de visitas realizadas aos CEEJA. 

No segundo semestre de 2015, elaboramos e enviamos um questionário10 

aberto aos docentes de Geografia dos CEEJA. Decidimos por esse tipo de pesquisa 

na expectativa de que alcançássemos um maior número de devolutivas de 

professores, de diferentes localidades e realidades do estado de São Paulo. 

Definimos que os questionários seriam enviados a professores de Geografia como 

forma de padronizar o perfil de formação do grupo.  

O questionário teve um formato aberto, possibilitando ao professor discorrer 

acerca de cada questão. Entendemos que esse formato cria as condições para que 

quem responde possa “[...] exprimir seu pensamento pessoal, traduzi-lo com suas 

próprias palavras, conforme seu próprio sistema de referências. Tal instrumento 

mostra-se particularmente precioso quando o leque das respostas possíveis é 

amplo” (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 186). 

O questionário foi construído tendo como referência um conjunto de temas 

que foram definidos como centrais. A partir desses temas, as questões foram 

construídas. A estrutura do questionário teve como eixo os seguintes temas: 

- Perfil docente; 

- Projeto CEEJA; 

- Metodologia de ensino para os alunos dos CEEJA; 

- Atividades pedagógicas; 

- Avaliação. 

Foram encaminhados e-mails por meio dos gestores das 31 unidades; 

recebemos devolutivas de 21 Centros. No total de 64 professores de Geografia que 

atuavam nos 31 CEEJA, 37 docentes nos responderam11, sendo que um deles é 

professor de Filosofia e outro, professor de História, que também atendem a 

disciplina de Geografia em suas unidades. 

                                                           
10

 A estrutura geral do questionário encontra-se nos anexos deste trabalho. 
11

 Os 37 questionários respondidos encontram-se, na íntegra, nos anexos deste trabalho. 
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É comum nessas instituições os professores trabalharem não apenas em uma 

disciplina específica, mas dentro de toda uma área de conhecimento, pois, no caso 

de um docente faltar, não existe professor eventual contratado e quem deverá 

substituí-lo será um docente da mesma área de formação. 

Observamos que o número de devolutivas foi grande, 58% do total de 

professores de Geografia e verificamos que muitos deles se dedicaram às 

respostas, trazendo detalhamentos sobre seu trabalho. Isso nos permitiu verificar 

diferenças e semelhanças entre essas unidades e alcançar realidades de diferentes 

localidades, uma vez que entre os professores dos 21 CEEJA que nos deram 

retorno há representantes da Grande São Paulo, do interior e do litoral. 

As cinco categorias (perfil docente, projeto CEEJA, metodologia de ensino, 

atividades pedagógicas e avaliação) foram definidas anteriormente e, ao serem 

desmembradas em questões, proporcionaram respostas que nos possibilitaram 

analisar como esses professores pensam sua prática docente, como incorporam os 

processos normativos que direcionam o projeto CEEJA e, por fim, como situam seu 

trabalho em termos da concepção de educação e formação. 

Optamos por não identificar os professores pelos seus nomes, mas por 

números. É um procedimento que, ao resguardar a identidade do professor, pode 

permitir maior liberdade ao responder o questionário.  

A seguir, faremos a apresentação e análise dos questionários. 

 

6.1 Perfil docente 

 

 Dos 37 docentes que responderam à pesquisa, 35 possuem licenciatura plena 

em Geografia, sendo um mestre em Geografia. Desses 35, oito também são 

formados em Pedagogia, um no Magistério, um em História e dois em Ciências 

Sociais. Quanto aos outros dois professores, um possui licenciatura plena em 

História e outro em Filosofia e Física, além de ser mestre em Filosofia. Um professor 

de Geografia atua como professor coordenador e também contribuiu com a 

pesquisa. 

Os entrevistados mencionam que não tiveram em sua formação inicial 

conteúdos que tratavam da Educação de Jovens e Adultos, mas todos os 

professores realizam formação continuada por meio de cursos de extensão ou 

ofertados pela Secretaria da Educação. 
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 Dos 37 professores, 15 possuem pós-graduação e 33 são efetivos na rede 

estadual de ensino, sendo 29 os docentes que atuam de 15 a 30 anos no magistério; 

há inclusive dois que se aposentaram e retornaram para a escola. 

 A formação dos docentes que atuam nos CEEJA é diferenciada; todos 

mencionam interesse pela formação continuada. Percebemos que há um grande 

número de docentes que fizeram pelo menos uma complementação da graduação, 

como Pedagogia ou outra disciplina, além de cursos de pós-graduação. São 

professores que costumam buscar sua atualização, na medida em que propõem 

roteiros de estudos para as disciplinas que lecionam. Em razão da organização 

diferenciada do projeto CEEJA, há espaço para pesquisa e produção; além disso, 

por atenderem alunos em diversos níveis de conhecimento, verifica-se que procuram 

se preparar para sanar as dúvidas de qualquer termo, em espaços curtos de tempo. 

 Enquanto o professor de uma sala de aula regular se preocupa com o 

planejamento apenas das séries em que leciona durante o ano letivo, os professores 

dos CEEJA devem buscar o planejamento para todas as séries e níveis de 

conhecimento. 

 Apesar de verificarmos uma formação diferenciada dos docentes que atuam 

nos CEEJA da rede estadual de ensino de São Paulo, podemos afirmar que em sua 

formação inicial na graduação eles não cursaram disciplinas específicas que 

tratavam da modalidade de ensino da EJA. É uma questão importante, uma vez que, 

por se constituir de um público diversificado, que possui interesses e vivências 

diversos, a EJA deveria se constituir como disciplina de todos os cursos de formação 

de professores, especialmente para tratar de questões de metodologia e prática de 

ensino. 

  

6.2 O projeto CEEJA 

 

Esse eixo foi subdivido nas seguintes questões: 

a) Por que você é professor/a do CEEJA? Que razões o/a levaram a 

concorrer a essa modalidade de ensino? 

b) Especifique que conhecimento você tem da legislação que normatiza os 

CEEJA na rede estadual de ensino. 

c) Que dificuldades você sentiu, ou ainda sente, em trabalhar do modo 

sugerido pela Res. 77/2011? Você faz adaptações por sua própria iniciativa? Quais? 
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d) O que você caracteriza como diferente e inovador nesse curso de presença 

flexível em relação a práticas pedagógicas tradicionais? 

e) Você se identifica com essas inovações ou sente que se deveriam seguir 

mais de perto as práticas habituais de formação? 

f) Se você tivesse que destacar os aspectos positivos do CEEJA, quais 

destacaria? E os aspectos negativos? 

g) O que representa o projeto CEEJA para você? 

 

Dos motivos que os levaram a trabalhar com a modalidade de ensino dos 

CEEJA, os docentes ressaltaram a organização diferenciada da escola, o ensino 

individualizado e o trabalho com adultos e com um público mais maduro, o que 

possibilita maior contribuição para a aprendizagem dos alunos. Ressaltam a 

importância da vivência com os alunos e a realização profissional que possuem 

atuando nessas instituições. Isso vem ao encontro do que Jane Paiva aponta com 

relação aos motivos que levam os professores a atuar nessa modalidade de ensino. 

Inicialmente, eles lecionam na EJA por motivos pessoais, pela adequação ao horário 

de trabalho etc. e, posteriormente, sentem-se realizados em trabalhar com essa 

modalidade de ensino: 

Dados por exemplo, de crescimento insuspeitado de matrículas de EJA, nas 
redes de ensino, podem produzir um estímulo que contribua para aproximar, 
atualizar e manter em diálogo permanente professores que, no mais das 
vezes, “caem” nessa modalidade de ensino sem terem clareza sobre o que 
ela significa; ou quando a escolhem, nos muitos relatos obtidos em diversas 
pesquisas, a motivação consciente tem a ver com questões pessoais e de 
necessidade de trabalhar mais (outros empregos e/ ou docência na rede 
privada), obrigando à acomodação de horários no noturno; ou, ainda, pelo 
desencanto com a escola básica, em busca de um lugar onde seja “mais 
fácil” aguardar o tempo para a aposentadoria. 
No entanto, muitos professores que assumem essas motivações iniciais 
confessam-se depois apaixonados pela EJA e reconhecidos, novamente, 
pelos alunos, como profissionais de valor, o que faz com que a autoestima 
seja recuperada. Entretanto, também se confessam “perdidos”, “isolados”, 
desconhecendo por inteiro concepções, formulações e possibilidades da 
área, o que vem ao encontro de uma proposta de formação continuada. 
(PAIVA, 2012, p. 89). 

 O professor 2 (2015) ressalta que sua opção pela EJA se deu “[...] primeiro 

pelas condições de trabalho e em segundo pelo desafio de trabalhar com alunos 

adultos". Ressalta também que o espaço escolar é silencioso, que os alunos 

estudam, inclusive nos corredores. A escola possui mobiliário adequado aos adultos, 

facilitando a permanência deles no ambiente escolar. O portão fica aberto durante o 

período de atendimento ao público, criando uma condição de liberdade e confiança, 
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fatores que valorizam os adultos que buscam a conclusão de seus estudos. Por ser 

um ambiente que os alunos frequentam por iniciativa e vontade pessoal, criam-se 

melhores condições de trabalho e aprendizagem. 

 As condições de trabalho se constituem em fator importante a ser 

considerado, pois interferem diretamente na continuidade ou não do trabalho 

docente na unidade escolar. Segundo Tardif (2014, p. 97), 

[...] a precariedade de emprego pode provocar um questionamento sobre a 
pertinência de continuar ou não na carreira, e às vezes até um 
descomprometimento pessoal em relação à profissão. Mas é sobretudo 
quando ela é associada direta ou indiretamente a outros problemas, tais 
como insegurança em relação ao emprego, a instabilidade da função, a 
substituição, a atribuição de contratos menos bons (carga horária parcial, 
trabalho difícil e árduo), alunos difíceis, práticas de atribuição de contratos 
que deixam a desejar e a falta de apoio e de valorização do professor 
contratado, que os jovens professores perdem progressivamente o 
entusiasmo e pensam às vezes em abandonar o magistério.  

 O professor 6 (2015) ressalta que sua opção pelo CEEJA leva em 

consideração 

[...] a realização pessoal ao levar oportunidade de aprendizado a alunos que 
valorizam a educação, talvez pelo grau de maturidade em que se encontram 
e também por ter sido oferecida a eles uma segunda oportunidade de 
concluir seus estudos. 

 O professor 11 (2015) reforça a relação com os alunos como elemento 

importante, além de citar as possibilidades que a EJA oferece de articular o 

conhecimento que ele denomina de formal com os conhecimentos advindos da 

experiência dos alunos. Assim:  

Em primeiro lugar, por que ser professora? Escolhi essa profissão em 
decorrência de uma precoce preocupação com as questões sociais e uma 
vontade de contribuir para uma transformação da sociedade (utopia?). 
Devido às más condições de trabalho na escola comum, por recomendação 
de colegas ingressei no CEEJA em 2003 por considerar que o ensino de 
jovens e adultos trabalhadores me possibilitaria: 
a) uma maior interação com o aluno pois, o ensino individualizado permite 
conhecê-lo melhor e atuar especificamente nas dificuldades e dúvidas 
apresentadas; 
b) uma maior contribuição no processo de ensino-aprendizagem do aluno, 
oferecendo situações de aprendizagem próprias para essa modalidade e 
possibilitando uma maior interação entre os conhecimentos do aluno 
adquiridos por sua experiência de vida e o conhecimento formal. 

 Para o professor 12 (2015), a ideia de se organizar o ensino de forma 

individualizada foi fator importante em sua decisão de trabalhar no CEEJA. Nesse 

caso, também é realçada a possibilidade de uma maior interação com os alunos. Por 

ser uma escola de ensino individualizado, os professores mencionam uma maior 
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aproximação entre professor e aluno. Entendem que esse processo permite checar 

as defasagens de cada um, possibilitando que a aprendizagem seja mais eficaz. 

 Os relatos acima mencionados, que enfatizam o ensino individualizado e a 

experiência de vida que os discentes da modalidade EJA possuem, nos permitem 

afirmar que são questões muito próximas das definidas no Documento Orientador nº 

16 de 2014. Ali é afirmado que "[...] conhecer a história de vida dos alunos se torna 

fundamental para que o professor tenha condições de dialogar sobre os 

conhecimentos que ele já possui e possa auxiliá-lo em suas dificuldades." (SÃO 

PAULO, 2014, p. 14). No mesmo documento é mencionado também que 

[...] a orientação individual deve se um momento de ensino e aprendizagem, 
não apenas para sanar dúvidas pontuais de roteiros de estudos ou corrigir 
atividades e avaliações, mas sim de motivá-lo para leituras e pesquisas que 
se fazem necessárias [...]". (SÃO PAULO, 2014, p. 15). 

 Paulo Freire também considera a história de vida dos discentes e a 

aproximação da sua fala e da sua cultura no sentido de propiciar uma melhor 

aproximação na relação entre o docente e o discente. Afirma ele: "eu pesquiso as 

palavras faladas e escritas dos estudantes para saber o que eles sabem, o que eles 

querem, e como eles vivem. Suas falas e textos são um acesso privilegiado a suas 

consciências" (FREIRE, 1986, p. 14). 

 O professor 15 (2015) afirma que o método de ensino do CEEJA "[...] deveria 

ocorrer em todas as escolas, pois possibilita tornar o aluno mais autônomo, criando 

meios para que o mesmo supere suas dificuldades". Podemos afirmar que o ensino 

individualizado, ao fazer com que o aluno precise pesquisar e buscar informações 

por estar matriculado em um curso de presença flexível, aumenta o desenvolvimento 

da autonomia na busca do conhecimento. De certa forma, é um elemento que se 

aproxima do princípio da educação ao longo da vida, definido pela UNESCO como 

processo em que "[...] homens e mulheres são os agentes de sua própria educação, 

por meio da interação contínua entre seus pensamentos e ações; ensino e 

aprendizagem, longe de serem limitados a um período de presença na escola" 

(UNESCO, 2010, p. 13). 

 Em relação ao conhecimento que os professores possuem da legislação do 

CEEJA, podemos verificar que a maioria cita a Resolução SE 77/2011, além do 

Documento Orientador CGEB nº 16 de 2014. Como exemplo, mencionamos o 

resumo apresentado na fala do professor 20 (2015): 
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Em relação ao meu conhecimento referente à Legislação que regulamenta o 
Ceeja, farei um resumo: 
- o aluno para se matricular nesta unidade escolar deve possuir no mínimo 
18 anos de idade; 
- Ao CEEJA compete também a garantia de atendimento educacional 
especializado aos alunos com deficiência; 
- comparecimento obrigatório de pelo menos uma vez por mês na escola, 
para realização de avaliações e orientações de aprendizagem; 
- o aluno deve ter disponibilidade para os estudos individuais e frequentar a 
instituição de ensino; 
- Serão disponibilizados aos alunos pela Secretaria da Educação os 
materiais pedagógicos que se fizerem necessários para o desenvolvimento 
das competências e habilidades; 
- Acompanhamento do desempenho, através da aplicação de avaliações ao 
término de cada apostila estudada, como análise dos resultados 
alcançados; 
- Os professores devem elaborar as questões das avaliações, tendo como 
base, os materiais de estudo expedidos pela Secretaria da Educação, os 
quais fazem parte do Currículo Oficial do Estado de São Paulo; 
- As matrículas serão concretizadas independentemente do ano em que o 
aluno interrompeu os estudos e poderá ocorrer em qualquer época do ano; 
- O aluno que não comparecer à instituição por mais de 30 dias, sem 
justificativa terá sua matrícula cancelada, podendo matricular-se novamente 
somente após decorrido 90 dias; 
- Poderão ser aproveitados, desde que devidamente comprovados, cursos 
feitos pelos alunos para eliminação de disciplina; 
- Os docentes deverão ser devidamente habilitados ao cargo, podendo ser 
titulares de cargo ou contratados, devendo os mesmos estarem inscritos e 
credenciados no processo seletivo específico desse projeto da Pasta; 
- Os docentes contratados serão afastados nos termos legais para 
submeterem-se ao projeto a partir do primeiro dia de atividades escolares, 
com vigência ao último dia letivo, devendo, os mesmos cumprir a jornada de 
40 horas semanais;  
- Os docentes poderão ser reconduzidos para o semestre/ano subsequente 
caso estiver com as conformidades exigidas, ter conhecimento e domínio 
dos conteúdos a serem ministrados, como boa relação com alunos e equipe 
escolar, poucas ausências e se houver, deverá ser comunicado com 
antecedência, não atrasar ao trabalho, ser comprometido com seu trabalho, 
desenvolver suas funções nas conformidades legais estabelecidas pela 
Secretaria Estadual da Educação, entre outros. 

 
 Além da Resolução SE 77/2011 e do Documento Orientador, o professor 30 

(2015) citou a "[...] legislação que consta na LDB e pareceres e a Resolução 

77/2011". 

 Embora o conhecimento que os professores têm da legislação seja 

importante, mais ainda é a compreensão que apresentam de sua prática. Sabemos 

que "[...] o contexto da prática é onde a política está sujeita à interpretação e 

recriação e onde a política produz efeitos e consequências que podem representar 

mudanças e transformações significativas na política original" (MAINARDES, 2006, 

p. 53). 

Sobre as dificuldades que os professores sentem em trabalhar de acordo com 

o estabelecido pela Resolução SE 77/2011, que normatiza o projeto CEEJA, os 
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professores mencionam as relacionadas a desenvolver oficinas presenciais, pois 

não conseguem que muitos alunos participem. Falam também das adaptações que 

realizam com os materiais didático-pedagógicos e as avaliações disponibilizadas. O 

professor 26 (2015) relatou que teve "[...] algumas dificuldades, pois foi um período 

de adaptação. O material foi adaptado. Todo material destinado ao CEEJA era 

específico ao ensino regular. Atualmente estou preparando o material desenvolvido 

para o CEEJA". 

 Para o professor 27 (2015), a adaptação é parte do trabalho do professor. 

Entende que o trabalho docente 

[...] é o de fazer adaptações constantes. Adaptações curriculares; 
conceituais; práticas pedagógicas; postura em relação aos alunos; entre 
outras. Não tive dificuldade pontual. Porém, como o trabalho no CEEJA é 
extremamente diferente do na sala de aula regular, houve um período de 
adaptação no início, onde eu e meu colega de área (entramos juntos) 
tivemos que aprender e criar nossa prática dentro do CEEJA. 

  Para o professor 29 (2015): 

A principal dificuldade sempre foi o material disponível para os alunos. 
Sempre tivemos que adaptar materiais utilizados pela rede e pelo ensino 
regular. Selecionando os conteúdos mais pertinentes a sua formação, 
preparando roteiros de estudos, oferecendo orientações de estudo e 
oficinas de conteúdo. No momento (2015) a SE disponibilizou materiais 
didático-pedagógicos próprios ao CEEJA, o que está facilitando muito nosso 
trabalho.  

 Como já apontado em capítulo específico sobre a organização dos CEEJA, 

até 2014 essas unidades utilizavam livros do PNLD ou apostilas com recortes de 

conteúdos de livros didáticos elaboradas pelos professores. Esse material 

acrescenta conteúdos e, com isso, os professores avaliam positivamente o material 

didático-pedagógico do Programa EJA Mundo do Trabalho. Afirmam que, por ser 

autoinstrucional e específico para os Centros, facilitam a elaboração dos roteiros de 

estudos disponibilizados aos alunos. Tardif (2014, p. 64) menciona a importância 

desses materiais e os define como um dos Saberes: 

De fato, os professores utilizam constantemente seus conhecimentos 
pessoais e um saber-fazer personalizado, trabalham com os programas e 
livros didáticos, baseiam-se em saberes escolares relativos às matérias 
ensinadas, fiam-se em sua experiência e retêm certos elementos de sua 
formação profissional.  

 Os programas, livros didáticos e outros materiais são as "ferramentas" dos 

professores, e os materiais são adaptados de acordo com o planejamento docente, 

levando em consideração a articulação com os outros saberes, como o da sua 

formação e experiência profissional. 
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Os roteiros de estudos são elaborados pelos professores durante os dias de 

planejamento do ano letivo, definidos em calendário escolar. Os professores se 

reúnem por área de conhecimento para discutir sua elaboração, bem como as 

avaliações, atividades e oficinas que serão propostas durante o ano. 

 Além da adaptação dos materiais, os professores mencionam como 

dificuldade o tempo de atendimento ao aluno, por conta do aumento da demanda de 

matrículas em determinadas unidades, principalmente na Região Metropolitana de 

São Paulo. Isso deriva do fato de que, na resolução SE 77/2011, no artigo 10, é 

especificado que "a matrícula de jovens e adultos no CEEJA, independentemente de 

ser inicial ou para continuidade de estudos, [...] poderá ocorrer a qualquer época do 

ano, devendo ser obrigatoriamente confirmada no início do ano letivo subsequente" 

(SÃO PAULO, 2011).  

 Conforme afirma o professor 16 (2015), "[...] com o aumento do fluxo de 

alunos, existe a necessidade de eleger prioridades". Algumas unidades, por não 

estarem próximas de outros CEEJA, se encontram sobrecarregadas no atendimento 

aos alunos. 

 Outro fator apontado como dificuldade teve relação com as oficinas que os 

CEEJA necessitam disponibilizar. Conforme o professor 11 (2015): 

A legislação recomenda que o trabalho docente no CEEJA não seja 
somente de forma individualizada, mas também de forma coletiva. Nesse 
item, temos dificuldades em conseguir reunir um número considerável de 
alunos da mesma disciplina num mesmo horário para a realização de 
atividades (oficinas) e projetos. Com isso, os alunos perdem a oportunidade 
de interagirem uns com os outros, de realizarem trocas de experiências e de 
desenvolverem habilidades procedimentais e atitudinais, como saber ouvir, 
saber argumentar, saber buscar conciliação sobre ideias e temas de 
interesse da disciplina e para a sua formação como cidadão. 

 No documento orientador CGEB nº 16 de 2014 é apontado que: 

A aprendizagem para jovens e adultos somente adquire significado quando 
compreendem a utilidade de todos os conteúdos que estão sendo 
trabalhados. É neste sentido que o docente precisa se preocupar com a 
contextualização dos conhecimentos, além disso, é muito importante que os 
mesmos não fiquem fragmentados, que de fato haja uma interação entre os 
professores das diversas disciplinas no trabalho interdisciplinar que, muitas 
vezes, pode ser desenvolvido por meio das oficinas e projetos. (SÃO 
PAULO, 2014, p. 13) 

 Paulo Freire aponta como um fator importante a socialização entre os 

discentes no processo de aprendizagem. Para ele, “conhecer é um evento social, 

ainda que com dimensões individuais [...] o diálogo sela o relacionamento entre os 
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sujeitos cognitivos, podemos, a seguir, atuar criticamente para transformar a 

realidade" (FREIRE, 1986, p. 65). 

 Sobre o que o Projeto CEEJA possui de inovador, os professores relataram o 

ensino individualizado e de presença flexível, que permite principalmente aos alunos 

trabalhadores que estudem. O professor 3 (2015) afirma que:  

Uma das características do curso de presença flexível que o diferencia das 
práticas pedagógicas tradicionais, é o atendimento individualizado do aluno, 
onde não há sala de aula por série/ano, respeita-se a capacidade e o ritmo 
de aprendizagem do aluno e a disponibilidade de tempo para estudar. 

  O professor 11 (2015) realça as condições para um bom diagnóstico do aluno: 

O atendimento individualizado nessa modalidade de ensino tem se 
mostrado ser a melhor forma, pois permite que o professor faça um melhor 
diagnóstico das dificuldades de aprendizagem do aluno, selecione 
conteúdos e materiais adequados e utilize formas de avaliação 
diversificadas e observe melhor os avanços cognitivos do aluno. 

 O professor 17 (2015) realça aspectos vinculados à confiança que a 

flexibilidade de horário cria. 

A presença flexível do aluno na escola já se torna diferente. A confiança 
depositada nos discentes pela instituição escolar e o resultado satisfatório 
do retorno do discente na hora das avaliações caracterizam-se como 
inovador. 

 O professor 20 (2015) faz uma longa fala, procurando articular a flexibilização 

do horário e suas condições de vida. Para ele: 

Acredito que a flexibilização que ocorre no CEEJA, seja o diferencial, o que 
torna uma prática mais atrativa aos alunos, pois principalmente quando se 
trata de Ensino Médio, em que os mesmos necessitam conciliar a escola 
com o trabalho ou com deveres domésticos, motivos estes que levam, 
muitas vezes à evasão escolar. Vivemos hoje num mundo em que estamos 
conectados o tempo todo com o mundo, ou seja, estamos em vários lugares 
ao mesmo tempo, assim, muitas vezes, a sala de aula, nos métodos 
tradicionais acabam por repulsar, mesmo que ainda trabalhemos com aulas 
diversificadas. 
O diferencial é visível, no tocante, principalmente ao interesse e 
compromisso dos alunos do CEEJA frente à valorização educacional, a 
possibilidade de estudar em casa, no seu ritmo e no seu tempo, a ação de 
vir para a escola tirar dúvidas, fazer as avaliações tendo a certeza que 
realmente aprendeu, pois os professores dão suporte pedagógico individual 
e garantia de aprendizagem, tudo isso e ainda a elevação da autoestima de 
alunos que, por muitos anos não puderam ter acesso à escola, ao aprender, 
a receber um certificado e sentirem-se preparados para angariar melhores 
oportunidades de emprego, tudo isso é muito gratificante para o professor, o 
que, infelizmente raramente nos deparamos com isso nas salas de ensino 
regular. 

 Segundo Saviani (2005), as concepções educacionais podem ser agrupadas 

em duas grandes tendências, a tradicional e a da Escola Nova. Podemos conceber o 

ensino individualizado como um ensino personalizado, que leva em consideração o 
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conhecimento de cada discente, respeitando suas defasagens e seus ritmos de 

aprendizagem; o professor, nesse caso, atua como um mediador no processo do 

conhecimento. Portanto, em nosso entendimento, podemos aproximar as 

características do ensino individualizado a aspectos da Escola Nova, que defende a 

"centralidade do educando” e “[...] concebe a escola como um espaço aberto à 

iniciativa dos alunos que, interagindo entre si e com o professor, realizam a própria 

aprendizagem, construindo seus conhecimentos" (SAVIANI, 2005, p. 2). 

 Paulo Freire contextualiza a tendência da Escola Nova, embora o faça em um 

contexto em que a individualidade do aluno é pensada em termos de uma pedagogia 

da autonomia: 

O professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu gosto 
estético, a sua inquietude, a sua linguagem, mais precisamente, a sua 
sintaxe e a sua prosódia; o professor que ironiza o aluno, que o minimiza, 
que manda que "ele se ponha em seu lugar" ao mais tênue sinal de sua 
rebeldia legítima, tanto quanto o professor que se exime do cumprimento de 
seu dever de propor limites à liberdade do aluno, que se furta ao dever de 
ensinar, de estar respeitosamente presente à experiência formadora do 
educando, transgride os princípios fundamentalmente éticos de nossa 
existência. (FREIRE, 2014, p. 58-59) 

 Fica explícita na fala de Paulo Freire a importância de o professor considerar 

a bagagem cultural do educando e seus anseios, e de atuar no processo de ensino e 

aprendizagem de forma a possibilitar a construção do conhecimento do indivíduo.  

 A flexibilização do ensino é fator importante para o público da EJA, uma vez 

que se compõe em sua maioria de trabalhadores, ou mulheres, com diversas 

responsabilidades cotidianas, que necessitam programar em sua rotina o tempo 

disponível em que poderão estudar. Como mencionado pelo professor 20 (2015), 

isso é um ponto positivo, na medida em que pode possibilitar a uma grande 

quantidade de pessoas o acesso à educação. Essa linha de argumentação é 

reforçada por pesquisadores da área, que afirmam que: 

[...] a experiência internacional recomenda flexibilizar currículos, meios e 
formas de atendimento, integrando as dimensões de educação geral e 
profissional, reconhecendo processos de aprendizagem informais e formais, 
combinando meios de ensino presenciais e a distância, de modo a que os 
indivíduos possam obter novas aprendizagens e a certificação 
correspondente mediante diferentes trajetórias formativas. Isso implica: 
- Descentralizar o sistema de ensino e conceder autonomia aos centros 
educativos para que formulem projetos pedagógicos pertinentes às 
necessidades educativas das comunidades em que estão inseridos, 
convertendo-se estes no locus privilegiado de desenvolvimento curricular; 
- Flexibilizar a organização curricular e assegurar certificação equivalente 
para percursos formativos diversos, facultando aos indivíduos que 
autodeterminem suas biografias educativas optando pela trajetória mais 
adequada às suas necessidades e características; 
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- Prover múltiplas ofertas de meios de ensino aprendizagem, presenciais ou 
a distância, escolares e extraescolares, facultando a circulação e o 
aproveitamento de estudos nas diferentes modalidades e meios; 
- Aperfeiçoar os mecanismos de avaliação, facultar a creditação de 
aprendizagens adquiridas na experiência pessoal e/ou profissional ou por 
meio de ensinos não formais, diversificando e flexibilizando os meios de 
acesso a níveis de escolaridade mais elevados. (PIERRO; JOIA; RIBEIRO, 
2001, p. 71-72) 

 Ou seja, para o público que frequenta a modalidade de ensino da EJA é 

importante ter diferentes formas e meios de acesso à educação, de forma a permitir 

o seu desenvolvimento cultural e pessoal. Nesse sentido, o currículo não pode ter 

uma organização rígida; pelo contrário, deve permitir essa flexibilização. Os CEEJA 

são instituições que se aproximam dessa forma de atendimento. 

 Outro ponto inovador mencionado consiste na forma como se fazem a 

matrícula e o controle da frequência dos alunos. Sobre esse aspecto, o professor 4 

(2015) assim se manifesta: 

A meu ver, uma das maiores inovações e desafios do CEEJA consiste no 
controle de presença dos alunos, que nos serve de parâmetro para 
descobrirmos quais são os alunos frequentes, quais são os desistentes e os 
concluintes. Penso que a situação seja mais complexa do que seria, por 
exemplo, numa classe/sala regular. E isso se dá precisamente pela 
característica mais essencial do CEEJA, a saber: receber alunos de 
diferentes faixas etárias, com diferentes níveis de conhecimento, envolvidos 
nas mais variadas situações de trabalho, o que faz com que frequentem a 
escola em intervalos de tempo diferentes, e terminem as disciplinas também 
em momentos distintos. Assim, enquanto que numa sala regular a taxa de 
variação de alunos frequentes é considerada baixa – com poucos alunos 
transferidos ou desistentes, aqui a situação é bem mais complexa, já que 
podem existir alunos que completam a disciplina em um dia, numa semana, 
em meses ou até mesmo no decurso de um ano. Além disso, não há um 
prazo prescrito para a matrícula, da mesma forma que existe no ensino 
regular, permitindo a entrada de muitos alunos numa mesma disciplina e 
aumentando o fluxo de alunos inscritos em determinada disciplina. Diante 
dessa complexidade, tivemos de aprender a criar mecanismos de controle 
de nossos alunos a fim de saber com mais precisão quais seriam aqueles 
que estavam se ausentando da escola e se, tal ausência, teria alguma 
relação com nossa prática pedagógica ou com algum outro motivo 
relacionado à estrutura da escola.  
Certamente esse controle foi importante, pois nos mostrou que muitos 
alunos precisam de um incentivo maior, ou seja, precisam de um 
acolhimento capaz de desconstruir alguns traumas educacionais como a 
ideia acrítica de que seriam definitivamente incapazes de aprender.  
Outra diferença do CEEJA está na presença flexível, pois ela favorece 
aquele que tem de trabalhar em turnos e que por isso precisam de mais 
tempo para terminar seus estudos ou aqueles que querem terminar mais 
rápido também são atendidos em suas necessidades. Em muitos casos, a 
presença flexível também favorece aqueles que desejam terminar algumas 
disciplinas pendentes de cursos regulares, supletivos e até mesmo do 
ENEM. 

 Com a matrícula por disciplina, o professor apontou a necessidade de realizar 

um controle de fluxo dos alunos. Todos os CEEJA fazem esse mapeamento de 
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matriculados, desistentes e concluintes e verificam a quantidade de atendimentos 

que cada disciplina realizou durante o mês. Justamente pela organização ser 

diferenciada, existe a necessidade de controles diferenciados das demais escolas. 

 Também foram apontados como pontos de inovação o respeito aos ritmos de 

aprendizagem de cada indivíduo e o desenvolvimento da autonomia de estudos no 

processo de aprendizagem do discente: 

O diferente e inovador na minha opinião são as estratégias utilizadas para o 
aluno. Aproveitamos os conhecimentos prévios que eles já adquiriram na 
escola por meio de sua cultura e transportamos para o seu aprendizado, 
inserindo-o como parte integrante de seu estudo, estimulando-o a 
desenvolver com o tempo a autonomia e o gosto pelo estudo. Nesse 
processo preparamos oficinas com vídeos interessantes sobre atualidades 
no mercado de trabalho, oferecemos palestras com a participação dos 
alunos. (PROFESSOR 9, 2015) 
 
Uma questão muito abrangente esta, de caráter conceitual. Difícil respondê-
la em poucas linhas, mas farei o possível para atender à sua demanda. 
Considero este sistema excelente. Porém, antes de elogiá-lo, é necessário 
pontuar que tem suas falhas, e poderia ser ainda melhor. Mas não foi esta a 
pergunta. 
Considero a orientação de estudos um excelente método de ensino. Apesar 
de seguirmos o currículo, e termos um padrão para o Ensino Fundamental e 
Médio, há a possibilidade de adaptarmos este material à necessidade de 
cada aluno. Por exemplo, se o aluno tem interesse em cursar uma 
universidade e realizar o ENEM, é possível ajudá-lo neste sentido, 
adaptando o conteúdo e a forma de estudo focando mais para este tipo de 
exame. Ou ainda, se o aluno tem muita dificuldade de compreender o 
material, podemos propor atividades diversas para este aluno, abordando o 
conteúdo de maneiras diferentes. (PROFESSOR 27, 2015) 

 No curso de presença flexível ofertado pelos CEEJA, o discente precisa 

organizar seus estudos, uma vez que estuda os conteúdos presentes nos materiais 

didáticos ou em links e vídeos apontados pelos professores, recebe orientações e 

tira dúvidas com os docentes de acordo com a sua necessidade. Percebe-se um 

papel de mediação dos docentes e um desenvolvimento de autodidatismo por parte 

dos alunos.  

 Essa situação se aproxima das conclusões de tese de doutorado recente, que 

afirma que 

[...] o modelo de ensino respeita e acredita na autonomia do aluno dando 
condições de ele se desenvolver como autodidata, gerindo suas próprias 
necessidades para o aprendizado e levá-lo aos seus objetivos de melhorar 
de vida por meio do estudo. (CREPALDI, 2012, p. 112) 

 No material didático-pedagógico EJA Mundo do Trabalho, produzido pela 

SEE-SP, é feita uma apresentação ao curso e orientação de estudos. Por meio de 

dois vídeos e de apontamentos em algumas partes do livro, recebem ênfase os 

procedimentos de estudo para a leitura e compreensão de textos, por meio de 
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fichamentos, anotações, elaboração de listas, esquemas etc. Por ser um material 

autoinstrucional, a compreensão dos conteúdos abordados é facilitada. 

 Paulo Freire também aponta o respeito que o professor deve ter ao saber 

adquirido pelo aluno e a forma de impulsioná-lo a ter curiosidade na busca de seu 

conhecimento, bem como ao desenvolvimento da disciplina para os estudos. Afirma 

ele que: 

Estudar é um que-fazer exigente em cujo processo se dá uma sucessão de 
dor, de prazer, de sensação de vitórias, de derrotas, de dúvidas e de 
alegria. Mas estudar, por isso mesmo, implica a formação de uma disciplina 
rigorosa que forjamos em nós mesmos, em nosso corpo consciente. Não 
pode esta disciplina ser doada ou imposta a nós por ninguém sem que isto 
signifique desconhecer a importância do papel do educador em sua criação. 
De qualquer maneira, ou somos sujeitos dela ou ela vira pura justaposição a 
nós. Ou aderimos ao estudo como deleite, ou o assumimos como 
necessidade e prazer ou o estudo é puro fardo e, como tal, o abandonamos 
na primeira esquina. (FREIRE, 1997, p. 28) 

 A estrutura física diferenciada dos CEEJA também é considerada pelos 

professores um fator inovador. Essas unidades ficam de portas abertas durante o 

período de funcionamento e as salas de atendimento ou orientações de estudos são 

organizadas por áreas de conhecimento. Cada disciplina possui a sua mesa para 

receber os alunos e existem murais específicos das disciplinas que compõem a sala. 

Algumas unidades disponibilizam salas à parte para a realização das avaliações que 

os alunos necessitam cumprir. A maioria dos Centros possui bibliotecas ou salas de 

leitura, que também servem como espaços de estudos. Os corredores dessas 

escolas têm mesas ou carteiras, para que as pessoas possam ficar à vontade 

estudando. Há silêncio nesses espaços; professores e alunos falam baixo e 

próximos uns aos outros. 

 O professor 26 (2015) menciona essas questões e afirma que “[...] tudo é 

diferente no CEEJA. A começar pela estrutura física. Escola de portas abertas. 

Aluno faz seu horário de estudo. Atendimento individualizado. Aprender a aprender”. 

Nessa linha, os professores 34 e 35 (2015), que responderam ao questionário em 

conjunto, reforçam as boas condições para a aprendizagem: 

Temos um ambiente que colabora com a aprendizagem. Nossa área 
destinada a estudo é bem organizada, silenciosa, propiciando um clima 
harmonioso para se desenvolver o processo ensino e aprendizagem. Muitos 
alunos preferem ficar no CEEJA por não disponibilizar de espaço e de 
tempo em casa.  
A flexibilidade da presença é um item primordial para o aluno adulto e 
trabalhador, pois, após uma longa e árdua jornada de trabalho, não 
consegue ficar em banco escolar por várias horas seguidas. Tendo a 
flexibilidade e a autonomia no estudo ele consegue avançar de acordo com 
o seu ritmo de aprendizagem e tempo. 



111 

 

O modelo de ensino do CEEJA contribui para o desenvolvimento da 
autonomia e prepara o aluno para o mercado de trabalho. Muitos também 
saem preparados para o prosseguimento de seus estudos tanto na área 
técnica ou para um nível superior (se essa for sua vontade).  
O CEEJA é uma oportunidade aos que precisam retomar os estudos para 
obterem melhores resultados no mercado de trabalho ao qual estão 
inseridos ou aos que pretendem/necessitam ser inseridos. 

 É fato que as condições do ambiente de trabalho influenciam a aprendizagem 

dos alunos e a interação entre docente e discente. Uma escola em que há apenas 

pessoas maiores de 18 anos interessadas em concluir a educação básica, que 

comparecem em um curto espaço de tempo para seus estudos em busca de 

orientações com os professores ou da realização de avaliações, num ambiente 

silencioso, cria condições favoráveis ao processo de ensino e aprendizagem. Tardif 

(2014, p. 167) trata da educação de um grupo de alunos em sala de aula e não do 

ensino individualizado, mas aponta como ponto importante a disposição do aluno de 

querer aprender: 

Na educação, não lidamos com coisas ou com objetos, nem mesmo com 
animais como os famosos pombos de Skinner, lidamos com os nossos 
semelhantes, com os quais interagimos. Ensinar é entrar numa sala de aula 
e colocar-se diante de um grupo de alunos, esforçando-se para estabelecer 
relações e desencadear com eles um processo de formação mediado por 
uma grande variedade de interações. A dimensão interativa dessa situação 
reside, entre outras coisas, no fato de que, embora possamos manter os 
alunos fisicamente numa sala de aula, não podemos obrigá-los a participar 
de um programa de ação comum orientado por finalidades de 
aprendizagem: é preciso que os alunos se associem, de uma maneira ou de 
outra, ao processo pedagógico em curso para que ele tenha alguma 
possibilidade de sucesso. 

 Finalmente, o professor 30 (2015) aponta como ponto inovador o trabalho em 

equipe. Para ele: 

No Projeto CEEJA todos trabalham em conjunto. Desde o momento em que 
o aluno faz o primeiro contato e é convidado para participar da OGIM, uma 
palestra de apresentação do funcionamento do CEEJA, para entregar os 
documentos necessários para a matrícula e ser encaminhado para a 
coordenação que faz um atendimento individualizado e os encaminha para 
as diferentes disciplinas. 

 Na organização da unidade escolar do CEEJA, o trabalho em equipe é 

valorizado. Podemos perceber em vários momentos, como o planejamento do ano 

letivo, dos roteiros de estudos e das avaliações, a participação nas ATPC e as salas 

de orientações de estudos os professores atuando conjuntamente; isso também 

gera um saber docente, o experiencial, conforme define Tardif (2014, p. 50): 

Os saberes experienciais possuem, portanto, três “objetos”: a) as relações e 
interações que os professores estabelecem e desenvolvem com os demais 
atores no campo de sua prática; b) as diversas obrigações e normas às 
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quais seu trabalho deve submeter-se; c) a instituição enquanto meio 
organizado e composto de funções diversificadas. Estes objetos não são 
objetos de conhecimento, mas objetos que constituem a própria prática 
docente e que só se revelam através dela. 

Todos os professores entrevistados se identificam com o projeto. Afirmam que 

é o melhor para essa modalidade de ensino, uma vez que nele o aluno é atendido 

conforme as suas necessidades e no período em que tem disponibilidade, 

possibilitando a muitos alunos concluir a Educação Básica. Além disso, propicia ao 

aluno ser o sujeito de sua própria aprendizagem, desenvolvendo a autonomia em 

seu processo de formação e, posteriormente, tornando-o apto para o 

prosseguimento dos estudos ou a inserção no mercado de trabalho. São menções 

presentes na fala de diversos professores, como o professor 15 (2015) – “[...] 

identifico-me muito com essas inovações, pois, nesse método a figura tradicional do 

professor é repaginada, não cabe simplesmente transmitir ao aluno informações, 

mas sim, ajudá-lo a selecionar os meios para superar suas dificuldades” –, o 

professor 19 (2015) – “[...] pois todo dia é um desafio, uma dinâmica diferente, um 

aluno diferente do outro com expectativas diferenciadas” – e o professor 29 (2015): 

“[...] identifico-me muito com a prática do CEEJA e creio que é um tipo de escola que 

deveria ser ampliado na cidade de São Paulo e em outros grandes centros que 

ainda não possuam CEEJA ou modalidade de estudos semelhante”. 

Por meio do ensino individualizado, o educando se sente à vontade com o 

professor para perguntar e tirar as suas dúvidas, tornando mais próxima a relação 

entre docente e discente. Isso permite também ao professor acompanhar mais de 

perto as defasagens e os anseios trazidos pelo discente para que evolua na 

aprendizagem: 

Quando entro em uma sala de aula devo estar sendo um ser aberto a 
indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, a suas inibições; um 
ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho – a de ensinar e 
não a de transferir conhecimento. 
É preciso insistir: este saber necessário ao professor – de que ensinar não é 
transferir conhecimento – não apenas precisa ser apreendido por ele e 
pelos educandos nas suas razões de ser – ontológica, política, ética, 
epistemológica, pedagógica –, mas também precisa ser constantemente 
testemunhado, vivido. (FREIRE, 2014, p. 47) 

 Verificamos na fala dos professores que eles estão abertos a solucionar, da 

melhor maneira possível, as dúvidas trazidas pelos discentes. 

Quando questionado acerca dos aspectos positivos que o projeto possui, o 

professor 1 (2015) menciona “[...] a flexibilidade da frequência, o atendimento 
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individualizado, a disponibilidade de uma sala de recursos”. O professor 7 (2015) 

fala do “[...] trabalho em equipe (disciplina, área, todo corpo docente da escola); 

presença flexível do aluno, pois são trabalhadores; atendimento individualizado, 

porque há grande heterogeneidade”. O professor 9 (2015) aponta que 

o material disponível para o aluno e professores, a forma como os materiais 
foram organizados, os professores que têm bastante experiência com EJA 
em sua formação, a atualização dos professores em cursos, a dedicação 
dos professores e coordenadores, a receptividade do aluno em adquirir os 
conhecimentos e ensinamentos no trabalho individualizado e flexível. 

Na fala do professor 15 (2015) é realçado o destaque que o projeto dá ao “[...] 

estímulo a pesquisa e aumento da curiosidade do aluno. Quando o mesmo se sente 

capaz de progredir, a sua autoestima é resgatada”.  

 Sobre os aspectos negativos, o professor 2 (2015) menciona o fato de “[...] 

não ser acessível a todos pois não existe em todas as cidades; as burocracias e 

restrições para a contratação de professores; a falta de investimentos da SEE neste 

tipo de escola”. O professor 6 (2015) entende como aspecto negativo “[...] a 

rotatividade de professores que, é consequência das mudanças na legislação o que 

impede a continuidade de um trabalho”. O professor 9 (2015) afirma: 

[...] os aspectos negativos, na minha opinião estão relacionados a questões 
de espaço físico do prédio, com necessidade de uma sala ambiente de 
acordo com as áreas de estudo, e também a informatização dos ambientes 
para que o aluno pesquise. 

E o professor 20 destaca a 

“[...] evasão escolar devido a problemas particulares (os estudos são os 
primeiros a serem abandonados frente aos problemas); a dificuldade inicial 
de se adaptar aos estudos, devido ao tempo de afastamento escolar; a falta 
de recursos para desenvolver de forma mais eficiente o projeto”. 

Entre os aspectos positivos houve destaque para a flexibilidade do 

atendimento, que permite aos alunos trabalhadores e às mulheres que têm filhos, 

entre outras diversas responsabilidades, a possibilidade de estudar no tempo que 

tiverem disponível. Também sobressaiu o ensino individualizado, que permite uma 

maior aproximação na relação professor e aluno, inclusive com relatos de 

professores que se sentem mais valorizados em sua profissão, pois os alunos que 

se dirigem a essas escolas são maduros e querem aprender e concluir seus 

estudos. 

 Por serem escolas de projeto diferenciado, que valorizam o trabalho em 

equipe, geralmente os professores trabalham por áreas de conhecimento 
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distribuídas em salas de aula, o que possibilita o desenvolvimento de oficinas e 

garante um trabalho interdisciplinar e contextualizado.  

 As ATPC, que ocorrem na maioria das unidades uma vez por semana, 

permitem a interação entre todos os professores e também um período maior para 

trabalhar a formação deles (três horas-aula). O trabalho com a educação inclusiva 

também é fator importante. OS CEEJA atendem alunos de diversos segmentos 

sociais, tanto trabalhadores rurais como urbanos, ex-presidiários, indígenas, além de 

pessoas com necessidades especiais; os gestores e professores consideram que os 

alunos se sentem mais acolhidos nessas unidades pelo ensino individualizado; 

algumas escolas, inclusive, possuem salas de recursos com professores 

especializados.  

 Recentemente, a SEE lançou a Resolução SE 8 de 29 de janeiro de 2016, 

dispondo sobre a atuação de docentes com habilitação/qualificação na Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS) nas escolas da rede estadual de ensino, o que permite 

aos CEEJA a contratação de docentes para o atendimento aos alunos com 

deficiência auditiva (DA). 

 Verificamos que o acolhimento das pessoas é um ponto muito positivo nessas 

instituições, tanto para os alunos que há muito tempo estiveram longe da escola 

quanto para os jovens e adultos que são público da Educação Especial. 

Paulo Freire (2014, p. 141) aponta como característica importante ao 

atendimento da EJA a humanização da prática docente. Para ele: 

Não importa com que faixa etária trabalhe o educador ou a educadora. O 
nosso é um trabalho realizado com gente, miúda, jovem ou adulta, mas 
gente em permanente processo de busca. Gente formando-se, mudando, 
crescendo, reorientando-se, melhorando, mas, porque gente, capaz de 
negar os valores, de distorcer-se, de recuar, de transgredir. Não sendo 
superior nem inferior a outra prática profissional, a minha, que é prática 
docente, exige de mim um alto nível de responsabilidade ética de que a 
minha própria capacitação científica faz parte. É que lido com gente. Lido, 
por isso mesmo, independentemente do discurso ideológico negador dos 
sonhos e das utopias, com os sonhos, as utopias e os desejos, as 
frustações, as intenções, as esperanças tímidas, às vezes, mas às vezes, 
fortes dos educandos. Se não posso, de um lado, estimular os sonhos 
impossíveis, não devo, de outro, negar a quem sonha o direito de sonhar. 
Lido com gente e não com coisas. 

Em relação aos aspectos negativos, alguns professores citaram problemas 

com a infraestrutura escolar, que não recebe investimento suficiente por parte da 

SEE de SP. Laboratórios de informática, bibliotecas e Salas de Leitura, tiveram o 

acervo doado pelas Diretorias de Ensino ou por outras escolas. 
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 Com relação ao módulo de professores, em alguns CEEJA da cidade de São 

Paulo há superlotação de alunos e poucos professores para atender. Outro fator 

ressaltado foi a rotatividade dos professores nesse projeto. Como não existem 

professores efetivos lotados nessas unidades, eles recebem anuência de seu diretor 

para poder ser afastados para os Centros até o final do ano letivo, podendo então 

ser reconduzidos ou não.  

 Com poucos professores para o atendimento de uma grande demanda de 

alunos, haverá impacto no tempo de orientação e diminuição na qualidade do ensino 

individualizado. Sem tempo para o diálogo entre professor e aluno, a orientação 

ficará limitada a sanar dúvidas pontuais de conteúdo do material disponibilizado. 

 Por fim, para os professores, o projeto CEEJA representa a oportunidade para 

os alunos voltarem aos estudos, possibilitando inclusive o aprimoramento para 

inserção no mercado de trabalho. Além disso, consideram esse um projeto inovador, 

que permite aos discentes aprender e ampliar seus conhecimentos com novas 

abordagens pedagógicas, com reconhecimento do trabalho docente pelos discentes. 

Trabalhar no CEEJA é bastante gratificante, pois percebo que há um 
esforço coletivo do corpo docente e da equipe gestora para a aprendizagem 
significativa do estudante. E estes demonstram interesse nos estudos e sua 
conclusão como uma etapa vencida para prosseguir estudando e alcançar 
recolocação no mercado de trabalho. (PROFESSOR 7, 2015) 
 
Uma oportunidade única a muitos alunos que já não tinham mais esperança 
de retornarem aos estudos, por não conseguirem estar sentados num banco 
de escola comum e ainda favorecer ao professor uma forma de realmente 
mostrar seus conhecimentos e ensinamentos a quem quer aprender. 
(PROFESSOR 14, 2015) 

 
O projeto CEEJA representa um novo marco na educação. Pois, dá 
possibilidade que muitos alunos que não tiverem oportunidade de estudo 
possam terminar e melhorar suas condições trabalhistas e até de vida. E em 
minha vida profissional representa um avanço, pois aprendo novas 
abordagens pedagógicas sempre. (PROFESSOR 23, 2015) 

 
Um espaço onde posso atuar como facilitadora das aprendizagens, para 
uma clientela que desde o momento em que faço o acolhimento, formalizo 
minha função de educadora ao levantar os conhecimentos prévios do 
educando que em sua maioria chega com sua história construída, quando 
me torno parte dela ao afinar a escuta para pessoas que por motivos que a 
própria vida lhes impôs causou o afastamento da vida escolar quando 
estavam ainda na idade certa. (PROFESSOR 30, 2015) 

As sete questões trabalhadas acerca do Projeto CEEJA permitiram-nos 

analisar a grande complexidade que existe no trabalho docente nessas instituições. 

Por lidarem com um público mais maduro e heterogêneo além de pessoas que 

fazem parte do público-alvo da educação especial, os professores precisam dispor 
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de metodologias diferenciadas de ensino para o atendimento aos discentes. Ficou 

clara nas respostas a importância que eles dão ao acolhimento, ao diálogo e ao 

entendimento das histórias de vida de seus educandos, uma vez que se preocupam 

em atender às necessidades de aprendizagem de cada indivíduo. 

Outro fator que podemos considerar como um grande desafio ao trabalho 

docente consiste no atendimento aos alunos em diversos níveis de aprendizagem e 

conhecimentos, em curtos espaços de tempo, no ensino individualizado. Em um 

momento, eles podem atender um aluno com muitas defasagens nos anos finais do 

Ensino Fundamental, por exemplo, e meia hora depois já podem estar atendendo 

um aluno mais avançado em sua aprendizagem, que necessita apenas dos 

conteúdos do último ano do Ensino Médio. Além disso, caso haja a falta de algum 

docente de outra disciplina dentro de uma área de conhecimento, um professor que 

esteja presente deve substituí-lo durante o seu horário de trabalho. Nesse sentido, a 

formação docente é de fundamental importância, uma vez que o tempo inteiro exige 

do professor ir e voltar nas diversas abordagens de conteúdos e pesquisas 

necessárias para cada estudante. 

Também podemos verificar que, além dos desafios em se atender aos 

diversos níveis de aprendizagem, há uma sobrecarga de trabalho na rotina docente, 

uma vez que é necessário adaptar os materiais didáticos pedagógicos, elaborar 

roteiros de estudos e diversos instrumentos de avaliações, verificar o controle de 

fluxo dos alunos, bem como mapear os atendimentos diários e mensais que são 

realizados. 

Os professores compreendem que esse projeto se aproxima do mais 

adequado para o atendimento ao público da EJA, uma vez que, por atender pessoas 

a partir dos 18 anos de idade que já possuem diversas responsabilidades cotidianas 

e trabalho, possibilita que eles estudem dentro do seu tempo e ritmo de 

aprendizagem, o que facilita a conclusão da Educação Básica. Currículos mais 

rígidos, que exigem horários específicos e frequências diárias, dificultam o acesso 

de muitas pessoas, não somente pelo tempo, mas muitas vezes também pelo 

cansaço de, após um dia inteiro de trabalho, ter de frequentar a escola. 

Entende-se que o ensino individualizado permite aos estudantes o avanço do 

autodidatismo, uma vez que os força a estudar e pesquisar diversas fontes que 

facilitarão a compreensão dos conteúdos; entretanto, é um erro pressupor que, por 

si só, os discentes conseguirão ser autodidatas, sem a necessidade de haver uma 
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mediação por parte dos docentes para a evolução de sua aprendizagem e formação. 

Conforme apontado pelos professores, muitos indivíduos chegam aos CEEJA com 

grandes defasagens e dificuldades em se adaptar ao sistema de ensino; nesse 

sentido, o acolhimento, a retomada de estudos, os reforços e as oficinas são de 

fundamental importância para o processo de desenvolvimento da educação ao longo 

da vida, de forma a possibilitar o despertar dessa autonomia nos discentes. 

Contudo, apesar de a maioria dos CEEJA oferecer oficinas, consta que não 

há uma grande participação por parte dos discentes; isso nos permite afirmar que 

trata-se ainda de uma lacuna a ser superada, uma vez que a socialização é um 

ponto importante para o processo de ensino e aprendizagem. No ensino 

individualizado, há uma maior aproximação entre docente e discente que permite 

aos alunos verificarem as suas dúvidas com maior liberdade, entretanto a 

construção do conhecimento também deve ocorrer por diferentes pontos de vista e 

pela interação entre as pessoas. 

A flexibilidade e o ensino individualizado são apontados como pontos 

positivos para esse projeto, porém também existem os pontos negativos que 

necessitam ser sanados pelas políticas educacionais. Entre eles estão a falta de 

investimento por parte do governo na oferta de infraestruturas adequadas, tais como 

a abertura de mais CEEJA – em algumas localidades, a escola se encontra 

superlotada, o que dificulta o trabalho pedagógico –, a rotatividade de professores, 

uma vez que não existem professores efetivos com sede nos CEEJA, e a falta de 

laboratórios de informática e materiais para pesquisas – entendemos que, em 

escolas próprias para o atendimento de jovens e adultos que estão de portas 

abertas com espaços diversificados para os estudos, os discentes não podem se 

limitar a utilizar o livro didático-pedagógico oferecido; é necessário que tenham 

acesso a diversas fontes para a sua formação. 

Um ponto de grande relevância nos CEEJA é o espaço de formação e 

interação entre os docentes; a dinâmica de trabalho permite, de fato, a integração da 

equipe. As ATPC são organizadas, em sua maioria, em único dia, o que permite um 

tempo maior de formação; além disso, as salas de aulas são organizadas por áreas 

de conhecimento, o que permite uma interação maior entre os professores no 

desenvolvimento de projetos interdisciplinares. 
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6.3 Metodologia de ensino para os alunos dos CEEJA 

  

Nesse eixo do questionário, as questões tiveram como objetivo saber como o 

professor desenvolve o ensino individualizado e quais mudanças ele percebe em 

seu trabalho no CEEJA. As questões feitas foram as seguintes:  

a) Como você consegue avaliar os saberes existentes para dar continuidade 

às necessidades de aprendizagem do aluno? 

b) Como o ensino individualizado é disponibilizado aos alunos? 

c) Existe um tempo delimitado de orientação individual aos alunos? E se o 

aluno necessitar de mais tempo? 

d) Houve mudanças em sua prática docente após o início do trabalho em um 

CEEJA? Quais mudanças? 

 

A metodologia de ensino está diretamente articulada ao ensino individualizado 

e à avaliação que o professor realiza durante o curso. O processo de avaliação 

ocorre em várias etapas; na primeira sondagem, quando o aluno chega ao CEEJA, é 

feito o levantamento sobre sua vida e sua trajetória de aprendizagem. As outras 

etapas de avaliação ocorrem por meio do diálogo durante as orientações individuais, 

quando se tiram as dúvidas. Nas avaliações parciais e finais, o professor checa o 

que o aluno conseguiu assimilar. Caso não tenha desenvolvido as competências 

leitora e escritora em qualquer disciplina em que estiver matriculado, o discente é 

encaminhado para o professor de Língua Portuguesa para ter aulas de reforço. 

Os professores levam em consideração o ritmo de aprendizagem e de 

conhecimentos prévios de cada aluno para trabalhar os conteúdos necessários. Por 

meio do material didático-pedagógico, também podem verificar as atividades 

realizadas pelo aluno. 

Com relação ao diagnóstico de aprendizagem, o professor 4 (2015) afirma: 

Assim que o aluno entra em nossa sala, no momento mesmo de 
apresentarmos o material e instruirmos sobre a dinâmica do curso, fazemos 
uma série de perguntas que visam descobrir quais são suas maiores 
dificuldades, há quanto tempo parou de estudar, as razões que o levaram a 
isso, bem como os motivos que o persuadiram a retornar aos bancos 
escolares. Esta é uma checagem inicial, ainda incipiente, a qual damos o 
nome de “acolhimento” e que, na realidade, se inicia com os gestores e 
coordenadores responsáveis por efetivar a matrícula e apresentar-lhe os 
aspectos gerais do curso. Conforme argumentos na questão 1, é comum 
chegarem alunos desiludidos com a vivência escolar, prontos para desistir 
mais uma vez, repletos de anseios e constrangimentos, por isso é tão 
fundamental a qualidade deste primeiro contato. Além de avaliativo, o 
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acolhimento pretende reestabelecer a confiança perdida e sugerir novas 
possibilidades. Porém, embora necessário, o acolhimento não é suficiente 
para detectar os saberes existentes, isto é, o que os alunos trazem de 
conhecimento a respeito de determinado tema. Daí que entram as 
atividades e questionários do nosso material. Nele, há uma série de 
atividades mediante as quais vamos descobrindo tanto os saberes prévios 
como as dificuldades mais latentes dos alunos. 

 O professor 7 (2015) reforça a importância do professor que trabalha com 

reforço:  

Quando o aluno inicia Geografia, explicamos como é a estrutura da 
disciplina no CEEJA e ele recebe uma atividade inicial com texto, mapa e 
exercícios. Estimulamos o uso do dicionário e do Atlas Geográfico. Na hora 
da correção, temos a oportunidade de avaliar os conhecimentos prévios do 
aluno, inclusive as competências leitora e escritora. Para os casos com 
maiores dificuldades nessas competências, encaminhamos o aluno para a 
sala de reforço que conta com professora habilitada. 

 A importância de se verificarem as necessidades de aprendizagem do aluno é 

realçada pelo professor 29 (2015). Para ele: 

O atendimento individualizado feito nas orientações de estudo, o material 
didático-pedagógico próprio, as oficinas temáticas e as avaliações 
elaboradas de forma clara e contextualizadas, facilitam a investigação do 
professor quanto às necessidades de aprendizagem do aluno. Conforme a 
observação dos resultados, e se necessário serão feitas novas adaptações 
ou modificações. 

 Conhecer os hábitos de leitura e escrita dos alunos é importante no início do 

trabalho. O professor 30 (2015) destaca também a insegurança dos alunos por 

terem ficado tanto tempo fora da escola: 

No levantamento dos conhecimentos prévios. Em uma conversa informal 
pergunto se tem o hábito de leitura e escrita, os que assistem na TV, se tem 
acesso a internet, Whatsapp e outras redes sociais para saber se sabem 
usar as mídias das quais orientamos acessar: Blog/Facebook CEEJA. Cada 
aluno tem uma história diferente. Pessoas que ficaram 30, 40 anos fora da 
escola e que chegam inseguras e com medo dos desafios que irão 
enfrentar. Normalmente pergunto o que se lembram da geografia e 
dependendo do tempo fora é sempre aquela resposta: nomes de Estados, 
Cidades, o que é planeta, ou seja, aquele saber do tempo da decoreba. 
Dependendo do tempo fora nem tiveram acesso a disciplina.  

 Por fim, os professores 34 e 35 (2015) realçam o fato de que uma boa 

avaliação inicial é fundamental no encaminhamento do estudo: 

Os alunos começam a ser avaliados a partir da matrícula, pois devem 
preencher campos básicos (nome, endereço, documentos pessoais e etc.). 
Quando a Coordenação percebe dificuldade no preenchimento dos 
documentos, esse aluno já é encaminhado para a Equipe de Língua 
Portuguesa para uma atividade de sondagem. Dependendo da 
necessidade, o aluno faz atividades que são denominadas “adaptação”, que 
nada mais é do que um reforço. Essas atividades são aplicadas pelas 
professoras de Português. Os educandos são convidados a virem com mais 
frequência para não perderem o ritmo. Após terminar todas as apostilas da 
disciplina e atividades complementares de reforço, o aluno segue para as 
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demais disciplinas. Assim, seja esse estudante que veio da disciplina de 
Português, seja o aluno que começou em nossa disciplina (Geografia), o 
mesmo é acompanhado o tempo todo. Durante as atividades das apostilas 
também é avaliado. Além disso, fazemos intervenções individuais. Temos 
um ambiente colaborativo de aprendizagem. Atendemos e avaliamos as 
habilidades oral, leitora e escritora dos educandos em três situações: 1ª) Em 
esclarecimento de dúvidas que exponham a partir do conteúdo e/ou 
atividades que constem em sua apostila(s). 2ª) Em esclarecimentos sobre 
as formulações escritas e orais que fazem nas avaliações. 3ª) Em nossas 
exposições sobre o conteúdo estudado. Assim, os saberes prévios são 
aferidos em tópicos do caderno que apresentam situação-problema, quando 
dialogamos com os alunos e verificamos o nível de profundidade que seu 
juízo abarca; avaliamos a extensão da ampliação de suas noções. 

 Verificamos que a avalição diagnóstica ocorre por um processo dialógico. Os 

professores respeitam os conhecimentos prévios dos alunos e o ritmo de 

aprendizagem. A defasagem e os medos que os alunos trazem, principalmente 

aqueles que ficaram muito tempo longe da escola, começam a aparecer na acolhida, 

a primeira conversa, um momento importante. São ações fundamentais para que os 

alunos sejam motivados a dar continuidade a seus estudos. 

Com relação à importância do diálogo entre educador e educando, Paulo 

Freire (1987, p. 47) afirmou que: 

Para o educador-educando, dialógico, problematizador, o conteúdo 
programático da educação não é uma doação ou uma imposição – um 
conjunto de informes a ser depositado nos educandos –, mas a devolução 
organizada, sistematizada e acrescentada ao povo daqueles elementos que 
este lhe entregou de forma desestruturada. 

 Ou seja, não há como não partir de um diagnóstico prévio do conhecimento 

do educando. 

 O ensino individualizado, dentro do modelo de curso de presença flexível, 

consiste na entrega do material didático-pedagógico e de roteiros de estudos. O 

aluno deve estudar em casa e, quando retornar ao CEEJA, o professor faz a 

correção das atividades, tira as dúvidas e orienta novos encaminhamentos, materiais 

e pesquisas que devem ser realizadas; isso até que o educando esteja apto a 

realizar as avaliações, que são processuais e finais. No passaporte do aluno, ficam 

registradas todas as orientações e avaliações que ele realizou. 

 Na maioria dos CEEJA, a sala de orientação individual também é utilizada 

para a realização das avaliações. Há salas ambientes para cada área de 

conhecimento. Algumas unidades possuem espaços separados para avaliação e 

orientação. Quando é este o caso, um professor readaptado ou o próprio professor 

coordenador acompanha a realização da prova, que depois deverá ser encaminhada 

ao professor para correção. 
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 Em relação às características do ensino individualizado, os professores fazem 

algumas considerações que veremos na sequência. O professor 4 (2015) fala sobre 

os professores atenderem por área de conhecimento: 

Em nossa sala contamos com quatro professores capacitados a atender a 
qualquer uma das quatro disciplinas (Geografia, Sociologia, História e 
Filosofia). Assim, o atendimento é feito de forma individualizada, por ordem 
de chegada do aluno, e conforme o professor estiver desocupado. 

 O professor 11 (2015) relata como é feita a correção das avaliações logo após 

o seu término, para que o discente consiga aprender os pontos que errou: 

No início do curso o aluno recebe informações sobre a organização do 
curso, sobre o material de estudos e orientação de estudo. Essas 
orientações são transmitidas de forma oral e escrita (roteiro de estudos). 
Após a realização dos estudos (leitura, atividades, vídeos) recomenda-se 
que o aluno procure sanar suas dúvidas com o professor antes da 
realização da avaliação. A forma de avaliação é anteriormente explicada ao 
aluno. A correção é feita de forma comentada dando possibilidade ao aluno 
aprender com o seu erro. 

 A forma como se desenvolve o ensino individualizado é explicada pelo 

professor 15 (2015): 

O ensino individualizado é o alicerce do ensino dos CEEJA. Cada aluno traz 
consigo um ritmo de aprendizagem, sem que haja um tempo determinado 
para isso. É, portanto, a adequação do ensino às suas necessidades, 
interesses e aspirações. Tal procedimento assegura uma evolução gradual 
e suave e também impede o efeito de erros acumulados. 

 O professor 20 (2015) traz informações sobre o levantamento dos 

conhecimentos prévios e o auxílio ao discente para o estudo individual, de forma a 

facilitar a compreensão do que está sendo visto: 

O aluno apresenta-se, em seguida, numa conversa informal, faço uma 
pesquisa sobre seus conhecimentos prévios, assim como também suas 
expectativas, dou as instruções de estudo, de acordo com o material 
disponibilizado pela Secretaria da Educação do estado de São Paulo, de 
forma a explanar brevemente o conteúdo, oriento as formas eficazes de 
como estudar de forma individual, para que ele se identifique com algumas 
e possa utilizá-las, no intuito de auxiliar a compreensão do conteúdo, ao 
longo dos estudos e na medida em que os alunos vão apresentando 
dificuldade de compreensão, ele apresenta-se ao polo para tirar dúvidas e 
dar prosseguimento, esse procedimento pode ocorrer por várias vezes, até 
que o aluno sinta-se confortável e confiante para realizar as avaliações. 

 A partir das dúvidas que os alunos trazem durantes as orientações, é possível 

diagnosticar as defasagens e apontar novos materiais para estudos, como explica o 

professor 27 (2015): 

Procuramos atender a necessidade de cada um da melhor maneira 
possível. Um exemplo de atendimento: Após o aluno levar o material para 
casa e estudá-lo, ele volta à escola para tirar suas dúvidas em relação à 
leitura ou às atividades. É neste momento que diagnosticamos se o aluno 
tem alguma dificuldade ou necessidade de atendimento diferenciado. Em 
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caso negativo, ele realiza uma avaliação sobre a leitura realizada, que é 
corrigida juntamente com o aluno. Durante a correção, são feitos 
comentários sobre as questões, ampliando as respostas corretas e 
respondendo as incorretas. 
Caso o aluno apresente dificuldades em relação à leitura, atividades 
diferenciadas são propostas, para que o aluno possa desenvolver os 
conteúdos, habilidades e competências necessários. 

 O professor 30 (2015) aponta a complexidade existente com relação aos 

alunos que estão em diferentes níveis de conhecimento: 

Para que o acolhimento seja justo para todos e que não nos esqueçamos 
de nenhum detalhe, temos colado em nossa mesa de forma discreta um 
roteiro. Nas ATPC discutimos ações que nos auxiliam nas práticas 
pedagógicas diárias que ao implementá-las ajudam a disparar os 
mecanismos cerebrais dos alunos visando a permanência e respeitando o 
tempo e ritmo de aprendizagem de cada um. Enquanto que alguns estão 
“globalizados” outros estão quase em regimes “tribais”. Em meio a alunos 
com facilidades e defasagens profundas, nós enquanto professores nos 
recriamos pedagogicamente. Os registros no passaporte do aluno são muito 
importantes porque é de onde sempre partimos, ou seja, onde o aluno 
parou em seu último comparecimento. Depois dos cumprimentos sempre 
perguntamos se as atividades propostas ajudaram nas aprendizagens, onde 
teve mais dificuldade, o que aprenderam e quais as dúvidas. Procuro 
sempre ter em mente o plano B quando o aluno mostra que ainda não está 
entendendo. Os materiais didáticos sempre estão disponíveis e ao nosso 
alcance para suporte das aprendizagens. 

 Por essas falas, notamos que os professores procuram verificar qual 

conteúdo irão trabalhar com o aluno e se ele está conseguindo assimilar o que está 

sendo trabalhado ou não. Em caso negativo, é necessário o desenvolvimento de 

metodologia e a elaboração de pesquisas diferenciadas para o educando. Outro 

ponto observado é que as avaliações são corrigidas passo a passo, o que auxilia o 

aluno na compreensão do que ele está acertando ou errando. 

 Em dissertação de mestrado recente cujo objetivo foi verificar a relação do 

processo de ensino e aprendizagem dos alunos no CEEJA, temos a seguinte 

afirmação: 

Os docentes de um modo geral revelam-se abertos à superação das 
dificuldades, buscam estabelecer interlocução entre os saberes e o 
processo de ensino e aprendizagem e afirmam que os estudantes são 
participativos e esforçados. Os dados demonstram ainda uma concepção 
pedagógica de alguns professores que valoriza o sujeito como ser 
inacabado. A concepção de educação dos professores do CEEJA está 
permeada por uma dimensão sócio-histórica na perspectiva crítica, onde os 
sujeitos são envolvidos no processo de condução da educação com o intuito 
de construir sua sociabilidade pela mediação entre os campos pedagógico-
educacional e sociopolítico. (RAUBER, 2012, p. 157) 

A importância do processo de ensino e aprendizagem na educação é ampla. 

Para Paulo Freire, o importante é saber como o objeto é abordado, a questão é o 
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dinamismo da aula, pois nem todas as aulas expositivas podem ser consideradas 

“bancárias”: 

Mas é importante dizer, Ira, que ao criticar a educação “bancária”, temos 
que reconhecer que nem todos os tipos de aulas expositivas podem ser 
considerados “educação bancária”. Você pode ser muito crítico fazendo 
preleções. A questão, para mim, é como fazer com que os alunos não 
durmam, porque eles nos ouvem como se estivéssemos cantando para 
eles! 
A questão não é se as preleções são “bancárias” ou não, ou se não se deve 
fazer preleções. Porque o caso é que os professores tradicionais tornarão a 
realidade obscura, quer dando aulas expositivas, quer coordenando 
discussões. O educador libertador iluminará a realidade mesmo com aulas 
expositivas. A questão é o conteúdo e o dinamismo da aula, a abordagem 
do objeto a ser conhecido. Elas re-orientam os estudantes para a sociedade 
de forma crítica? Estimulam o seu pensamento crítico ou não? (FREIRE, 
1987. p. 31) 

 Na maioria dos CEEJA, existe um tempo delimitado de atendimento para o 

ensino individualizado, que pode variar de 10 a 30 minutos. Entretanto, caso o aluno 

tenha necessidade de mais tempo, é orientado a estudar e realizar atividades, que 

podem ser feitas no próprio espaço do CEEJA. Posteriormente, retoma com o 

professor, dando continuidade à orientação, mas isso varia de acordo com a 

demanda de alunos a serem atendidos no dia. 

Os professores assim se manifestam acerca dessa questão: 

Não existe um tempo delimitado para o atendimento ao aluno. O professor 
deve saber planejar o seu tempo de acordo com a dinâmica do movimento 
de alunos presentes no dia. Em determinadas horas do dia a frequência de 
alunos é menor, permitindo um atendimento mais atencioso. Recomenda-se 
aos alunos que apresentam maiores dificuldades, que frequentem dias e 
horários mais adequados para as suas necessidades, mas isso nem sempre 
é possível. (PROFESSOR 11, 2015) 

 O professor 24 (2015) menciona que atende, em média, “[...] de 20 a 30 

minutos cada aluno, mas, caso precise, aumenta-se o tempo, de acordo com a 

necessidade do aluno”. O professor 30 (2015) detalha: 

A proposta é que o aluno estude em seu tempo disponível e dentro da 
flexibilidade do Projeto se dirija ao professor para retirar dúvidas. O tempo 
com o aluno vai depender da necessidade e disponibilidade do aluno que já 
no processo conhece o funcionamento da escola, como por exemplo: o 
aluno chega e pega o passaporte no arquivo, coloca na caixa que fica em 
cima da mesa do professor em baixo do último passaporte, cumprimentos, 
assina sua hora de chegada na lista de alunos e se o professor estiver 
atendendo aluno, aguarda a vez. Ele será atendido quantas vezes forem 
necessárias. 

A prática docente no CEEJA é diferente da realizada em uma sala de aula. No 

CEEJA, o professor precisa estar atualizado, informado sobre os conteúdos, as 

competências e as habilidades trabalhados no Currículo Oficial do Estado. Precisa 
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estar atento ao material de apoio disponibilizado aos CEEJA, denominado EJA 

Mundo do Trabalho. São vários volumes e conhecê-los é importante para que se 

consiga sanar as dúvidas dos alunos. 

 Em relação às suas práticas didático-pedagógicas, os professores 

consideram que houve mudanças ao irem trabalhar em um CEEJA. Vários relatos 

vão nesse sentido. Para o professor 2 (2015), “[...] desde a maneira como atender o 

aluno mais velho, ouvindo suas histórias, dando atenção aqueles que precisam falar 

de seus medos e inseguranças, até como preparar materiais específicos para esse 

tipo de aluno”. O professor 9 (2015) menciona que, ao trabalhar no CEEJA, valorizou 

a necessidade de estar “[...] sempre me atualizando com cursos para aprender mais 

sobre as didáticas e práticas pedagógicas na formação de Geografia, para poder 

passar melhor os ensinamentos para os alunos, buscando sempre formas 

inovadoras”. Essa linha de argumentação também é reforçada pelo professor 14 

(2015). Para ele, foi preciso “[...] recompor a prática de atendimento, tirar as dúvidas, 

ser mais eficaz no atendimento individualizado. Planejamos atividades que faça o 

aluno compreender a geografia, leitura de mapas, gráficos, imagens etc.”. 

 Outras falas reforçam as mudanças percebidas, acrescentando novos 

elementos. O professor 17 (2015) afirma:  

Na sala de aula tradicional o professor não consegue trabalhar 
individualmente. A aula é planejada para atender a todos os alunos daquele 
ciclo que estão matriculados. No CEEJA, a abordagem feita pelo professor 
se diferencia devido o aluno já ter dezoito anos completo, muitos estarem 
atuando no mercado de trabalho, terem constituído famílias, etc.  

 O professor 18 (2015) realça a necessidade de se pensar o conhecimento 

como processo, construído na relação com os alunos: 

Houve amadurecimento na forma de trabalhar, no entendimento das 
limitações de todos como ser humano. Vejo a necessidade de se apoderar 
do conhecimento. Em contrapartida percebo nossas limitações como 
humanos, cada um dentro do seu contexto, uma vez que somos uma 
unicidade. Porém, entendo que o conhecimento necessita ser ampliado em 
toda nossa vida, que não existe idade, podem existir diferenças na forma de 
se apropriar deste, de acordo com a idade. Porém, conhecimento e cultura 
são produzidos em todos os momentos, e, dentro das nossas limitações 
sabemos que não estamos no uso de todos os conhecimentos da vida 
terrestre, que junto estamos produzindo saberes até então desconhecidos, 
conhecimentos são desconstruídos e reconstruídos em todo o momento.  

 Outros professores também se posicionaram sobre a questão: 

Sim, o atendimento individualizado, o foco no conteúdo a ser estudado em 
diferentes níveis de escolaridade, ver concretamente os avanços, saber se 
realmente o aluno está dominando o assunto e poder auxiliá-lo prontamente 
nas suas dúvidas, participar da realização de sonhos de muitos, pois a 
maioria vem com compromisso de estudar, tudo isso é fantástico, é 



125 

 

prazeroso para qualquer docente, o que infelizmente muito pouco se vê nas 
escolas de ensino regular. (PROFESSOR 20, 2015) 
 
A prática pedagógica é outra. No atendimento individual por termos uma 
maior proximidade podemos sanar as dúvidas de forma mais rápida e 
precisa. O modo de passar o conteúdo e as habilidades também modifica, 
pois podemos utilizar diferentes práticas pedagógicas durante todo o 
período de trabalho. (PROFESSOR 23, 2015) 
  
Houve profundas mudanças. Temos uma gestão muito competente que nos 
dá o suporte necessário para nos prepararmos e nos aprofundarmos no 
mundo CEEJA. Como facilito aprendizagens para alunos da 6ª série à 3ª 
série do Ensino Médio, o tempo de preparo é profundo e contínuo. “Estou 
sendo” (Paulo Freire), na prática e a motivação e contentamento são 
grandes porque estou interagindo com quem tem interesse e que precisa 
aprender. (PROFESSOR 30, 2015) 

 Cabe refletirmos acerca das questões acima mencionadas pelos professores 

em relação à prática docente. Tardif e Lessard (2014, p. 44) falam em docência 

como trabalho flexível, em que a prática docente é permeada por relações humanas 

e, ao mesmo tempo, pela autonomia e personalidade do professor. Dessa forma, 

[...] o ensino aparece como uma atividade fortemente marcada pelas 
interações humanas, pouco formalizada, diferenciada e difícil de controlar. 
Seus objetivos parecem problemáticos por serem definidos em função de 
contextos variáveis de trabalho. 

E avançam na análise, afirmando que  

o ensino aproxima-se bastante, assim, daqueles ofícios e daquelas 
profissões cujo espaço cotidiano de trabalho é marcado por uma grande 
autonomia e em que as atividades são desenvolvidas de acordo com 
representações, muitas vezes, renovadas, móveis, imprevisíveis na sua 
concretização e onde, por fim, a personalidade do trabalhador torna-se 
parte integrante do processo de trabalho. (TARDIF; LESSARD, p. 45) 

 Nos CEEJA, verificamos a autonomia e a personalidade do trabalho docente 

acima mencionadas no ensino individualizado. Cada discente é conduzido de uma 

forma à aprendizagem e os professores são receptivos a atender níveis de 

conhecimentos variados, bem como são abertos às dúvidas que os alunos trazem. 

Ao mesmo tempo, percebemos que esses professores se sentem motivados a 

ajudar os seus alunos, se sentem realizados em conseguir que eles evoluam e 

entendem o perfil do público que estão atendendo, o de pessoas maduras que estão 

buscando algo a mais para a sua vida pessoal. 

 Para Paulo Freire, a relação entre educador e educando se dá em um 

processo dialógico de conhecimento em que ambos estão estudando um objeto em 

questão. Além disso, há uma relação de respeito, humildade e afetividade com 

relação ao próximo, o que permite maior proximidade nesse processo: 
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A concepção e a prática “bancárias”, imobilistas, “fixistas”, terminam por 
desconhecer os homens como seres históricos, enquanto a 
problematizadora parte exatamente do caráter histórico e da historicidade 
dos homens. Por isto mesmo é que os reconhece como seres que estão 
sendo, como seres inacabados, inconclusos, em e com uma realidade que, 
sendo histórica também, é igualmente inacabada. Na verdade, 
diferentemente dos outros animais, que são apenas inacabados, mas não 
são históricos, os homens se sabem inacabados. Têm a consciência de sua 
inconclusão. Aí se encontram as raízes da educação mesma, como 
manifestação exclusivamente humana. Isto é, na inconclusão dos homens e 
na consciência que dela têm. Daí que seja a educação um que-fazer 
permanente. Permanente, na razão da inconclusão dos homens e do 
devenir da realidade. (FREIRE, 1987, p. 42) 

 Podemos perceber na fala do professor 18 (2015) a consciência do “ser 

inacabado”, sempre em busca de novos conhecimentos. O professor 30 (2015) usa 

a expressão “estou sendo”, no sentido de pensar a educação em permanente 

transformação em se re-fazer na práxis. 

 Em suma, apesar de haver uma rotina na forma de recepção dos alunos no 

ensino individualizado, em que o professor no primeiro momento realiza a acolhida, 

verifica os anseios do aluno, disponibiliza os materiais e roteiros de estudos que 

devem ser estudados e progressivamente vai verificando as dificuldades de cada 

indivíduo, há um processo de mediação do conhecimento que é profundo e 

construído a cada atendimento. 

 Por serem escolas com organização diferenciada, percebe-se que os 

professores tiveram um processo de adaptação a uma nova realidade, inclusive em 

compreender as necessidades e os anseios que esse público, ao chegar aos 

CEEJA, traz; alguns querem acabar os estudos mais rapidamente para a obtenção 

do certificado pelas exigências do mercado de trabalho, enquanto outros querem se 

preparar para o vestibular; outros, ainda, querem aprender mais devagar, seguindo o 

seu ritmo de aprendizagem. 

 Os professores percebem que há uma diferenciação de discente para 

discente e estão abertos ao diálogo e à construção da aprendizagem, respeitando o 

ritmo de cada um; além disso, a forma de abordagem e tratamento é outra: há uma 

relação de respeito e reciprocidade, pois os alunos são adultos que trazem vivências 

e têm a sua própria liberdade de escolha como indivíduos autônomos. 

 Percebemos que os docentes que atuam nos CEEJA desenvolvem um outro 

olhar, de maior sensibilidade nas relações humanas, ao considerar que o tratamento 

ao discente deve ser diferenciado, preocupando-se com a acolhida e sua 

permanência nos estudos. 
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 Também há, por parte desses profissionais, uma preocupação em estar 

sempre se atualizando, buscando novos conteúdos e abordagens metodológicas 

para o auxílio na aprendizagem de seus discentes; é um trabalho desafiador na 

medida em que, em um único dia, o professor aborda diferentes conteúdos e 

trabalha com diferentes estratégias de ensino. Ao se respeitar o conhecimento 

prévio do discente e se trabalhar com a evolução de sua aprendizagem, o trabalho 

não se caracteriza como mecânico como o de um ensino único para todos; ao 

contrário, há especificidades a serem trabalhadas de acordo com cada indivíduo. 

  

6.4 Atividades pedagógicas 

 

 O eixo do questionário dedicado às atividades pedagógicas contou com as 

seguintes perguntas:  

a) Como você planeja as oficinas e atividades culturais para os alunos? 

b) Você trabalha interdisciplinarmente? De que forma? 

c) Com quais materiais didáticos você trabalha? 

d) Como são elaborados os roteiros de estudos da disciplina de Geografia 

para os alunos? 

e) Existe uma personalização do roteiro de estudo de acordo com o aluno 

atendido? 

 

 Além do ensino individualizado, os professores realizam em sua rotina de 

trabalho roteiros de estudos e de avaliações, planejamentos de oficinas e pesquisas 

de campo, estudos cotidianos de materiais a serem disponibilizados aos alunos, 

bem como registros em passaporte, controle de fluxo dos alunos nos atendimentos 

diários realizados e levantamento mensal da quantidade de alunos atendidos. Eles 

também auxiliam na busca dos alunos que, por algum motivo, não comparecem no 

período de um mês, e enviam mensagens para o celular deles para que retornem 

aos estudos. 

 Nesse sentido verificamos que, apesar da dinâmica diferenciada em sua 

organização, nos CEEJA existe uma rotina de trabalho para os professores, assim 

como nas demais escolas. A diferença é que o trabalho se desenvolve em salas de 

aula coletivas e não de ensino individualizado. 
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Quando se estuda as jornadas de trabalho dos professores, um fenômeno 
salta aos olhos: todos os eventos cotidianos estão encaixados em ritmos e 
atividades relativamente uniformes, que compõem a jornada de trabalho. 
Tais ritmos e atividades correspondem aos ritos básicos da escola ou, se 
preferirmos, às grandes rotinas coletivas que estruturam o trabalho docente 
no dia a dia. Com efeito, a típica jornada de trabalho dos professores 
funciona segundo alternâncias de atividades relativamente uniformes: a 
jornada começa, habitualmente, por um breve período de contato com os 
colegas, na sala de professores; segue-se muitas vezes, um tempo de 
preparação das atividades do dia e do material necessário; na sequência, 
uma atividade de acolhida dos alunos, seguida por uma alternância de 
lições ou outras atividades de aprendizagem, marcadas por períodos de 
intervalo para recreação e almoço, durante os quais os professores dão 
prosseguimento a várias tarefas, ao mesmo tempo em que descansam; 
enfim, a jornada se completa com a partida dos alunos e, geralmente, mais 
uma atividade: a preparação para o dia seguinte, uma reunião, correções, 
etc. As noites, muitas vezes, são ocupadas com algum trabalho de 
preparação ou de correção. (TARDIF; LESSARD, 2014, p. 164) 

 Ou seja, para além da rotina de trabalho docente dentro de seu horário de 

trabalho os professores possuem atribuições, como planejamentos, pesquisas e 

elaboração de atividades, que muitas vezes também são realizadas fora da unidade 

escolar. 

Nos CEEJA, as oficinas e atividades culturais são planejadas entre os 

professores de mesma área de conhecimento. O objetivo é realizar um trabalho 

interdisciplinar de ensino contextualizado por meio de oficinas ou pesquisas de 

campo e visitas a espaços culturais, na abordagem de temas gerais como direitos 

trabalhistas, lei “Maria da Penha”, qualidade de vida, doenças sexualmente 

transmissíveis, dengue e outros. Os professores também fazem o levantamento das 

principais dificuldades dos alunos em relação ao conteúdo. Posteriormente, 

programam aulas coletivas abordando temas relevantes, tanto da disciplina como do 

material disponibilizado EJA Mundo do Trabalho e, nesses momentos, os alunos 

possuem espaço para interagir. Entretanto, alguns professores relatam que em 

determinados CEEJA não se consegue realizar muitas oficinas, devido à falta de 

espaço na unidade escolar. 

 O professor 4 (2015) faz o seu relato: 

Percebemos algumas demandas de conhecimento por parte dos alunos, e 
então procuramos convidar algum palestrante ou montar alguma oficina 
para dissipar as dúvidas dos alunos. Neste ano, convidamos uma 
palestrante para falar sobre “acesso à justiça”, pois os alunos tinham várias 
dúvidas sobre direito civil, direito do consumidor e direito do trabalhador; 
além de montarmos uma oficina de “química” que pudesse mostrar-lhe o 
processo de fabricação se sabonetes, shampoo e amaciantes. 
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 Para o professor 8 (2015), a rotina inclui o planejamento das “[...] minis 

oficinas todo fim de mês para o mês seguinte, com temas relevantes à disciplina. As 

atividades culturais seguem o calendário dentro da proposta pedagógica da escola”. 

 O professor 11 (2015) ressalta que, 

para a escolha do tema, realiza-se pesquisa entre os professores e alunos 
sobre assuntos de maior interesse. Selecionado o tema, faz-se 
levantamento bibliográfico, em várias fontes; seleciona-se os materiais 
didáticos; elabora-se o roteiro da oficina, as atividades e as formas de 
avaliação. 

 Complementando o raciocínio, o professor 20 (2015) afirma: 

As oficinas são preparadas de acordo com as necessidades dos alunos, os 
temas a serem escolhidos são de atualidade, históricos, cartográficos, meio 
ambiente, pluralidade cultural, na abordagem de temas [...] [nos quais os] 
alunos possuem maior dificuldade de compreensão, em forma de oficina de 
aprendizagem coletiva, muitas vezes, o trabalho é feito 
interdisciplinarmente, ou seja, com o envolvimento de outras disciplinas. As 
oficinas são planejadas, agendadas e comunicadas com antecedência aos 
alunos, que ao assistirem recebem um bônus que os ajudarão na contagem 
de pontos das avaliações. Também organizamos, aqui na escola excursões 
culturais, em que há muita participação dos alunos. 

 O professor 25 (2015) ressalta que “[...] as aulas coletivas de Geografia são 

trabalhadas com temas variados e atuais. As atividades culturais são realizadas, 

como passeios por pontos importantes da nossa cidade e região e palestras”. 

 Paulo Freire destacou a importância do caráter dialógico e coletivo que o 

ensino e a aprendizagem devem ter por meio da investigação de um tema gerador 

que surge nos círculos de cultura. Para ele, 

[...] a investigação do “tema gerador”, se encontra contido no “universo 
temático mínimo” (os temas geradores em interação) se realizada por meio 
de uma metodologia conscientizadora, além de nos possibilitar sua 
apreensão, insere ou começa a inserir os homens numa forma crítica de 
pensarem seu mundo. (FREIRE, 1987, p. 55) 

 Verificamos nas falas dos professores que o trabalho interdisciplinar ocorre 

principalmente por meio de oficinas, palestras e outras atividades culturais, que são 

organizadas por áreas de conhecimento. Painéis informativos também são 

montados com a interação entre docentes das diversas disciplinas. Alguns 

professores pontuaram que no ensino individualizado não conseguem desenvolver 

um trabalho interdisciplinar, em razão de o aluno cursar uma disciplina por vez; 

talvez ainda não tenham em sua formação a noção de que um único professor pode 

realizar um trabalho interdisciplinar, incorporando o conhecimento de outras 

disciplinas e relacionando-os com os conteúdos que estão sendo trabalhados. 

Especificamente o professor 11 (2015) afirma que 
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[...] há uma dificuldade em se trabalhar de forma interdisciplinar pelo fato do 
aluno cursar uma disciplina por vez. O que ocorre, principalmente nas 
oficinas, é o desenvolvimento de temas transversais (meio ambiente, saúde, 
ética, trabalho) e atividades multidisciplinares.  

Entretanto, a maioria dos professores cita a abordagem interdisciplinar do 

conhecimento como positiva. O professor 15 afirma que “[...] a interdisciplinaridade é 

realizada através das oficinas, que ocorrem todo mês. A escola oferece várias 

oficinas, com assuntos diversificados e complementares no processo da 

aprendizagem. Portanto, são realizadas durante todo o ano”. O professor 23 (2015) 

menciona: “[...] além das oficinas, muitas vezes utilizo material de sociologia e 

história, como vídeos e atividades que fazem uma ligação com os de Geografia”.  

Vários outros professores reforçam a importância do ensino interdisciplinar. O 

professor 27 (2015) afirma: 

Em nossa unidade, temos apenas 4 salas de aula, onde são distribuídas 
todas as disciplinas. Sendo assim, Geografia, História, Sociologia e Inglês 
ocupam o mesmo espaço. Este formato facilita o trabalho interdisciplinar, 
onde os professores interagem entre si e com os alunos. Além disso, alguns 
projetos paralelos são realizados, por exemplo, uma horta vertical realizada 
por um professor de Geografia, um de Arte e um de Química.  

Para os professores 34 e 35 (2015), 

muitas oficinas abordam temas interdisciplinares. Aqui no CEEJA gostamos 
de fazer esse tipo de trabalho por área de conhecimento, normalmente, 
cada disciplina aborda o seu parecer sobre determinado tema de estudo. 
Nossos painéis costumam também envolver várias disciplinas.  

 Em relação aos materiais didáticos e pedagógicos que os professores 

utilizam, até o ano de 2014 os CEEJA adotavam o Telecurso 2000 e recebiam livros 

do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), além dos cadernos de apoio ao 

currículo do estado de SP. Em alguns casos, utilizavam apostilas elaboradas pelos 

próprios docentes. A partir de 2015, a SEE-SP implementou o material didático 

pedagógico EJA Mundo do Trabalho, elaborado em parceria com a Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SDECTI). 

 Sobre o material, os professores afirmam: 

Trabalhamos com o material didático fornecido pela SEE/SP: EJA Mundo do 
Trabalho modalidade semipresencial. Complementamos com textos, 
exercícios, mapas, tabelas, gráficos e imagens, além do dicionário, Atlas 
Geográfico, Globo Terrestre, lousa, mural, vídeos e sites da Internet. 
(PROFESSOR 7, 2015) 
 
Atualmente utilizamos o material EJA Mundo do Trabalho como referência 
nos ensinos fundamental e médio, que compreende livros e vídeos. Esses 
vídeos podem ser vistos na sala de aula e também pela internet no site do 
curso. A cada unidade de estudos o aluno recebe um roteiro de estudos 
com orientações sobre o conteúdo, bem como sugestões de leitura em 



131 

 

outros livros (didáticos, paradidáticos, literários), de filmes, de vídeos e de 
sites. Em atividades que envolvam cartografia, utilizamos Atlas, imagens de 
satélite e o globo terrestre. Mantemos um painel atualizado com recortes de 
jornal sobre temas pertinentes a área de Ciências Humanas. Parte desse 
material, subsidia a elaboração de questões de provas e atividades. 
(PROFESSOR 11, 2015) 
 
Trabalho com os seguintes materiais didáticos: Material encadernado 
fornecido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, como as 
apostilas, listas de exercícios, pesquisas, indicação de sites, aulas através 
de vídeos interativos como o link EJA Mundo do Trabalho, entre outros, 
atlas geográfico, mapas diversos, livros didáticos, globo terrestre, 
dicionários. (PROFESSOR 20, 2015) 
 
O material do Telecurso foi utilizado durante um grande período no CEEJA. 
Sempre com apoio de livros didáticos. Hoje, temos o material enviado pelo 
CEJA, específico para o CEEJA. O material do Ensino Fundamental já foi 
implantado, e o Médio está em processo de implantação. Este é o material 
base para todos os alunos. No decorrer do curso, são feitas as adaptações 
necessárias às particularidades de cada aluno. (PROFESSOR 27, 2015) 

O material didático adotado tem como eixo norteador a temática do trabalho, 

que é abordada junto aos conteúdos elencados pelas diversas disciplinas. Vale 

ressaltar que, para um público de jovens e adultos que em sua maioria atua no 

mercado de trabalho, não há como não trabalhar também com essa temática. 

Entretanto, os estudos e as orientações disponibilizados pelos docentes não devem 

ficar restritos a esse material didático, para a formação não ficar limitada ou muito 

básica. Isso porque 

tanto o educador tradicional como o libertador não têm direito de 
desconhecer as metas dos estudantes de receber formação profissional e 
adquirir credenciamento para o trabalho. Nem podem negar os aspectos 
técnicos da educação. Há uma necessidade real de especialização técnica, 
de que a educação, de uma perspectiva tradicional, ou libertadora, deve 
tratar. Além disso, a necessidade de formação profissional dos estudantes a 
fim de se qualificar para o trabalho é uma exigência real sobre o educador.  
Não obstante, qual é a única diferença que um educador libertador tem 
quanto a esta questão? O educador tradicional e o educador democrático 
têm ambos de ser competentes na habilidade de educar os estudantes 
quanto às qualificações que os empregos exigem. Mas o tradicional faz isso 
com uma ideologia que se preocupa com a preservação da ordem 
estabelecida. O educador libertador procurará ser eficiente na formação dos 
educandos científica e tecnicamente, mas tentará desvendar a ideologia 
envolvida nas próprias expectativas dos estudantes. (FREIRE, 1986, p. 47) 

 Além dos materiais didáticos pedagógicos elencados, os professores 

mencionam que disponibilizam blogs, elaboram roteiros de estudos para os alunos, 

orientam pesquisas diversas e utilizam vídeos, documentários, filmes, cartazes, 

murais didáticos e mapas no ensino: 

A elaboração dos roteiros de estudos da disciplina em questão baseia-se no 
material de estudos EJA Mundo do Trabalho, cuja organização teve como 
princípios básicos a adequação e sistematização referente ao ensino 
aprendizagem, pois os alunos necessitam adquirir o hábito e a prática 
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leitora, desta forma, ao estudar os textos a fim de aprimorar seus 
conhecimentos, e nesta busca é necessário propiciar algo prazeroso 
mesmo em textos e assuntos mais difíceis e sempre levando em conta as 
suas experiências de vida como ponto de partida, sendo assim, ampliando e 
desenvolvendo suas capacidades. (PROFESSOR 4, 2015) 

 
Os roteiros de estudos são elaborados para cada um dos módulos de 
ensino. Eles trazem os objetivos do conteúdo, sugestões de vídeos e filmes 
e informações complementares em forma de texto ou imagem. Há também 
um roteiro geral que dá orientação sobre as formas de estudo (como melhor 
proceder na leitura e interpretação de textos, gráficos e mapas; como 
registrar as ideias principais na forma de texto, organograma, esquemas e 
listas). (PROFESSOR 11, 2015) 

 
Geralmente, no ato da explanação dos conteúdos faço tópicos de leitura, 
esquemas e desenhos para nortear os estudos, os roteiros são elaborados 
de acordo com as necessidades e a disponibilidade de tempo de cada um, 
mas a indicação é resolver os exercícios elaborados pelos professores de 
Geografia e os propostos na apostila, fazer seus próprios resumos para 
melhor compreensão e retomá-los, grifar as partes mais importantes, 
esquematizar. (PROFESSOR 20, 2015) 

No Documento Orientador nº 16 de 2014, é mencionado que os roteiros de 

estudos devem possuir espaços para que, nas orientações, os professores citem 

outros materiais ou atividades, conforme a necessidade do discente, tornando-os 

assim personalizados:  

Os materiais para estudos devem ser diversificados e no roteiro de estudos 
também devem ser acrescentadas informações conforme necessidade de 
cada aluno, tornando se desta forma, de fato, um ensino personalizado e 
buscando aprimorar a aprendizagem de cada aluno. (SÃO PAULO, 2014, 
p. 15-16). 

Verifica-se que os roteiros de estudos são elaborados durante o período de 

planejamento do ano letivo, de forma homogênea. O que irá diferenciar o trabalho é 

a explicação que o professor dará, de acordo com o entendimento de cada aluno. 

Nos casos de alunos com dificuldades de leitura e escrita ou com necessidades 

especiais, o material é adaptado. 

Para o professor 2 (2015), “[...] o roteiro é o mesmo para cada unidade de 

estudo, mas este será explicado de acordo com o nível de entendimento do aluno, 

visto que uma das grandes dificuldades desse público é a interpretação”. O 

professor 7 (2015) realça: “[...] para alguns alunos com necessidades especiais 

(surdez, visão...) fazemos algumas adaptações no roteiro de estudo. Mas, na 

maioria dos casos, o atendimento individual dado pelo professor, faz a diferença”. 

Outros professores também se manifestaram sobre essa questão, como o 

professor 11 (2015): 
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O roteiro de estudo é o mesmo para todos os alunos. O que pode ocorrer 
em certas situações em que o aluno apresenta muita dificuldade de leitura e 
escrita (normalmente alunos ausentes da escola há muito tempo e cursando 
sua primeira disciplina) é haver uma compartimentação dos conteúdos e 
provas. 

 O professor 17 (2015) menciona que “[...] o que existe é uma intervenção 

diferenciada por parte do professor para diminuir as dificuldades que alguns alunos 

apresentam diante dos conteúdos”. O professor 31 chama a atenção para o fato de 

que 

[...] os alunos com deficiência visual e auditiva ou de baixa visão, 
cadeirantes e outras dificuldades são assistidos de forma mais 
especializadas, o roteiro passa por um critério de avaliação das professoras 
de cada especialidade e [são] traduzidos para melhor compreensão. 

 Com relação ao ensino individualizado e à necessidade de elaboração de 

roteiros de estudos e avaliações, chamamos a atenção para o que Tardif e Lessard 

(2014, p. 113-114) definem como a carga de trabalho dos professores: 

Eis os principais fatores que devem ser considerados na determinação da 
carga de trabalho dos professores: 

 Fatores materiais e ambientais, como a natureza dos lugares de trabalho 
e os recursos materiais disponíveis. Por exemplo, a insuficiência de material 
adequado, a falta de equipamento informático, a pobreza das bibliotecas, a 
dependência dos horários de transporte (em regiões distantes), a 
insuficiência de recursos financeiros são fatores muitas vezes descritos 
pelos docentes de todos os países e, obviamente, no Brasil, pois eles 
tornam muito pesada ou difícil a carga de trabalho; 

 Fatores sociais, como a localização da escola (em meio rural ou urbano, 
num quarteirão rico ou pobre, etc.), a situação socioeconômica dos alunos e 
de sua família, a violência reinante no quarteirão, a venda de drogas entre 
crianças, etc.; 

 Fatores ligados ao “objeto de trabalho”, tais como o tamanho das turmas, 
a diversidades das clientelas, a presença de alunos com necessidades 
especiais e com dificuldades de adaptação e de aprendizagem, a idade dos 
alunos, o sexo, o nível de maturidade, etc.; 

 Fenômenos resultantes da organização do trabalho: o tempo de trabalho, 
o número de matérias a dar, o vínculo empregatício (regular, precário, por 
contrato, etc.), a diversidade das outras tarefas além do ensino (a 
recuperação, as atividades paradidáticas, a tutoria ou a disciplina, a 
supervisão, etc.), as atividades à noite, nos fins de semana, nas férias, etc.; 

 Exigências formais ou burocráticas a cumprir: observância dos horários, 
avaliação dos alunos, atendimento aos pais, reuniões obrigatórias, tarefas 
administrativas, etc.; 

 Enfim, há ainda os modos como os professores lidam com esses 
fenômenos e as estratégias que eles elaboram para assumi-los ou evitá-los. 
Aqui temos que levar em conta a idade e o tempo de profissão dos 
professores, sua experiência, como eles enxergam seu papel e sua missão, 
seu sexo, pois as mulheres, que são a maioria do corpo docente, muitas 
vezes têm que encarar uma dupla tarefa, no trabalho e em casa, etc.  

A fala dos professores permite afirmar que o trabalho nos CEEJA, em razão 

da oferta de cursos de presença flexível em que há movimento diário de diferentes 
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alunos, implica trabalho intenso do professor para dar conta da rotina de orientações 

dos alunos, preparando para cada atendimento os roteiros de estudos pré-definidos, 

bem como diversos modelos de avaliações. 

Dentro da categoria das atividades pedagógicas, foram trabalhados os itens 

referentes ao planejamento de atividades culturais, à elaboração de oficinas e aulas 

presenciais, à elaboração de roteiros de estudos, aos materiais didáticos 

pedagógicos que são disponibilizados e ao trabalho interdisciplinar. 

As elaborações de oficinas e atividades culturais, bem como de roteiros de 

estudos, são realizadas em períodos de planejamento escolar e discutidas entre os 

professores das áreas de conhecimento. Com relação ao planejamento de aulas 

presenciais, os professores procuram verificar em quais conteúdos os alunos 

possuem maior dificuldade de compreensão, para trabalhá-los presencialmente. 

Além dos roteiros de estudos e dos materiais disponibilizados para os estudos 

do discente, os professores apontam outras fontes de pesquisas, como blogs e 

vídeos que podem ser utilizados como subsídios. Verificamos, inclusive, que em 

algumas unidades os professores já estão elaborando videoaulas articuladas aos 

conteúdos trabalhados no material EJA Mundo do Trabalho, de forma a auxiliar a 

compreensão dos discentes e facilitar o tempo de orientação naquelas unidades que 

se encontram com uma grande demanda de discentes matriculados. 

Com relação ao trabalho interdisciplinar, os professores o percebem no 

desenvolvimento das oficinas e aulas presenciais ou atividades culturais, que 

permite o planejamento e a ação conjunta entre docentes. Verificamos que o 

material didático-pedagógico EJA Mundo do Trabalho também permite a 

interlocução entre as disciplinas nos conteúdos trabalhados pelos cadernos e 

vídeos, com um eixo principal que permeia as discussões, a temática do trabalho, 

trazendo abordagens de direitos trabalhistas, sistema capitalista, globalização, 

movimentos sindicais, entre outros assuntos. 

Além das atividades pedagógicas já elencadas, há outras que fazem parte da 

rotina docente dos CEEJA: registros dos passaportes, controle de fluxo de 

atendimentos diários e mensais, levantamento dos alunos que não têm frequência 

regular e chamada deles para que retornem aos estudos. Isso nos permite analisar 

que os registros são numerosos e diferenciados; há uma sobrecarga no trabalho 

docente na medida em que os apontamentos são feitos manualmente; apenas em 

algumas unidades há um sistema de registro de notas e frequência dos alunos, que 
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é mantido com verba de APM escolar. O ideal seria ter um sistema único oferecido 

pela Secretaria de Estado da Educação para a organização da vida escolar dos 

alunos, de forma a facilitar o controle e acesso aos dados. 

 

6.5 Avaliação 

 

O aluno do CEEJA é avaliado de diferentes formas, seja durante as atividades 

que são desenvolvidas para a orientação individual, seja na participação de 

palestras, de oficinas e das atividades culturais. Além disso, ele é avaliado ao final 

de cada módulo ou unidade estudada por meio de provas processuais, até chegar à 

avaliação final para a conclusão da disciplina que estiver cursando. 

Para dar conta dessa dinâmica de avaliações, elaboramos o seguinte 

conjunto de questões: 

a) De que forma você avalia o aluno? 

b) Existem diferenças nas avaliações que são aplicadas entre os alunos? 

c) Em seu entendimento, todos os alunos que passam por este CEEJA 

conseguiram ampliar a sua formação e efetivamente estar preparados para o 

prosseguimento de seus estudos em nível superior caso queiram? De que forma 

você consegue avaliar isso? 

 

 Selecionamos inicialmente algumas falas dos professores acerca dos 

processos avaliativos do CEEJA, pois elas apresentam um panorama geral de como 

eles percebem os processos. Começamos com o professor 4 (2015): 

Nosso aluno passa por diferentes instrumentos avaliativos, organizados de 
formas diferentes. Devido ao formato do Projeto CEEJA: apresentação do 
material, orientação, leituras, exercícios, provas dissertativas e provas 
objetivas de múltipla escolha, as avaliações são, basicamente, de provas. 
Mas, oferecemos oficinas e palestras como instrumentos de avaliação. 

 O professor 6 (2015) chama a atenção para a utilização dos “[...] exercícios 

existentes no próprio caderno do aluno, através de exercícios elaborados pela 

equipe de geografia, avaliação diária, avaliação final e participação de palestras e 

oficinas”. 

 A dimensão da importância do processo de avaliação é realçada pelo 

professor 15 (2015). Para ele, 

o papel do avaliador transforma-se no de partícipe do sucesso ou fracasso 
dos alunos. A avaliação dar-se-á no processo de forma contínua através de 
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instrumentos especialmente elaborados para esse fim. Deve ser 
considerada como favorecedor da qualidade da aprendizagem e não como 
forma de punição ao aluno e sim verificação se os objetivos foram 
alcançados. Se ocorrer uma avaliação realizada de forma insatisfatória o 
professor o orientará novamente para uma próxima avaliação. 

 Os professores 34 e 35 (2015) apresentam uma avaliação geral do processo, 

mencionando as dificuldades que existem na elaboração de avaliações para um 

público heterogêneo: 

Além de toda a avaliação diagnóstica já descrita detalhadamente numa 
outra questão desta pesquisa, avaliamos por meio de oficinas e/ou aulas em 
grupo, de provas parciais e finais que servem para o avanço dos alunos nos 
módulos e disciplinas, tal como consta no Documento Orientador CGEB Nº 
16/2014 e é previsto na resolução vigente. Temos um público muito 
heterogêneo, com diversas experiências de vida, muitas vezes que 
passaram por insucesso escolar e ficaram anos fora da escola, por isso, 
elaborar uma avaliação que contemple um público tão heterogêneo não é 
fácil. Nas questões dissertativas, e atividades escritas, os alunos são 
capazes de expressar toda a sua cultura e experiência adquirida, 
associando-as aos conhecimentos adquiridos no material impresso da 
escola (material Fundap), ou discutido com o professor no momento de seu 
atendimento. Durante a correção das atividades avaliativas, nós buscamos 
fazer intervenções e discutir as colocações de cada questão. Acreditamos 
que o aluno aprende a todo momento, seja antes, durante ou depois de uma 
avaliação escrita. Todo momento é momento de avaliar o que foi aprendido 
e ampliar cada vez mais o conhecimento desse aluno. 

 O Documento Orientador nº 16 de 2014 orienta os professores no sentido de 

que “as avaliações devem ter a função de diagnosticar, com o propósito de saber 

quais os conhecimentos já adquiridos e quais precisam ser retomados para que ele 

tenha condições de continuar os seus estudos com qualidade” (SÃO PAULO, 2014, 

p. 19). 

 Em razão de a avaliação ser um processo de diagnóstico da aprendizagem do 

aluno, os CEEJA possuem diversos modelos de avaliação por unidades ou módulos 

de estudos. Se o discente não conseguir ir bem em uma prova, após a retomada dos 

estudos poderá realizar outra. 

 A avaliação é processo importante para a boa formação do aluno. Nessa 

perspectiva, Ana Maria Saul observa que “pensar e fazer avaliação exigem clareza 

em relação às finalidades da prática, inserida em uma moldura de educação que tem 

como horizonte a humanização do ser humano” (SAUL, 2015, p. 1307). 

 E nos CEEJA, justamente, os professores têm consciência de que os alunos 

possuem perfis diversificados em suas aprendizagens; muitos chegam com grandes 

defasagens, necessitando da retomada de diversos assuntos para que haja 

condições de prosseguimento nos estudos.  
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Verificamos pela fala dos docentes que há alunos que permaneceram um 

longo período afastados da escola e possuem muitas defasagens. Além disso, o fato 

de atenderem alunos com necessidades especiais, com deficiência visual (DV) ou 

deficiência auditiva (DA), implica a necessidade de adaptações, como provas 

ampliadas ou orais, com o auxílio dos professores da sala de recursos ou de 

interlocutores. Os professores mencionam que as avaliações possuem questões 

dissertativas e de múltipla escolha, contemplando charges, mapas e gráficos com 

níveis de dificuldade diferenciados. Após a finalização da avaliação, o professor já 

realiza a correção e explicação das questões que o aluno não acertou.  

O professor 2 (2015) menciona: 

Temos avaliações específicas para os alunos DV (deficiente visual) DA 
(deficiente auditivo) e sempre que necessário fazemos adaptações para os 
alunos com muita dificuldade de aprendizagem. Realizamos constantes 
interferências para que compreendam os assuntos abordados. 

 Para o professor 4 (2015) as linguagens múltiplas facilitam o processo de 

compreensão dos alunos: 

Sim, existem diferenças. As avaliações são feitas com linguagens múltiplas, 
usando textos, imagens, charges, músicas e linguagens publicitárias. Com o 
objetivo de fazer com que nosso aluno experimente uma linguagem do dia a 
dia, mais próxima do mundo em que ele convive. Essa diferença no formato 
das avaliações, também, alerta para a necessidade de entendimento do 
mundo atual. 

 Na mesma linha de argumentação, temos outros depoimentos:  

Sim. É comum nessa modalidade de ensino ter alunos com poucos anos 
que deixaram de estudar e outros com várias décadas que longe dos 
bancos escolares, além de alunos com necessidades especiais de ensino 
(autismo, baixa visão, psicomotoras e outras). Essa diversidade citada 
acima exige que professor elabore atividades que atenda a realidade do 
aluno. (PROFESSOR 17, 2015) 
 
Sim, algumas avaliações são de nível um pouco menos elevado, para 
facilitar a compreensão, visto que existem alunos com alto grau de 
dificuldade, mas que todas contemplem as habilidades e competências 
necessárias. Isso ocorre, principalmente para que o aluno realmente 
aprenda o mínimo necessário, sem diminuir sua autoestima [...]. 
(PROFESSOR 20, 2015) 
 
Como foi citado na questão anterior, temos um público muito heterogêneo, 
com diversas experiências de vida, muitas vezes que passaram por 
insucesso escolar e ficaram anos fora da escola, por isso, elaborar uma 
avaliação que contemple um público tão heterogêneo não é fácil. Nas 
questões dissertativas, e atividades escritas, os alunos são capazes de 
expressar toda a sua cultura e experiência adquirida, associando-as aos 
conhecimentos adquiridos no material impresso da escola (material 
Fundap), ou discutido com o professor no momento de seu atendimento. É 
claro que levamos isso em conta. O conhecimento de mundo é muito 
relevante para o aprendizado. As avaliações contemplam habilidades e 
competências que são elaboradas nos níveis: básico, adequado, avançado, 
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ou seja, não são aplicadas avaliações fáceis para uns e difíceis para outros, 
mas existe uma diversificação nas avaliações quanto ao nível das questões. 
As provas são constantemente refeitas, pois somente no decorrer do tempo 
é que é possível identificar alguma irregularidade ou necessidade de 
mudança, enquanto não existe o banco de dados citado na Res. 77/2011. 
As avaliações aplicadas aos alunos com necessidades educacionais 
especiais são diferenciadas. Por exemplo, para alunos com baixa visão, 
usamos a mesma avaliação dos alunos sem necessidades educacionais 
especiais, entretanto, apresentam letra ampliada. Aos cegos, as avaliações 
são orais. Aos deficientes auditivos há uma adaptação, de acordo com 
orientações por professoras especialistas da sala de recursos. Um exemplo 
é a utilização de mais imagens nessas provas. Aos deficientes intelectuais 
há uma adaptação curricular, tal como prevê a LDBN 9394/96: “Artigo 59 - 
Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação: I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 
organização específicos, para atender às suas necessidades”. 
(PROFESSORES 34 e 35, 2015) 

 No Documento Orientador nº 16 de 2014, há um anexo elaborado por Roberto 

Catelli que contempla como devem ser elaborados itens e questões para as 

avaliações, de modo que sejam claros e não confundam os alunos. Os professores e 

os professores coordenadores dos CEEJA realizaram orientação técnica com o 

referido professor sobre esse assunto e reelaboraram os modelos de avaliações em 

suas unidades. Se o diagnóstico mostra que os alunos estão errando muito 

determinada questão, os professores alteram os mecanismos de avaliação conforme 

a necessidade. 

 Não há controle do Estado nas avaliações aplicadas aos CEEJA, uma vez 

que esses Centros não participam de avaliações externas, como IDEB ou IDESP. 

Nesse sentido, os professores podem adotar os materiais e as pesquisas que 

quiserem e também formular suas avaliações de acordo com as necessidades do 

público atendido. 

 Paulo Freire enfatiza a crítica aos sistemas de avaliação como controle do 

Estado e defende que não podem ser verticalizados. Entende que a avaliação, ao 

contrário de ser feita em larga escala, deve servir como diagnóstico do processo de 

ensino e aprendizagem, como prática libertadora e dialógica, na interação entre 

docente e discente: 

Os sistemas de avaliação pedagógica de alunos e de professores vêm se 
assumindo cada vez mais como discursos verticais, de cima para baixo, 
mas insistindo em passar por democráticos. A questão que se coloca a nós, 
enquanto professores e alunos críticos e amorosos da liberdade, não é, 
naturalmente, ficar contra a avaliação, de resto necessária, mas resistir aos 
métodos silenciadores com que ela vem sendo às vezes realizada. A 
questão que se coloca a nós é lutar em favor da compreensão e da prática 
da avaliação enquanto instrumento de apreciação do quefazer de sujeitos 
críticos a serviço, por isso mesmo, da libertação e não da domesticação. 
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Avaliação em que se estimule o falar a como caminho do falar com. 
(FREIRE, 2014, p. 113-114). 

 Os professores percebem que existe preparo na formação dos alunos que 

saem do CEEJA e que, caso queiram, possuem condições para dar prosseguimento 

em seus estudos. Como já mencionado anteriormente, não existe uma avaliação por 

parte do Estado para verificação do ensino no CEEJA, mas os professores e 

gestores recebem relatos de pessoas que retornam para agradecer por terem 

conseguido concluir os seus estudos e ingressar na faculdade ou em concurso 

público. De uma maneira geral, os professores acreditam que trabalham todo o 

conteúdo de uma escola regular e que o incentivo ao autodidatismo nos alunos, 

além da realização de várias avaliações durante o curso, os habilita a passar em 

outras provas. 

 O professor 4 (2015) sintetiza a questão da seguinte forma: 

Não acredito que todos os nossos alunos vão e queiram prosseguir seus 
estudos em nível superior. Pois, os alunos têm objetivos diferentes e estão 
aqui para concluírem seus estudos no fundamental e médio, por motivos 
diferentes. Mas, acredito que aqueles que, realmente, queiram dar 
prosseguimento aos seus estudos em nível superior, estão preparados para 
isso. 
Eu avaliei que o formato do projeto CEEJA possibilita ao aluno um 
autodidatismo e enfrentar avaliações sucessivas, faz do nosso aluno 
candidato a cursar o nível superior, seja ele presencial ou EAD. O aluno que 
estuda, faz a leitura e as atividades do material, tiram suas dúvidas e encara 
a avaliação escrita com confiança e segurança fará isso também no nível 
superior. 

 E o professor 7 (2015) lembra que 

não é tarefa fácil avaliar a efetivação da aprendizagem pelos alunos após o 
término dos estudos no CEEJA. Sabemos que aluno inicia os estudos com 
baixa-estima, mas ao terminarem, percebemos que eles ultrapassaram 
muitos bloqueios pessoais, sentindo-se estimulados a continuarem seus 
estudos. Durante o processo de aprendizagem, já percebemos como estão 
melhorando. Muitos retornam felizes para agradecer o apoio e incentivo e 
contar seus novos projetos: aprovação no ENEM, Vestibular, Vestibulinho 
da ETEC e outros cursos de qualificação.  

 Alguns professores mencionam o fato de que vários alunos do CEEJA que 

continuaram a estudar tiveram acesso não somente a cursos técnicos, mas também 

ao ensino universitário. O professor 15 (2015) menciona: 

Nesses quase quatorze anos de trabalho no CEEJA, nós professores 
obtivemos vários relatos de alunos que alcançaram êxito no prosseguimento 
de seus estudos. Tive a grata surpresa de trabalhar com um colega, que foi 
aluno da nossa escola. Relatos de alunos que entraram em faculdades e 
curso técnicos. Com certeza, muitos saem preparados para o 
prosseguimento em estudos em nível superior. Essa é a nossa realização 
profissional.  
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 O professor 20 (2015) manifesta otimismo em relação ao potencial e futuro 

dos alunos do CEEJA: 

Acredito que a maioria esteja preparada para dar continuidade aos estudos, 
pois o que percebo é a vontade, a responsabilidade da maioria em 
aprender, e o fazem não somente em âmbito escolar, mas também ampliam 
seus estudos em suas casas, muitas vezes, no primeiro contato com os 
alunos vejo que eles sentem-se inseguros, dizem até que não irão 
conseguir, mas ao longo do percurso, há uma evolução, uma autoconfiança 
que é nítida e isso é muito gratificante, pois acredito que o que nos move 
enquanto seres humanos é a vontade e se ela existe podemos galgar 
muitos patamares. 

A possibilidade de acesso a concursos públicos e ao prosseguimento dos 

estudos é também mencionada pelo professor 31 (2015): 

Normalmente os alunos retornam para nos falar e agradecer pelo sucesso 
obtido nas avaliações dos Vestibulares, ENEM, Concursos Públicos ou até 
mesmo em avaliações internas das empresas que trabalham para se 
promoverem. Desta forma, temos o retorno, alegria e satisfação dos alunos 
em conquistarem um futuro brilhante por meio do CEEJA, até mesmo os 
alunos que estudam apenas por satisfação pessoal, somente para realizar o 
sonho de conclusão do ensino, sentem-se realizados e preparados para o 
mundo do trabalho. 

 Podemos analisar que a avaliação é um instrumento muito importante nos 

CEEJA, pois, por se tratar de um curso de presença flexível ao qual o discente não 

comparece diariamente, se torna mais difícil para o professor ter o acompanhamento 

dos avanços de cada um. Dessa forma, é por meio de atividades realizadas e 

avaliações aplicadas que o professor consegue verificar se o educando está 

conseguindo aprender. 

 Em virtude de os CEEJA atenderem um público heterogêneo, com níveis 

diferenciados de conhecimento, é necessário que os professores elaborem diversos 

modelos de avaliações. Assim, caso o aluno seja mal avaliado poderá realizar outra 

prova e, caso tenha necessidades especiais, terá uma prova adaptada às suas 

necessidades. Nesse sentido, os professores diversificam as avaliações compondo 

itens de fácil, média e alta complexidade, além de pensar em instrumentos diversos 

para as questões objetivas como charges, gráficos, mapas e questões dissertativas 

que permitem avaliar de que forma o discente consegue desenvolver a sua escrita. 

 Também verificamos por meio das falas dos docentes a incorporação do 

trabalho com competências e habilidades, implantado na rede estadual de ensino 

desde 2008. Eles se preocupam em apontar, inclusive, o trabalho com o Currículo, 

apesar de o material de apoio EJA Mundo do Trabalho não contemplar os itens de 

competências e habilidades nas suas atividades. 
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 Um importante assunto apontado nessas falas consiste na reelaboração das 

avaliações, uma vez que os itens podem não estar sendo compreendidos pelos 

discentes e devem ser modificados. Além disso, conforme se atualizam os materiais 

disponibilizados as avaliações devem estar articuladas com eles; isso também nos 

permite avaliar que os docentes se preocupam com o entendimento dos alunos e 

seu processo de aprendizagem. 

 Com relação ao banco de dados citado pelos professores 34 e 35, refere-se à 

Resolução que foi formulada em 2011. Esse projeto ainda não foi desenvolvido pela 

SEE de SP, porém seria uma forma de auxiliar os docentes nos diferentes modelos 

de avaliações; importante enfatizar que esse banco deve ser construído e elaborado 

pelos próprios docentes dos CEEJA e não vir pronto por parte da instituição, uma 

vez que se trata de uma avaliação processual que deve ser aplicada de acordo com 

as diferentes realidades já apontadas. 

 Encerramos aqui a apresentação e a análise da fala dos professores. De um 

modo geral, a impressão que temos é que os docentes sentem que seu trabalho é 

valorizado e que o ensino individualizado cria condições de maior proximidade na 

relação com os alunos. A individualização contribui para que o CEEJA tenha 

espaços físicos adequados, acolhedores e que propiciam aos alunos condições de 

ensino dignas. A flexibilização do horário é outro fator a ser mencionado, por permitir 

que o aluno organize sua vida e não interrompa os estudos diante de mudanças em 

seus horários de trabalho.  

 

6.6 As visitas realizadas aos CEEJA 

 

 Conforme já comentado na introdução desta pesquisa, foram realizadas 

visitas de acompanhamento das ações pedagógicas dos CEEJA desde 2012 até 

2015, como parte integrante do trabalho realizado pela equipe da SEE de SP. 

 Essas visitas tinham por objetivo, no primeiro momento, entender a dinâmica 

de funcionamento dessas unidades, bem como diagnosticar as necessidades de 

cada CEEJA. Posteriormente, tiveram o objetivo de acompanhar as ações 

pedagógicas que estavam sendo realizadas, bem como de orientar os gestores e 

professores em relação às necessidades existentes, principalmente nos novos 

Centros, que foram acompanhados com maior proximidade. 
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 Esses registros serviram como subsídio para verificarmos a prática 

pedagógica dos docentes que trabalham nessas unidades; os relatórios constam na 

íntegra nos anexos deste trabalho, entretanto ocultamos os nomes dos CEEJA e dos 

gestores para preservar suas identidades. 

 Um depoimento do Relatório A (2012) revela: "solicitaram-nos a unificação de 

material, para facilitar a transferência dos alunos de um CEEJA a outro, atualmente 

trabalham com apostilas que foram elaboradas pela equipe docente com recortes do 

Currículo". No mesmo CEEJA, apontou-se a necessidade de haver um material 

autoinstrucional para facilitar o estudo dos alunos, uma vez que os professores 

tinham que elaborar apostilas com vários recortes de conteúdos de livros ou outros 

materiais didáticos pedagógicos. 

 Durante a elaboração do material do programa EJA Mundo do trabalho, a 

equipe da FUNDAP chegou a visitar algumas instituições para entender quais 

subsídios o referido material poderia trazer. Diz o relatório C (2013): "[...] a visita da 

equipe da FUNDAP foi muito produtiva, que eles verificaram como são realizadas as 

orientações aos alunos, puderam aprender sobre o funcionamento do CEEJA, como 

são disponibilizados os materiais e avaliações [...]". 

 Além das visitas realizadas pela equipe da FUNDAP, também foram 

realizadas, por parte da SEE de SP, reuniões com o grupo de gestores dos CEEJA, 

para analisar e avaliar o material que estava sendo elaborado. Também houve 

devolutivas dos professores, por meio de pareceres que eram trocados 

periodicamente entre FUNDAP, SEE e CEEJA, conforme o relatório E (2013): 

Os CEEJA terão representantes por polo, para a devolutiva da análise que 
ocorrerá em cada equipe dos CEEJA e nas suas respectivas Diretorias 
Regionais de Ensino, por Supervisores de Ensino e PCNP, conforme 
especificado: 
CEEJA de São Paulo – Articulação com o CEEJA de Mauá; 
CEEJA de Piracicaba – Articulação com os CEEJA de Americana e 
Campinas; 
CEEJA de Sorocaba – Articulação com o CEEJA de Votorantim; 
CEEJA de Bauru – Articulação com os CEEJA de Botucatu, Marília e 
Presidente Prudente; 
CEEJA de Taubaté – Articulação com o CEEJA de São José dos Campos; 
CEEJA de São Vicente – Articulação com os CEEJA de Miracatu, Registro e 
Santos; 
CEEJA de Ribeirão Preto – Articulação com o CEEJA de Bebedouro. 

 Sobre as defasagens de aprendizagem dos alunos que chegam às unidades, 

há menções no relatório A (2012) – "existem três alunos com D.A. matriculados e 

precisam de interlocutores para lidar com os alunos com necessidades especiais, 
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além disso, também necessitam de materiais em Libras" –, no relatório B (2012), que 

aponta inclusive a necessidade de haver um professor de alfabetização nessas 

unidades, que até hoje não foi atendida – "é desenvolvido pela equipe de 

professores de Língua Portuguesa e de Matemática, atividades de recuperação aos 

alunos com defasagem em leitura, escrita e nas quatro operações da matemática 

[...]" –, e no relatório D (2015) – "Gerentes das empresas da localidade têm 

procurado os gestores do CEEJA para matricularem os seus funcionários; também 

estudam jogadores de futebol e dois alunos são refugiados da Síria [...]". 

 Por esses apontamentos, identificamos um público diverso, que inclui desde 

alunos com defasagens em leitura, escrita e cálculos matemáticos até alunos com 

necessidades especiais, refugiados ou mesmo trabalhadores que buscam os CEEJA 

para concluir a educação básica. Os alunos com necessidades especiais 

representam uma quantidade considerável do total; em 2016, conforme dados 

encaminhados pelos próprios gestores para a SEE de SP, eram 670 alunos no total 

dos 31 CEEJA, sendo 210 com deficiência intelectual, 130 com deficiência visual, 

191 com deficiência auditiva, 71 com deficiência física, 41 com transtornos globais 

de desenvolvimento e 52 com necessidade de outros atendimentos especializados – 

estes não são público da educação especial, mas apresentam alguma doença, como 

esquizofrenia, entre outras. Atualmente, os CEEJA contam com sala de recursos e 

professores especializados ou interlocutores que auxiliam os demais professores 

das disciplinas no atendimento a esses alunos; entretanto, deve haver mais 

formação docente sobre essa temática, uma vez que os gestores relatam que 

nessas unidades esse público se sente mais bem acolhido. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Retomamos a questão central que orientou nosso trabalho: qual 

compreensão possuem de suas práticas pedagógicas os professores dos 

Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA) que trabalham 

com o ensino individualizado?  

Essa questão foi formulada no sentido de verificar as possíveis dificuldades 

que a proposta dos CEEJA apresenta para os professores. Os professores 

selecionados para trabalhar no CEEJA são professores da rede estadual de ensino, 

organizada por seriação e idade, que tem processos ampliados de avaliação 

fortemente centrados no professor. Nossa expectativa era saber como se dá o 

processo de adaptação desses professores a um projeto que tem no ensino 

individualizado e no horário flexível a sua base. 

A atuação dos professores nos permitiu abordar diversas questões, que 

organizamos por eixos para facilitar o trabalho de quem lhes respondia. Pelo fato de 

o CEEJA apresentar em sua estrutura de funcionamento flexibilidade de 

comparecimento ao curso, há uma grande dependência do material didático que é 

disponibilizado aos alunos.  

A fala dos professores indica que o material didático utilizado é de 

fundamental importância. Nas escolas em que os professores passaram a elaborar 

apostilas próprias para disponibilizar aos alunos, houve uma mobilização para 

pensar os conteúdos e as pesquisas que seriam importantes para a formação 

discente. Mesmo que se tenha utilizado de diversos recortes de livros didáticos, 

pensou-se uma sequência didática com conteúdos considerados mais importantes, o 

que gerou uma maior autonomia no planejamento letivo. 

 Em 2012, por solicitação dos gestores e docentes dos CEEJA, a SEE de SP 

disponibilizou material didático-pedagógico autoinstrucional para os alunos. Para 

isso a equipe técnica da Secretaria de Educação realizou parceria com a Secretaria 

de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, que já havia 

elaborado com a equipe da antiga Fundação do Desenvolvimento Administrativo 

(FUNDAP) material para ser utilizado na modalidade de ensino da EJA nos anos 

finais do Ensino Fundamental.  

 Foi solicitado pela equipe do CEJA da SEE de SP que se adaptasse o 

material dos anos finais do Ensino Fundamental, tornando-o autoinstrucional e 
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adequado aos conteúdos por disciplinas, por conta da organização das matrículas 

dessas escolas.  

 A fala dos professores indica que, mesmo possuindo o material didático 

produzido pela SEE, seu trabalho não é engessado. Pelo contrário, eles apontam 

outras alternativas de pesquisas e estudos aos alunos conforme a necessidade 

deles, pois não se trata de um currículo a ser seguido.  

 Podemos verificar que, a despeito de os CEEJA trabalharem com uma tríade 

em sua organização que consiste em material para estudos, orientações e 

avaliações, a forma como os discentes são recebidos e acolhidos pelos gestores e 

professores é o que faz mais diferença na condução da aprendizagem deles. 

Por serem escolas específicas para o atendimento do público da EJA e por 

apresentarem uma organização administrativa e pedagógica totalmente 

diferenciada, exigiu-se dos professores que aprendessem essa dinâmica e que, com 

o passar do tempo, incorporassem novas metodologias de ensino para lidar com os 

alunos, principalmente com aqueles que há muito tempo estavam distantes da sala 

de aula e resolveram voltar aos estudos. Nesse sentido, sua ação se aproxima do 

conceito de habitus de Bourdieu (2004), também citado por Tardif (2014) que trata 

da relação que os professores vão incorporando na relação com os demais docentes 

e com o ambiente escolar, e em seu trabalho cotidiano na relação com os alunos. 

 É forte na fala dos professores a perspectiva de que não se pode 

desconsiderar a história de vida de cada aluno que passa pelos CEEJA. São alunos 

com a autoestima prejudicada, que se sentem marginalizados dentro da nossa 

sociedade. Muitos professores e gestores relataram durante as visitas que eles 

chegam, inclusive, envergonhados à escola, por não terem concluído a Educação 

Básica na idade adequada. Relatam casos de alunos que se sentiam burros na 

época que estudavam porque não conseguiam acompanhar as atividades propostas 

e que, por isso, acreditam que agora também não irão conseguir aprender.  

 Portanto, resgatar a autoestima desses alunos é o primeiro passo que o 

professor precisa realizar para que eles prossigam os seus estudos. Não há como o 

professor iniciar o trabalho com os conteúdos sem antes abrir um diálogo com cada 

aluno durante o ensino individualizado; isso permite maior aproximação na relação 

entre professor e aluno. Paulo Freire trata do respeito ao aluno e do caráter dialógico 

que a aprendizagem necessita ter. Para ele, “[...] nas condições de verdadeira 

aprendizagem os educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção 
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e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do 

processo” (FREIRE, 2014, p. 28). 

 Os professores dos CEEJA mencionam o fato de que o ambiente em que 

trabalham é totalmente diferenciado do de uma escola comum. Predomina silêncio 

no espaço interno, nas salas de aula e no pátio. Os professores falam baixo com o 

aluno durante o ensino individualizado, pois alguns alunos na mesma sala podem 

estar fazendo prova. Existem espaços de estudo para os alunos nas bibliotecas, nas 

salas de leitura (que algumas unidades possuem) ou nos corredores e no pátio, caso 

queiram aproveitar o tempo em que estiverem na unidade. 

 Existe respeito à figura do professor. A maioria dos docentes relata isso e se 

sente valorizado em seu trabalho. Em algumas visitas, principalmente às escolas do 

interior que se localizam em zonas rurais, verificamos que os alunos levam, nos dias 

que vão ao CEEJA, legumes de sua plantação ou flores para os professores em 

sinal de agradecimento, por estarem evoluindo em sua aprendizagem. Ouvimos 

relatos de que “um aluno, que chega às 20h para estudar e não tem ônibus para 

voltar para sua cidade no fechamento da escola, no primeiro dia chegou a dormir na 

rodoviária para pegar o primeiro ônibus”. O gestor soube posteriormente dessa 

situação e o convidou a dormir em sua residência, até que ele concluísse os seus 

estudos. 

 Um outro relato que nos chamou a atenção foi de um município que é famoso 

pela presença de um hospital especializado no tratamento do câncer. Os gestores 

disseram que há alunos que vão estudar de ambulância, porque querem aproveitar o 

tempo durante o tratamento para finalizar os seus estudos. 

 A maioria dos alunos que frequenta essas unidades quer melhorar as suas 

condições sociais. Nesse sentido, eles aproximam-se do que Paulo Freire dizia da 

figura do oprimido: alguém que precisa do trabalho do educador para sobressair. 

 A perspectiva dos professores é que seu trabalho, nesse sentido, se aproxima 

do aspecto humanizador mencionado por Freire. No respeito às culturas, às 

singularidades e aos aspectos cognitivos de cada discente, há um envolvimento 

emocional no trabalho docente. Percebemos na fala de alguns professores essa 

proximidade: 

Houve amadurecimento na forma de trabalhar, no entendimento das 
limitações de todos como ser humano. Vejo a necessidade de se apoderar 
do conhecimento. Em contrapartida percebo nossas limitações como 
humanos, cada um dentro do seu contexto, uma vez que somos uma 
unicidade. Porém, entendo que o conhecimento necessita ser ampliado em 
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toda nossa vida, que não existe idade, podem existir diferenças na forma de 
se apropriar deste, de acordo com a idade. Porém, conhecimento e cultura 
são produzidos em todos os momentos, e, dentro das nossas limitações 
sabemos que não estamos no uso de todos os conhecimentos da vida 
terrestre, que junto estamos produzindo saberes até então desconhecidos, 
conhecimentos são desconstruídos e reconstruídos em todo o momento. 
(PROFESSOR 18, 2015) 

  
Aqui aprendemos a trabalhar em equipe, a ouvir os outros, a refletir 
constantemente a prática, além de ter uma relação professor-aluno mais 
próxima. O atendimento individualizado promove essa aproximação, 
embora, em alguns casos, existam alunos que frequentam apenas uma vez 
ao mês. No CEEJA, tudo isso (trabalhar em equipe, ouvir os outros, refletir a 
prática, relação professor-aluno mais próxima) é fundamental, porque cada 
aluno tem uma necessidade diferente, cada aluno precisa de uma 
explicação diferenciada. Muitas vezes, o aluno do CEEJA apresenta uma 
autoestima baixa, e precisamos fazer um trabalho de resgate para que ele 
possa se desenvolver melhor no processo ensino e aprendizagem. 
(PROFESSOR 35, 2015) 

Portanto, são escolas que apresentam uma outra função em seu trabalho, a 

social, o que ocorre naturalmente dentro do cotidiano do trabalho docente, ao 

contextualizar o ensino, aproveitar o que o aluno já sabe e acrescentar novas 

informações para ele, fazendo com que evolua sua aprendizagem dentro do 

conhecimento científico ao propor atividades culturais ou oficinas que tratem de 

temáticas sociais variadas. 

 Os professores também mencionam que, apesar de os materiais didáticos 

serem disponibilizados e os roteiros de estudos, elaborados pelos docentes 

previamente, é por meio do ensino individualizado que a construção do processo 

ensino aprendizagem vai ocorrer e, caso o aluno não consiga compreender um 

conteúdo de uma determinada maneira, o professor vai buscar uma outra 

metodologia para que ele compreenda. Nesse sentido, a fala dos professores exala 

um caráter de responsabilidade para que cada aluno possa evoluir dentro de seu 

ritmo de aprendizagem, respeitando a cognição e a capacidade de cada um. 

 O fato de serem escolas que oferecem cursos de presença flexível também 

permite ao aluno desenvolver o autodidatismo, na medida em que ele deverá 

organizar seus estudos e as atividades que deverá realizar. Os professores sugerem 

pesquisas que o aluno deverá fazer durante os seus estudos para uma melhor 

compreensão dos conteúdos que estão sendo trabalhados. 

Durante o curso, os professores ajudam os alunos a desenvolver a 

capacidade de organizar seus estudos. Os professores mencionam que grande 

parte deles necessita de acompanhamento mais próximo, por apresentar 

dificuldades de leitura, escrita e cálculos matemáticos. Nesse caso, por não haver 
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um professor alfabetizador nessas unidades, existem projetos de reforço de Língua 

Portuguesa e Matemática disponibilizados àqueles alunos que apresentam 

condições, após a prova diagnóstica, de conseguir evoluir em seus estudos, 

provando ser no mínimo alfabetizados. 

 Os professores também mencionam a importância das oficinas e aulas 

presenciais para sanar determinadas dificuldades de aprendizagem, o que se 

aproxima da análise feita por Marilize Crepaldi (2012, p. 108): 

Os dados obtidos pelo depoimento dos alunos evidenciaram a importância 
das oficinas obrigatórias e revelam que a maioria dos alunos necessita: aula 
com o professor. Assim, eles se aprofundam mais no conteúdo das oficinas 
obrigatórias em que o professor foi o mediador e assumiu papel de 
transportador didático-pedagógico. Em algum período desse programa se 
faz necessária a presença do aluno nesse modelo escolar. 

Para os professores, não há como desconsiderar a presença do professor no 

processo de ensino, mas a participação do aluno no processo de formação da 

educação básica ofertada para essa modalidade de ensino é de fundamental 

importância. Não se pode supor que todos os discentes sejam autodidatas e que 

conseguem evoluir sozinhos em seu conhecimento. Por isso, no CEEJA verificamos 

que os gestores e docentes incentivam o comparecimento do aluno no mínimo uma 

vez por semana. 

Conforme o relato dos professores, os CEEJA também atendem muitos 

alunos com necessidades especiais; algumas unidades possuem, inclusive, sala de 

recursos. Devido ao fato de serem escolas específicas para o atendimento da EJA e 

por possuírem uma forma de atendimento individualizada, esses alunos se sentem 

acolhidos. Para isso, verificamos que os docentes também tiveram que aprimorar 

sua formação, pois não tinham habilidade em lidar com esse público e precisaram 

buscar formas de atendimento específicas, com a ajuda de interlocutores ou dos 

professores das salas de recursos. Verificamos, por meio de documentos de 

acompanhamento das ações pedagógicas da SEE, que alguns professores 

coordenadores trabalham nas ATPC essa temática, inclusive com a presença de 

especialistas. 

Outro aspecto mencionado pelos professores é a forma de organização das 

ATPC, que são os espaços de formação semanais de que os docentes devem 

participar. Nos CEEJA, a maioria das unidades organiza um único dia de formação 

durante a semana, utilizando as três horas-aula de atividades, o que aprimora as 
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discussões e os encaminhamentos das atividades necessárias por haver um tempo 

maior.  

Percebemos que o trabalho em equipe também é diferente do das escolas 

comuns. Enquanto nestas o professor trabalha individualmente, muitas vezes se 

isolando em sua sala de aula, nos CEEJA as salas são disponibilizadas de acordo 

com as áreas de conhecimento, há murais espalhados e materiais de acordo com as 

disciplinas e os professores ficam nas mesas disponibilizadas para o ensino 

individualizado. Portanto, os roteiros de estudos, a avaliação, as oficinas e as 

atividades culturais são construídos coletivamente; há também os acordos 

necessários nas formas de organização da unidade escolar, que Tardif (2014, p. 

109) define como saberes experienciais que, entre diversas características, “é um 

saber interativo, mobilizado e modelado no âmbito de interações entre o professor e 

os outros atores educativos”. 

Podemos concluir que a compreensão dos professores acerca do trabalho 

que desenvolvem no CEEJA é a de afirmar a importância do ensino individualizado e 

flexível. Eles realizam um trabalho que propicia a problematização como meio de 

aprendizagem? Se pensarmos a questão por meio das falas dos professores, a 

resposta é sim. Se pensarmos a educação problematizadora proposta por Paulo 

Freire, que fala de uma formação que não se resume à formação científica e à 

preparação para o mundo do trabalho, mas vai além e torna o aluno um cidadão 

crítico e atuante em sua sociedade que consegue entender os problemas políticos, 

econômicos e sociais, ou seja, realizar a leitura do mundo, a distância é grande.  

Por outro lado, não podemos afirmar que o trabalho dos docentes é de mera 

expressão da “educação bancária”. Eles não tratam os alunos como depósito de 

conhecimentos ou seres vazios de conteúdo. Os professores valorizam o processo 

dialógico na interação com os alunos no ensino individualizado, se preocupam com 

estratégias diferenciadas para fazer com que seus educandos aprendam de fato, 

são professores democráticos. Para Freire (2014, p. 110), 

[...] o educador e a educadora críticos não podem pensar que, a partir do 
curso que coordenam ou do seminário que lideram, podem transformar o 
país. Mas podem demonstrar que é possível mudar. E isso reforça nele ou 
nela a importância de sua tarefa político pedagógica. 

A fala dos professores indica que essas escolas, no momento, atendem com 

melhor qualidade os jovens e adultos que necessitam concluir seus estudos na 

Educação Básica em comparação com o que é oferecido na rede regular. Como 
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todos os professores dos CEEJA são também professores da rede regular de ensino 

de São Paulo, o enaltecimento que fazem do projeto CEEJA traduz mais do que sua 

simpatia por ele: traduz uma consistente crítica ao que é feito na rede regular. 
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ANEXO A 

Carta de Apresentação aos Professores de Geografia dos CEEJA da rede estadual 
de ensino de SP 

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO – UNINOVE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO – PPGE 

DOUTORADO 

São Paulo, 14 de setembro de 2015 

Prezado Professor (a), 
 Meu nome é Adriana dos Santos Cunha, sou professora efetiva de geografia 
da rede estadual de ensino do estado de São Paulo, atuo nesta profissão desde 
1.999, atualmente estou lotada na Coordenadoria de Gestão da Educação Básica, 
no Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) da Secretaria de Estado da 
Educação de SP. Estou cursando doutorado em Educação e desenvolvendo uma 
pesquisa sobre a prática pedagógica de ensino nos Centros Estaduais de Educação 
de Jovens e Adultos (CEEJA) da rede estadual, sob a orientação do Prof. Dr. 
António Neves Duarte Teodoro. 
 Inicialmente realizei um levantamento bibliográfico sobre pesquisas em 
CEEJA para verificar os estudos acadêmicos recentes. A próxima etapa será a 
realização de estudos de múltiplos casos através da coleta de pesquisa das 31 
unidades, com o objetivo de traçar um panorama sobre a prática pedagógica, 
especificamente na disciplina de geografia, dos docentes que estão atuando nestas 
instituições. 
 Venho pedir a sua colaboração para permitir a realização desta pesquisa em 
seu Centro. O estudo será realizado através dos documentos que normatizam o 
funcionamento de ensino nos CEEJA e sua articulação com a prática docente. 
 O material coletado será de uso exclusivo da doutoranda e do professor 
orientador, sendo utilizado com a única finalidade de fornecer informações para a 
realização desta pesquisa e de textos acadêmicos que possam ser elaborados a 
partir deste estudo. 
 O anonimato de todos os professores participantes estará garantido em todas 
as etapas do processo e serão respeitados os procedimentos éticos para preservar 
o que foi respondido. 
 Ao final da realização desta tese, me comprometo a divulgar as conclusões 
da pesquisa em sua instituição. 
Muito obrigada pela atenção, 
 
Adriana dos Santos Cunha                           Prof. Dr. António Teodoro 
Doutoranda – UNINOVE                       Professor Orientador – UNINOVE 
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ANEXO B 

ESTRUTURA GERAL DO QUESTIONÁRIO 

 

Perfil Docente: 

 

Formação Inicial: 

Instituição de Ensino: 

Pós Graduação: 

Instituição de Ensino: 

Professor Efetivo:      (   )sim                           (    ) não 

Quanto tempo atua no magistério: 

Em sua formação inicial, houve curso para o trabalho com a EJA :  (   )sim    (    )não 

Procura cursos de atualização:  (     )sim        (     )não 

Que tipo de cursos: 

 

 

Projeto CEEJA: 

 

1. Porque é professor/a do CEEJA? Que razões o/a levaram a concorrer para esta 

modalidade de ensino? 

 

2. Especifique que conhecimento tem da legislação que normatiza os CEEJA na 

rede estadual de ensino? 

 

3. Que dificuldades sentiu, ou ainda sente, em trabalhar do modo sugerido pela Res. 

77/2011? Faz adaptações por sua iniciativa? Quais? 

 

4. O que caracteriza como diferente e inovador neste curso de presença flexível face 

as práticas pedagógicas tradicionais? 

 

5. Identifica-se com essas inovações ou sente que deviam seguir mais de perto as 

práticas habituais de formação? 
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6. Se tivesse que destacar os aspectos positivos do CEEJA quais destacaria? E os 

aspectos negativos? 

 

7. O que te representa o projeto CEEJA? 

 

Metodologia de ensino para os alunos dos CEEJA: 

 

O CEEJA pretende desenvolver uma forma de ensino individualizado, em que cada 

estudante tem os seus saberes próprios e os seus ritmos de aprendizagem: 

 

8. Como consegue avaliar os saberes existentes para conseguir dar continuidade às 

necessidades de aprendizagem do aluno? 

 

9. Como ocorre o ensino individualizado disponibilizado aos alunos? 

 

10. Existe um tempo delimitado de orientação individual aos alunos? E caso o aluno 

necessite de mais tempo? 

 

11. Houve mudanças em sua prática docente após iniciar o seu trabalho em um 

CEEJA?  Quais mudanças? 

 

Atividades Pedagógicas: 

 

12. Como você planeja as oficinas e atividades culturais para os alunos? 

 

13. Você trabalha interdisciplinarmente? De que forma? 

 

14. Com quais materiais didáticos você trabalha? 

 

15. Como são elaborados os roteiros de estudos da disciplina de geografia para os 

alunos? 

 

16. Existe uma personalização do roteiro de estudo de acordo com o aluno 

atendido? 
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Avaliação: 

 

17. De que forma você avalia o aluno? 

 

18. Existem diferenças nas avaliações que são aplicadas de acordo com os alunos? 

 

19. Em seu entendimento, todos os alunos que passam por este CEEJA 

conseguiram ampliar a sua formação e efetivamente estarem preparados para o 

prosseguimento de seus estudos em nível superior caso queiram? De que forma 

consegue avaliar isto? 
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ANEXO C 

QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS 

 

Professor 1 

 

Formação Inicial: Geografia 

Instituição de Ensino: Faculdade de Educação, Ciências e Artes Dom Bosco de 

Monte Aprazível 

Pós Graduação: Não 

Instituição de Ensino: 

Professor Efetivo:      ( X )sim                           (    ) não 

Quanto tempo atua no magistério: 20 anos 

Em sua formação inicial, houve curso para o trabalho com a EJA :  (   )sim    ( X)não 

Procura cursos de atualização:  ( X )sim        (     )não 

Que tipo de cursos: Cursos oferecidos pela Secretaria da Educação 

 

 

1. Apresentei projeto para participar do processo de seleção. As razões foram 

várias, entre elas a oportunidade de viver uma nova experiência nessa modalidade 

de ensino. 

 

2. Tenho conhecimento das diretrizes sobre: 

- o atendimento ao aluno trabalhador que deve ser individualizado e personalizado; 

- a continuidade e a conclusão dependerão do ritmo de aprendizagem do aluno; 

- o atendimento é individualizado com frequência flexível; 

- a organização curricular contempla a base comum; 

- os materiais didáticos são específicos e disponibilizados pela secretaria da 

educação; 

- o banco de questões é elaborado pelos professores; 

- a atribuição das aulas será de acordo com o perfil do docente credenciado para o 

projeto. 
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3. Não senti dificuldade em trabalhar de acordo com a Res. e sempre que 

necessário realizo adaptações com o apoio das professoras da sala de recursos e 

dos coordenadores pedagógicos, para atender as necessidades dos alunos com 

deficiência intelectual, visual e auditiva. 

 

4. O desenvolvimento da autonomia e a responsabilidade do aluno com a sua 

aprendizagem. 

 

5. Me identifico com essas inovações, pois facilita a inserção das pessoas no novo 

mercado de trabalho que cada vez mais exigem funcionários proativos. 

 

6. Como aspecto positivo destaco a flexibilidade da frequência, o atendimento 

individualizado, a disponibilidade de uma sala de recursos. Os negativos seriam que 

algumas disciplinas ficam sobrecarregadas em alguns horários com um professor 

para realizar o atendimento. 

 

7. O projeto Ceeja representa uma alternativa para as pessoas que pararam os seus 

estudos por diferentes motivos, de retornarem e assim conquistar um direito que em 

algum momento foi negado. 

 

8. A avaliação dos saberes existente acontece durante as orientações, com 

questionamentos, incentivando o aluno a expor o que sabe ou conhece sobre o 

assunto abordado. 

 

9. Ao iniciar a disciplina conversamos com o aluno sobre o material disponível, 

explicamos as regras de funcionamento da sala, e sempre que necessário durante 

as avaliações ele vem até a mesa para esclarecer suas dúvidas. 

 

10. Não existe um tempo delimitado para a orientação, o aluno tem a liberdade de 

decidir seu tempo. 

 

11. Sim houve mudanças na minha prática docente, principalmente nas estratégias 

utilizadas para explicar os assuntos abordados. Atendemos alunos que pararam de 

estudar a muito tempo, então a linguagem, a origem e o ritmo deve ser respeitado. 
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12. As atividades culturais são planejadas com os colegas da área visando atender 

os conteúdos presentes no planejamento de ensino. 

 

13. Sim, trabalhamos interdisciplinarmente com projetos. Um exemplo desse 

trabalho será um passeio pedagógico em uma Fazenda que faz parte do Projeto 

Africanidades, e será desenvolvido com as disciplinas de História e Sociologia. 

 

14.Trabalho com material específico disponibilizado pela secretaria da educação. 

 

15. Os roteiros são elaborados para facilitar o estudo dos conteúdos, procuramos 

deixar bem claro o que o aluno deve destacar durante a leitura, para realizar as 

provas. 

 

16. Elaboramos um modelo de roteiro para o material disponibilizado para o aluno. 

 

17. O aluno tem um determinado número de provas para realizar de acordo com o 

ano que ele foi matriculado, e uma avaliação final. 

 

18. Sim existe avaliações diferentes, ou seja, realizamos adaptações para atender 

as necessidades do aluno com deficiência auditiva, visual e intelectual. 

 

19. Afirmar que todos conseguiram dar prosseguimento é muito complexo, mas 

percebo esse desejo em vários alunos durante as orientações, e alguns ex alunos 

passam no Ceeja para compartilhar com a gestão e com os professores que 

conseguiram entrar na faculdade.   

 

Professor 2 

 

Formação Inicial: Pedagogia e Geografia 

Instituição de Ensino: UNISAL e ALIE Limeira 

Pós Graduação: Psicopedagogia  

Instituição de Ensino: ALIE Limeira 
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Professor Efetivo:      ( X )sim                           (    ) não 

Quanto tempo atua no magistério: 24 anos 

Em sua formação inicial, houve curso para o trabalho com a EJA :  (   )sim    ( X )não 

Procura cursos de atualização:  ( X )sim        (     )não 

Que tipo de cursos: Online, SEE Palestras 

 

 

1. Primeiro pelas condições de trabalho e em segundo o desafio de trabalhar com 

alunos adultos. 

 

2. Pouco conhecimento. Sei sobre o que pesquisei para elaborar meu projeto, o que 

somos informados pelos gestores, as orientações que recebemos da gerente escolar 

e o que buscamos conhecer diante das necessidades. Tenho apenas 2 anos de 

CEEJA. 

 

3. Não tenho encontrado dificuldades visto que a escola é muito organizada, existe a 

muito tempo, muitas adequações já foram feitas, trabalhamos com pessoas 

experientes e isso tudo facilita o nosso trabalho. 

 

4. Diferente por atender às necessidades do aluno trabalhador ou daquele que está 

buscando o mercado. Inovador porque dá oportunidade a todos que realmente 

queiram concluir seus estudos. 

 

5. A partir do retorno dado pelos alunos que estão cursando ou concluintes podemos 

ver como a escola é importante para eles, sendo assim é gratificante trabalhar dessa 

forma e ver os resultados. 

 

6. Positivos – as oportunidades de estudo para todos de acordo com a 

disponibilidade de cada um; ambiente agradável; o interesse por parte do aluno; o 

material didático disponível; a valorização do profissional da educação com relação 

ao respeito. 
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Negativos – não ser acessível a todos pois não existe em todas as cidades; as 

burocracias e restrições para a contratação de professores; a falta de investimentos 

da SEE neste tipo de escola. 

 

7. Uma luz no fim do túnel. Quem sabe um protótipo para uma nova escola, onde o 

aluno vá porque deseja e não por imposição. 

 

8. Temos um conteúdo básico a seguir, mas as avaliações são elaboradas de 

maneira que o aluno possa expressar seus conhecimentos e tudo é levado em 

consideração. 

Se com crianças precisamos fazer um levantamento dos conhecimentos prévios, 

imagine o adulto que possui anos de vivência e experiência. 

 

9. O aluno recebe o material para estudo e é orientado a partir de um roteiro 

detalhado. Ele tem liberdade para questionar antes, durante e depois da correção 

das avaliações. 

 

10. Não existe um tempo delimitado. Tudo depende do interesse e necessidades de 

cada aluno. 

 

11. Várias mudanças, desde a maneira como atender o aluno mais velho, ouvindo 

suas histórias, dando atenção aqueles que precisam falar de seus medos e 

inseguranças, até como preparar materiais específicos para esse tipo de aluno. 

 

12. Existe o planejamento e replanejamento, com datas específicas. Neles estão 

previstos os projetos que serão desenvolvidos ao longo do ano. Eles são elaborados 

de acordo com os conteúdos de cada disciplina podendo haver também a 

interdisciplinaridade. No caso de geografia estamos desenvolvendo o “Projeto 

Africanidade” juntamente com as salas de História e Arte. 

  

13. Sim, como citado acima. 

 

14. No caso de geografia trabalhamos com material do “EJA Mundo do Trabalho” do 

Ensino Fundamental, apostilas elaboradas pelos professores no Ensino Médio, 
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atendendo ao Currículo do Estado de SP, mapas, gráficos, tabelas, imagens, 

charges, filmes, músicas, tabelas e textos complementares. 

No momento estamos elaborando material para o Ensino Médio baseado no “EJA 

Mundo do Trabalho”. 

 

15. A partir do conteúdo do material e o que está previsto nas avaliações 

enfatizamos os pontos relevantes indicando textos, imagens, vídeos, etc. 

 

16. O roteiro é o mesmo para cada unidade de estudo, mas este será explicado de 

acordo com o nível de entendimento do aluno, visto que uma das grandes 

dificuldades desse público é a interpretação. 

 

17. Explicado acima. 

 

18. Temos avaliações específicas para os alunos DV (deficiente visual) DA 

(deficiente auditivo) e sempre que necessário fazemos adaptações para os alunos 

com muita dificuldade de aprendizagem. Realizamos constantes interferências para 

que compreendam os assuntos abordados. 

 

19. Acredito que consigam ampliar seus horizontes, descobrir que a tão desejada 

formação não é impossível, perceber que podem realizar seus projetos e buscar 

novas oportunidades. Creio que o significado dessa escola seja diferente para cada 

aluno, pois uns têm planos e ambições enquanto outros não. Conseguimos perceber 

claramente os alunos que só querem o certificado e os que realmente querem 

aprender.  

 

Professor 3 

 

Formação Inicial: Geografia 

Instituição de Ensino: 

Pós Graduação: 

Instituição de Ensino: 

Professor Efetivo:      (   )sim                           (    ) não 
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Quanto tempo atua no magistério: 17 anos 

Em sua formação inicial, houve curso para o trabalho com a EJA :  (   )sim    ( X  )não 

Procura cursos de atualização:  (  X  )sim        (     )não 

Que tipo de cursos: 

 

 

1. A principal razão para concorrer para esta modalidade de ensino foi a busca de 

novas experiências, após 17 anos de trabalho com alunos que frequentam a escola 

em tempo regular. 

 

2. A legislação que normatiza os CEEJA na rede estadual de ensino dispõe sobre a 

organização e o funcionamento dos cursos de Educação de Jovens e Adultos. 

 

3. Não sinto dificuldades e procuro trabalhar de acordo com a resolução sem fazer 

adaptações, porque ela contempla as normas necessárias para a organização 

didático pedagógica destinadas à educação de jovens e adultos. 

 

4. Uma das características do curso de presença flexível que o diferencia das 

práticas pedagógicas tradicionais, é o atendimento individualizado do aluno, onde 

não há sala de aula por série/ ano, respeita-se a capacidade e o ritmo de 

aprendizagem do aluno e a disponibilidade de tempo para estudar. 

 

5. Os alunos que frequentam o CEEJA têm acesso aos mesmos conteúdos 

curriculares do ensino regular; porém, exige uma reorganização específica da 

proposta pedagógica, como garantia do atendimento às especificidades de tempo e 

características do alunado. Essa organização didática pedagógica diferenciada 

viabiliza aos jovens e adultos a oportunidade de continuar e concluir os seus 

estudos. 

 

6. Os principais aspectos positivos do CEEJA são: o atendimento individualizado 

com metodologia adequada de ensino, a frequência flexível e a disponibilidade de 

uma sala de recurso. 
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7. O CEEJA representa uma oportunidade aos jovens e adultos que não concluíram 

os estudos o direito a uma escola de qualidade, novos caminhos ao mundo do 

trabalho e na vida social de cada um. 

 

8. O aluno receberá atendimento individualizado para tirar suas dúvidas com o 

professor sempre sentir necessidade. A avaliação será realizada de acordo com o 

ritmo do aluno. Sendo aprovado ele receberá o conteúdo da próxima avaliação. 

Caso seja reprovado, o aluno será orientado a rever e identificar seus erros. 

 

9. O aluno recebe individualmente as orientações dos professores, levando em 

conta o seu ritmo de estudo e o período que ficou afastado da sala de aula. 

 

10. Não existe um tempo delimitado de orientação individual do aluno, esse ritmo é 

determinado pela dificuldade apresentada por ele. 

 

11. No CEEJA não há sala de aula por série/ ano e as orientações são dadas 

individualmente. 

 

12. As oficinas e atividades culturais são planejadas pelo grupo de professores de 

forma interdisciplinar. 

 

13. Se propõe um tema com abordagens em diferentes disciplinas, possibilitando ao 

aluno diferentes possibilidades de olhar um mesmo fato. 

 

14.Os materiais didáticos utilizados são: caderno do estudante, apostila, mapas, 

dicionários, indicações de vídeos e sites. 

 

15. - Selecionamos o conteúdo e indicamos as páginas que deverão ser estudadas; 

- Indicamos os temas e assuntos mais importantes para que os alunos leiam e 

grifem. 

 

16. Os roteiros são bem claros e tem a função de direcionar os alunos para os 

aspectos mais relevantes do conteúdo. Todos os alunos são orientados a ler e grifar 

os trechos mais importantes durante a leitura do texto. 
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17. Através das avaliações. 

 

18. As avaliações são elaboradas com questões variadas e baseadas no caderno do 

estudante de acordo com a dificuldade do aluno, inclusive para deficientes visuais. 

 

19. Os alunos que frequentam o CEEJA têm acesso aos mesmos conteúdos 

curriculares do ensino regular, com atendimento individualizado. O CEEJA oferece 

um ensino de qualidade, preparando-os para o prosseguimento de seus estudos 

caso queiram. 

 

Professor 4 

 

Formação Inicial: Física e Filosofia 

Instituição de Ensino: Universidade Estadual de Londrina 

Pós Graduação: Mestrado em Filosofia 

Instituição de Ensino: Universidades Estadual de Londrina 

Professor Efetivo:      ( X )sim                           (    ) não 

Quanto tempo atua no magistério: 12 anos  

Em sua formação inicial, houve curso para o trabalho com a EJA :  ( X )sim    (    )não 

Procura cursos de atualização:  (  X  )sim        (     )não 

Que tipo de cursos: disciplinas especiais para o doutorado em filosofia 

 

 

1. À época em que concorri para lecionar no CEEJA, minha vida profissional estava 

extremamente atribulada. Eu havia prestado o último concurso para o magistério 

paulista, porém ainda não havia sido chamado. Para complicar mais as coisas, eu 

perdera o prazo para me inscrever nas vagas remanescentes para a categoria “o”, 

situação que me deixava, a princípio, sem chances de ministrar aulas na rede 

pública em 2014. Foi neste contexto que fiquei sabendo, por meio de um amigo 

professor, que a Diretoria de Ensino estava abrindo novas inscrições, em caráter 

emergencial, para suprir a necessidade de professores em toda a rede e que com 

isso eu poderia me candidatar a uma vaga no CEEJA.  
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Depois disso, os acontecimentos se desenrolaram de forma muito rápida. Levando 

em conta que o CEEJA estava sendo inaugurado, era necessário selecionar o corpo 

docente o quanto antes e tomar diversas meditas administrativas e legais para que 

as aulas pudessem começar. Assim, fomos solicitados a redigir um projeto que 

justificasse nossa contratação, além de responder a uma avaliação escrita: em 

poucos dias soube de minha contratação.  

Fiz essa breve introdução para mostrar que não foi precisamente uma escolha o fato 

de eu vir a trabalhar no CEEJA, ou seja, no meu caso, não havia de antemão várias 

oportunidades de trabalho dentre as quais eu pudesse deliberar qual seria a melhor. 

Acredito que as razões que me levaram a estar aqui foram essencialmente 

circunstancias, na verdade um conjunto dessas circunstâncias que me deram o 

privilégio e a sorte de lecionar numa escola tão gratificante. 

 

2. Resolução – SE nº 77, de 6/12/11 

 

3. Não há nenhuma dificuldade em trabalhar do modo sugerido pela resolução 77. 

 

4. A meu ver, uma das maiores inovações e desafios do CEEJA consiste no controle 

de presença dos alunos, que nos serve de parâmetro para descobrirmos quais são 

os alunos frequentes, quais são os desistentes e os concluintes. Penso que a 

situação seja mais complexa do que seria, por exemplo, numa classe/sala regular. E 

isso se dá precisamente pela característica mais essencial do CEEJA, a saber: 

receber alunos de diferentes faixas etárias, com diferentes níveis de conhecimento, 

envolvidos nas mais variadas situações de trabalho, o que faz com que frequentem 

a escola em intervalos de tempo diferentes, e terminem as disciplinas também em 

momentos distintos. Assim, enquanto que numa sala regular a taxa de variação de 

alunos frequentes é considerada baixa – com poucos alunos transferidos ou 

desistentes, aqui a situação é bem mais complexa, já que podem existir alunos que 

completam a disciplina em um dia, numa semana, em meses ou até mesmo no 

decurso de um ano. Além disso, não há um prazo prescrito para a matrícula, da 

mesma forma que existe no ensino regular, permitindo a entrada de muitos alunos 

numa mesma disciplina e aumentando o fluxo de alunos inscritos em determinada 

disciplina. Diante dessa complexidade, tivemos de aprender a criar mecanismos de 

controle de nossos alunos a fim de saber com mais precisão quais seriam aqueles 
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que estavam se ausentando da escola e se, tal ausência, teria alguma relação com 

nossa prática pedagógica ou com algum outro motivo relacionado à estrutura da 

escola.   

Certamente esse controle foi importante, pois nos mostrou que muitos alunos 

precisam de um incentivo maior, ou seja, precisam de um acolhimento capaz de 

desconstruir alguns traumas educacionais como a ideia acrítica de que seriam 

definitivamente incapazes de aprender.  

Outra diferença do CEEJA está na presença flexível, pois ela favorece aquele que 

tem de trabalhar em turnos e que por isso precisam de mais tempo para terminar 

seus estudos ou aquele que querem terminar mais rápido também são atendidos em 

suas necessidades. Em muitos casos, a presença flexível também favorece aquele 

que desejam terminar algumas disciplinas pendentes de cursos regulares, supletivos 

e até mesmo do ENEM. 

 

5. Sim, eu me identifico assim como muitos professores. E isso porque percebemos 

que os alunos conseguem se adaptar a uma rotina de estudo que se molda a suas 

necessidades, ou seja, ele é se torna sujeito de sua aprendizagem, sendo a chave 

para que eles concluam seus estudos. 

 

6. Um dos aspectos mais positivos do CEEJA tem a ver com a maturidade dos 

nossos alunos no que respeita à importância do conhecimento para suas vidas. Com 

efeito, tendo em conta que, em sua maioria, são alunos que já passaram por 

inúmeras dificuldades, algumas delas ocasionadas pela falta de estudos formais, 

eles valorizam o papel dos professores para o desenvolvimento de sua 

aprendizagem. Outro aspecto relaciona-se com autonomia que os alunos vão 

adquirindo quando ingressam no CEEJA. Essa autonomia se relaciona com a 

consciência de que o ensino de jovens e adultos é majoritariamente autodidata, 

levando-os a compreender que devem controlar quanto tempo devem estudar, 

quando ir a escola e como organizarem-se para finalizar sua jornada. Quanto aos 

aspectos negativos (não seria exatamente negativos, mas dificuldades a serem 

superadas), apenas destacaria que, pela flexibilidade da presença, que leva às 

vezes o aluno a permanecer um bom tempo sem vir à escola, temos de retomar o 

conteúdo das apostilas e do material a fim de que consigam dar prosseguimento nas 

próximas unidades de estudo. 
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7. Penso que o projeto CEEJA representa a possibilidade de fazer a diferença para 

tantos alunos que não tiveram a oportunidade de realizar seus estudos no tempo 

devido. Com essa ação educativa e social, é possível impulsioná-los para alcançar 

seus objetivos. 

 

8. Assim que o aluno entra em nossa sala, no momento mesmo de apresentarmos o 

material e instruirmos sobre a dinâmica do curso, fazemos uma série de perguntas 

que visam descobrir quais são suas maiores dificuldades, há quanto tempo parou de 

estudar, as razões que o levaram a isso, bem como os motivos que o persuadiram a 

retornar aos bancos escolares. Esta é uma checagem inicial, ainda incipiente, a qual 

damos o nome de “acolhimento” e que, na realidade, se inicia com os gestores e 

coordenadores responsáveis por efetivar a matrícula e apresentar-lhe os aspectos 

gerais do curso. Conforme argumentos na questão 1, é comum chegarem alunos 

desiludidos com a vivência escolar, prontos para desistir mais uma vez, repletos de 

anseios e constrangimentos, por isso é tão fundamental a qualidade deste primeiro 

contado. Além de avaliativo, o acolhimento pretende reestabelecer a confiança 

perdida e sugerir novas possibilidades. Porém, embora necessário, o acolhimento 

não é suficiente para detectar os saberes existentes, isto é, o que os alunos trazem 

de conhecimento a respeito de determinado tema. Daí que entram as atividades e 

questionários do nosso material. Nele, há uma série de atividades mediante as quais 

vamos descobrindo tanto os saberes prévios como as dificuldades mais latentes dos 

alunos.   

 

9. Em nossa sala contamos com quatro professores capacitados a atender a 

qualquer uma das quatro disciplinas (Geografia, Sociologia, História e Filosofia). 

Assim, o atendimento é feito de forma individualizada, por ordem de chegada do 

aluno, e conforme o professor estiver desocupado. 

 

10. Sim, existe. Consideramos que uma orientação de qualidade varia de 10 a 20 

minutos. São poucos os casos em que o aluno precisa de mais de 20 minutos para 

tirar suas dúvidas. Quando isso acontece, os demais alunos compreendem a 

necessidade de permanecermos por mais tempo com o aluno que apresenta 

dificuldades. 
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11. Sim. Mais do que nunca, a percepção do conhecimento prévio do aluno de toda 

sua bagagem cultural se tornou ainda mais essencial e irrevogável, além da 

adaptação do atendimento ao discente que, nessa modalidade, com exceção das 

oficinas e palestras, é individual e personalíssima.  

Essa dinâmica possibilita também adaptações no método avaliativo, pois mister se 

faz a análise da evolução e progresso de cada aluno, tendo em vista seus pré-

requisitos ou falta dos mesmos. 

 

12. Percebemos algumas demandas de conhecimento por parte dos alunos, e então 

procuramos convidar algum palestrante ou montar alguma oficina para dissipar as 

dúvidas dos alunos. Neste ano, convidamos uma palestrante para falar sobre 

“acesso à justiça”, pois os alunos tinham várias dúvidas sobre direito civil, direito do 

consumidor e direito do trabalhador; além de montarmos uma oficina de “química” 

que pudesse mostrar-lhe o processo de fabricação se sabonetes, shampoo e 

amaciantes.      

 

13.Sim. As disciplinas que compõem as ciências humanas perfazem diferentes e 

inúmeras relações entre si. Assim, procuramos sempre mostrar aos alunos os 

pontos de contato entre a geografia, a história, a sociologia e a filosofia. Trabalhar 

com essa interdisciplinaridade se torna mais fácil à medida que o aluno vai 

passando pelas disciplinas, pois assim podemos lembra-lo de algum conteúdo 

específico, já visto por ele, e que, em determinado momento, se torna pertinente 

para aquilo que desejamos explicar. 

 

14. Ensino fundamental: EJA, que está em processo de substituição para o material 

específico do CEEJA (EJA Mundo do trabalho, Volume 1, 2, 3 e 4) vídeos, além de 

recursos multimídia em oficinas e palestras. 

Ensino médio: Compilado pelos professores de cada disciplina através de livros 

didáticos, paradidáticos, sites etc, que também está em processo de substituição 

para o material específico do CEEJA (EJA Mundo do Trabalho – Volumes 1, 2 e 3), 

vídeos e demais recursos multimídia em oficinas e palestras. 
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15. A elaboração dos roteiros de estudos da disciplina em questão baseia-se no 

material de estudos EJA Mundo do Trabalho, cuja organização teve como princípios 

básicos a adequação e sistematização referente ao ensino aprendizagem, pois os 

alunos necessitam adquirir o hábito e a prática leitora, desta forma, ao estudar os 

textos a fim de aprimorar seus conhecimentos, e nesta busca é necessário propiciar 

algo prazeroso mesmo em textos e assuntos mais difíceis e sempre levando em 

conta as suas experiências de vida como ponto de partida, sendo assim, ampliando 

e desenvolvendo suas capacidades. 

 

16. Os roteiros são desenvolvidos em diversos níveis, desde mais simples até os 

mais detalhados, que são atribuídos aos educandos após as entrevistas, desta 

forma são direcionados a aquele que mais se adequa ao seu perfil. 

 

17. Nosso aluno passa por diferentes instrumentos avaliativos, organizados de 

formas diferentes.  Devido ao formato do Projeto CEEJA: apresentação do material, 

orientação, leituras, exercícios, provas dissertativas e provas objetivas de múltipla 

escolha, as avaliações são, basicamente, de provas. Mas, oferecemos oficinas e 

palestras como instrumentos de avaliação. 

 

18. Sim, existem diferenças. As avaliações são feitas com linguagens múltiplas, 

usando textos, imagens, charges, músicas e linguagens publicitarias. Com o objetivo 

de fazer com que nosso aluno experimente uma linguagem do dia a dia, mais 

próxima do mundo em que ele convive. Essa diferença no formato das avaliações, 

também, alerta para a necessidade de entendimento do mundo atual. 

 

19. Não acredito que todos os nossos alunos vão e queiram prosseguir seus estudos 

em nível superior. Pois, os alunos tem objetivos diferentes e estão aqui para 

concluírem seus estudos no fundamental e médio, por motivos diferentes. Mas, 

acredito que aqueles que, realmente, queiram dar prosseguimento aos seus estudos 

em nível superior, estão preparados para isso. 

Eu avaliei que o formato do projeto CEEJA possibilita ao aluno um auto didatismo e 

enfrentar avaliações sucessivas, faz do nosso aluno candidato a cursar o nível 

superior, seja ele presencial ou EAD. O aluno que estuda, faz a leitura e as 
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atividades do material, tiram suas dúvidas e encara a avaliação escrita com 

confiança e segurança fará isso também no nível superior. 

 

 

Professor 5 

 

Formação Inicial: :  Licenciatura Plena Geografia 

Instituição de Ensino: UNIFAC 

Pós Graduação: _______________ 

Instituição de Ensino: ________________ 

Professor Efetivo:      (   )sim                           (  X ) não 

Quanto tempo atua no magistério:12 anos 

Em sua formação inicial, houve curso para o trabalho com a EJA :  ( X  )sim    (    

)não 

Procura cursos de atualização:  (  X  )sim        (     )não 

Que tipo de cursos: Capacitação on line – Mundo do Trabalho 

 

 

1. Pelo modo de abordagem e de aprendizagem, ensinar adultos sempre foi mais 

estimulante, pois a expectativa do aprendizado é totalmente diferente da criança e 

do adolescente há um entrosamento maior entre educando e educador  e isso é 

para mim muito mais gratificante. 

 

2. Idade mínima de 18 anos. Poderão concluir o ensino fundamental ll e o ensino 

médio.  

Atendimento é individualizado e é realizado em horário flexível (manhã, tarde e 

noite) 

São realizadas avaliações parciais e finais. A frequência do aluno poderá ser diária e 

o mesmo não poderá se ausentar por mais de 30 dias, caso isto aconteça o mesmo 

ficará suspenso por 90 dias. 

 

3. Não tive dificuldade. 
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4. A diferença está no material auto instrucional e no estudo individualizado em que 

o aluno aprende a partir de seu esforço e por conta própria, desenvolvendo 

habilidades de independência e iniciativa. 

 

5. Sim, identifico-me , pois os alunos quando tem dúvidas  a trazem para a sala e a 

busca por soluções na maioria das vezes sempre são elucidadas por eles mesmos 

através da troca de diálogos, releitura dos textos em sala e prática de exercícios 

propostos. 

 

6. Aspectos positivos: -Maior autonomia, Confiança, Flexibilidade, Contextualização, 

satisfazendo com rapidez a demanda e a necessidade educativas. 

Aspectos negativos: - Alunos com limitações intelectuais, financeiros, sem apoio 

social e familiar não tem o mesmo aproveitamento pedagógico oferecido pelo 

CEEJA, porem é uma minoria. 

 

7. É a oportunidade que muitos encontram para concluírem seus estudos seja ele 

englobando todas as matérias seja ele eliminatório de pendências de provões ou 

Enem. 

 

8. Através de diálogos que são feitos diretamente com o alunos sobre sua realidade 

cultural e social, às vezes após a primeira avaliação escrita descobre-se as 

dificuldades a serem trabalhadas. 

9. O ensino individualizado ocorre de maneira direta levando o aluno a identificar 

suas dificuldades, carências, discrepâncias e dessa forma levá-lo a compreender a 

situação e a buscar formas de autoentendimento. 

 

10. A duvida do aluno é solucionada instantaneamente  antes da realização da 

avaliação 

Apenas quando a dificuldade do mesmo é muito grande é desprendido um tempo 

acima de 15 minutos como o estipulado no treinamento que recebemos na cidade 

Bauru. 
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11. Sim. A prática docente é individualizada e não mais coletiva, busco formas de 

praticar as abordagens valorizando o que cada aluno traz consigo para a conquista 

de sua autonomia. 

 

12. Não realizei. 

 

13. Sim concomitante com as palestras realizadas na escola bimestralmente. 

 

14. Com o material disponibilizado pelo governo, globo e planisfério. 

 

15. Mediante leitura dos materiais pedagógicos foram realizados roteiros de estudos 

e avaliações correspondentes aos módulos juntamente com as avaliações finais. 

 

 

16. Não 

 

17. Através de atividades de estudos realizados em casa, em sala de aula e das 

avaliações. 

 

18. Sim existe uma diferenciação de avaliação para os alunos que apresentam 

laudos clínicos. 

 

19. Sim ampliaram... Não tenho capacitação para avaliar a capacidade do nível 

superior , apenas posso supor que sim... alguns alunos tem a capacidade intelectual 

e a desenvoltura necessária para seguirem a vida acadêmica. 

 

Professor 6 

 

Formação Inicial: Licenciatura Plena Geografia e História e Pedagogia 

Instituição de Ensino: UNIFAC / UNINOVE 

Pós Graduação: ______________ 

Instituição de Ensino: __________ 

Professor Efetivo:      ( X )sim                           (    ) não 
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Quanto tempo atua no magistério: 30 anos e 07 meses 

Em sua formação inicial, houve curso para o trabalho com a EJA :  (X )sim    (    )não 

Procura cursos de atualização:  (  X  )sim        (     )não 

Que tipo de cursos: Capacitação site CEEJA 

 

 

1. A realização pessoal de levar oportunidade de aprendizado a alunos que 

valorizam a educação talvez pelo grau de maturidade em que se encontram e 

também por ter sido oferecida a eles uma segunda oportunidade de concluir seus 

estudos a nível de ensino fundamental e/ou médio. 

 

2. Resolução SE nº 77, de 6.12.2011, que dispõe sobre a organização e o 

funcionamento dos cursos de Educação de Jovens e Adultos, nos Centros estaduais 

de Educação de Jovens e Adultos – CEEJAS. 

 

3. Não vejo dificuldades. Quanto às adaptações, elas em algumas situações 

ocorrem (em pequena quantidade) com respeito ao material didático, respeitando a 

cultura regional do nosso aluno. 

 

4. Vejo como escola ideal uma vez que ela respeita as dificuldades individuais do 

aluno que trabalha e necessita ter a sua disposição um horário flexível e sem a 

necessidade de uma presença regular. Vejo também a positividade nos resultados, 

uma vez que a iniciativa de estudar parte do aluno que por conta disso mostra 

grande interesse e dedicação. 

 

5. Acredito que as práticas habituais de formação não respeitam o conhecimento 

que o aluno já o traz devido a sua experiência de vida. O projeto CEEJA respeita 

essa e valoriza essa individualidade do aluno e portanto deve seguir outras práticas. 

 

6. Aspectos positivos: 

- flexibilidade do horário 

-não obrigatoriedade de presença regular 

-respeito ao conhecimento que o aluno traz 



180 

 

-oportunidade daquele aluno excluído da escola regular voltar e resgatar sua 

autoestima 

-o aluno respeita e valoriza a escola, os professores e os funcionários. 

Aspectos negativos: 

- Vejo como único aspecto negativo a rotatividade de professores que é 

consequência das mudanças na legislação o que impede a continuidade de um 

trabalho. 

 

7. O projeto CEEJA representa a oportunidade de retornar os estudos aquele aluno 

que por qualquer motivo abandonou a escola regular e agora se sente pressionado 

pelo patrão ou pela necessidade de prestar concursos. Também tem aqueles que 

voltam pela satisfação de voltar a estudar. 

 

8. Avalio os saberes que os alunos já possuem através de exercícios e avaliações 

que abordam temas da atualidade sempre destacados nos jornais e demais meios 

de comunicação. 

 

9. Ocorre em um primeiro momento através de orientações escritas e verbais do 

material pedagógico entregue ao aluno. Num segundo momento pode ocorrer 

durante a avaliação quando ao aluno tem alguma dúvida. Também é prática 

comentarmos erros para que futuramente não os venha a cometer novamente. 

 

10.Esse tempo pode variar de acordo com a quantidade de alunos atendidos no 

momento. Aquele aluno que necessita de um pouco mais de atenção, pedimos com 

gentileza que aguarde um pouco ou retorne em outro período menos agitado. 

 

11. Sim, procurei respeitar mais os limites individuais de cada aluno e também 

valorizar mais o conhecimento que já o acompanha. 

 

12. Através de palestras. 

 

13.Sim a matéria que eu leciono (geografia) não se justificaria sem a 

interdisciplinaridade. 
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14. No momento com as apostilas oficiais do CEEJA, mas já trabalhei bastante com 

materiais elaborados por nós equipe de Geografia. 

 

15. Através de questões orientadas que levam os alunos a ter contato com o 

material proposto para o estudo. 

 

16. Individualmente não. A personalização ocorre apenas com respeito às diferentes 

séries. 

 

17. Através dos exercícios existentes no próprio caderno do aluno, através de 

exercícios elaborados pela equipe de geografia, avaliação diária, avaliação final e 

participação de palestras e oficinas. 

 

18. Sim temos dois níveis de avaliações de acordo com o rendimento do aluno. 

 

19. Certamente. Os alunos comentam que passaram a obter mais sucesso em 

concursos públicos ou não depois que passaram a frequentar o CEEJA. 

 

Professor 7 

 

Formação Inicial: Licenciatura plena em Geografia 

Instituição de Ensino: USC – Universidade do Sagrado Coração – Bauru/SP. 

Pós Graduação: 

Instituição de Ensino: 

Professor Efetivo:      ( X )sim                           (    ) não 

Quanto tempo atua no magistério: 26 anos 

Em sua formação inicial, houve curso para o trabalho com a EJA :  ( X )sim    (    )não 

Procura cursos de atualização:  ( X )sim        (     )não 

Que tipo de cursos: Introdução a Libras; Informática Educacional;  Estudar Como se 

Aprende; Ensino Médio em Rede; Inglês on Line; Oficinas Virtuais Currículo +. 

Fui aprovado nos 4 concursos da SEE-SP que prestei. No primeiro fui efetivado. 

Fui aprovado nas 2 provas do mérito que prestei 
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1. Desde o início da minha carreira no magistério, já me interessava pela educação 

de jovens e adultos, pois percebia que ela não era uma prioridade para os 

governantes e, para a sociedade, era vista como educação de segunda categoria, 

infelizmente. Quando descobri esta modalidade de ensino e que em Piracicaba 

haveria um CEEJA, fiquei muito interessado e me inscrevi. Passei na prova e na 

entrevista e comecei a trabalhar no CEEJA. 

 

2. – Os cursos do CEEJA são válidos e reconhecidos em todo o território nacional. 

 – A idade mínima para o ingresso do aluno é 18 anos. 

 – A presença do aluno é flexível. 

 – O aluno cursa uma disciplina por vez. 

 – O aluno estuda em casa ou nos espaços dentro da escola com material fornecido 

pela SEE/SP. 

– Há plantão de dúvidas na escola, com atendimento individual. 

– As avaliações são corrigidas na presença do aluno, individualmente. 

 – O número de professores, coordenadores, funcionários depende do número de 

alunos matriculados. 

 

3.Não tenho dificuldades em trabalhar do modo sugerido pela Res. 77/2011. 

 

4.O atendimento individualizado permite o acompanhamento “mais de perto” do 

aluno pelo professor. Permite também maior autonomia do aluno. 

 

5.Eu me identifico com essas inovações, mas também é preciso oferecer 

momentos/atividades em que os alunos estejam agrupados para oficinas, palestras, 

projetos e outras atividades socializantes. 

 

6.- Trabalho em equipe (disciplina, área, todo corpo docente da escola). 

- Presença flexível do aluno, pois são trabalhadores. 

- Atendimento individualizado, porque há grande heterogeneidade. 

   Aspectos negativos do CEEJA:   

- Com a presença flexível, muitos alunos demoram para retornar e outros acabam 

desistindo. 
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7.Trabalhar no CEEJA é bastante gratificante, pois percebo que há um esforço 

coletivo do corpo docente e da equipe gestora para a aprendizagem significativa do 

estudante. E estes demonstram interesse nos estudos e sua conclusão como uma 

etapa vencida para prosseguir estudando e alcançar recolocação no mercado de 

trabalho. 

 

8. Quando o aluno inicia Geografia, explicamos como é a estrutura da disciplina no 

CEEJA e ele recebe uma atividade inicial com texto, mapa e exercícios. 

Estimulamos o uso do dicionário e do Atlas Geográfico. Na hora da correção, temos 

a oportunidade de avaliar os conhecimentos prévios do aluno, inclusive as 

competências leitora e escritora. Para os casos com maiores dificuldades nessas 

competências, encaminhamos o aluno para a sala de reforço que conta com 

professora habilitada. 

 

9. O aluno estuda em casa ou nos espaços dentro da escola (individualmente) a 

partir do roteiro de estudos, utilizando o livro didático próprio e as atividades extras 

fornecidas pelo professor. Ao retornar, é feita a correção das atividades e as dúvidas 

são sanadas nesta orientação individual. 

 

10.O tempo da orientação individual pode variar de acordo com as dificuldades do 

aluno. Dependendo do caso, o professor orienta o aluno a retomar conteúdos e 

voltar em outro horário. 

 

11. Houve mudanças, pois as especificidades dos alunos e o ensino individualizado 

requerem tais mudanças. Além do trabalho docente em equipe para a elaboração de 

atividades para esta modalidade de ensino e para a heterogeneidade dos discentes. 

 

12. Alguns temas das minioficinas e atividades culturais são indicados pela própria 

SEE/SP, como a questão da água. Outros temas decorrem de datas especiais, 

como Dia Mundial do Meio Ambiente. Mas a maioria advém das dificuldades mais 

sentidas pelos alunos. 
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13. Alguns temas são trabalhados interdisciplinarmente nas minioficinas, projetos da 

área e atividades culturais, pois numa mesma sala estão as disciplinas da área de 

Ciências Humanas (Geo, Hist, Soc e Fil). 

 

14. Trabalhamos com o material didático fornecido pela SEE/SP: EJA Mundo do 

Trabalho modalidade semipresencial. Complementamos com textos, exercícios, 

mapas, tabelas, gráficos e imagens, além do dicionário, Atlas Geográfico, Globo 

Terrestre, lousa, mural, vídeos e sites da Internet. 

 

15. Os roteiros de estudos são elaborados pelos professores da disciplina 

(conjuntamente), com a orientação da equipe gestora, levando-se em conta os 

material didático, o Currículo Oficial e as especificidades desta modalidade de 

ensino. 

 

16. Para alguns alunos com necessidades especiais (surdez, visão...) fazemos 

algumas adaptações no roteiro de estudo. Mas, na maioria dos casos, o atendimento 

individual dado pelo professor, faz a diferença. 

 

17. O aluno é avaliado através de: 

- Exercícios de interpretação e produção de textos, leitura e interpretação de mapas, 

gráficos, tabelas e imagens.  

- Participação em atividades como oficinas, palestras, excursões, projetos... 

- Provas. 

 

18. Nossas avaliações seguem normas da SEE/SP para CEEJA com questões 

variadas (objetivas, dissertativas...), utilizando mapas, gráficos, tabelas, charges e 

com níveis diferentes de dificuldade.  Utilizamos pelo menos 2 modelos diferentes de 

avaliação para cada etapa de estudo do aluno. 

 

19. Não é tarefa fácil avaliar a efetivação da aprendizagem pelos alunos após o 

término dos estudos no CEEJA. Sabemos que aluno inicia os estudos com baixa-

estima, mas ao terminarem, percebemos que eles ultrapassaram muitos bloqueios 

pessoais, sentindo-se estimulados a continuarem seus estudos. Durante o processo 

de aprendizagem, já percebemos como estão melhorando. Muitos retornam felizes 
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para agradecer o apoio e incentivo e contar seus novos projetos: Aprovação no 

ENEM, Vestibular, Vestibulinho da ETEC e outros cursos de qualificação.  

 

Professor 8 

 

Formação Inicial: Geografia 

Instituição de Ensino: UNESP – Rio Claro 

Pós Graduação: Não 

Instituição de Ensino: - 

Professor Efetivo:      ( X )sim                           (    ) não 

Quanto tempo atua no magistério: 27 anos 

Em sua formação inicial, houve curso para o trabalho com a EJA :  (   )sim    ( X )não 

Procura cursos de atualização:  ( X )sim        (     )não 

Que tipo de cursos: Os oferecidos pela SE. 

 

 

1. Na época, 1998, estava diminuindo o número de alunos na escola em que eu 

trabalhava e não sabia se haveria aulas para mim naquele ano e surgiu a 

oportunidade de trabalhar no CEEJA (na época CEES) porque estava implantando o 

Ensino Médio na escola e precisavam de mais um professor. Desde então, gostei do 

trabalho onde é diferenciado o atendimento e o trabalho em equipe. 

 

2. Sobre o atendimento individualizado, presença flexível, material didático, número 

de professores, calendário, número de alunos ... 

 

3. Não tive dificuldades, pois as Resoluções são explicadas pela Direção/ 

Coordenação nas HTPCs. 

 

4. O que vejo de diferente é o atendimento individual. Isso facilita o trabalho do 

professor e o entendimento do aluno; e também a presença flexível favorece os 

alunos trabalhadores. 

 

5. Sim, me identifico. 
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6. Aspectos positivos: o atendimento individual (acredito que isso dá mais segurança 

ao aluno); a presença flexível (favorece o aluno trabalhador e quem tem muitos 

compromissos); o trabalho em equipe (facilita nosso trabalho e há um aprendizado 

constante). 

 

Aspectos negativos: também a presença flexível (se por um lado facilita a vida do 

aluno, por outro, muitos alunos, pelo fato da flexibilidade, às vezes, acabam 

desistindo. 

 

7. Como esse projeto visa favorecer o ensino dos alunos que não tiveram a 

oportunidade de estudar na época certa, acredito nesse sistema de ensino porque o 

aluno realmente aprende. 

 

8. Para o aluno que inicia a disciplina é dada uma orientação geral sobre a escola e 

sobre a disciplina e como estudar; há o incentivo do uso do dicionário e da sala de 

leitura; temos uma atividade inicial com questões dissertativas para avaliar sempre a 

capacidade leitora e escritora. 

 

9. O atendimento individual é através de senhas. O aluno chega na sala, pega uma 

senha e aguarda. Cada aluno é atendido individualmente, por um professor da 

disciplina ou da área de conhecimentos. 

 

10.Não. Se aluno precisar de mais tempo na orientação, ele terá esse tempo. 

 

11. De modo geral sim porque no CEEJA o atendimento é individual. 

 

12. Planejamos as mini oficinas todo fim de mês para o mês seguinte, com temas 

relevantes à disciplina. As atividades culturais seguem o calendário dentro da 

proposta pedagógica da escola. 

 

13. Sim, quando temos os projetos de área, o tema é trabalhado nas diversas 

disciplinas ao mesmo tempo (por exemplo: meio ambiente, urbanização, lixo, 

reciclagem, alimentação ...). 
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14. Trabalhamos com material da SE, livros didáticos e paradidáticos, atlas 

geográficos, mapas e internet (para pesquisa em geral). 

 

15. São elaborados de acordo com os temas e textos do caderno do aluno (EJA – 

Mundo do Trabalho), com questões objetivas e dissertativas, sempre com trabalho 

em equipe e com orientação da equipe gestora. 

 

16. De um modo geral, não. Porém, para alunos com necessidades especiais 

ressaltamos alguns tópicos. 

 

17. O aluno é avaliado com base nas atividades, avaliações, palestras, oficinas ... 

Sempre incentivando a capacidade leitora e escritora. 

 

18. De um modo geral, não. Porém, temos vários modelos de avaliações e para os 

alunos com necessidades especiais escolhemos um determinado modelo. 

 

19. Acredito que sim. Já tivemos alunos que passaram no vestibular ou que estão 

fazendo outros cursos (vários vêm para a escola nos informar ...). 

 

Professor 9 

 

Formação Inicial: Geografia – Licenciatura Plena 

Instituição de Ensino: “Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Jahu” – 

Fundação Educacional “Dr. Raul Bauab” Jahu 

Pós Graduação: 

Instituição de Ensino: 

Professor Efetivo:      ( X )sim                           (    ) não 

Quanto tempo atua no magistério: 27 anos 

Em sua formação inicial, houve curso para o trabalho com a EJA :  ( X  )sim    (    

)não 

Procura cursos de atualização:  (  X  )sim        (     )não 

Que tipo de cursos:1) Curso de Extensão – “Educação ambiental: Princípios e 
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Práticas Interdisciplinares” – Claretiano – Batatais – 40 horas – 2013; 

2) Curso “Inglês Online para servidores” – EFAP – 1ª e 2ª etapa – 2ª edição 2014 – 

90 horas; 

3) Curso “Estudar como se aprende” – “EJA Mundo do Trabalho” – EFAP 2015; 

4) Curso “Introdução aos direitos humanos ECA para educadores – 2ª edição – 

Setembro – 60 horas – EFAP; 

5) “Todos aprendem A, B, C, D” – Previsto para final de Setembro – 40 horas – 

EFAP; 

6) Inscrição feita no curso “Disseminadores...” ainda sem confirmação – 100 horas – 

EFAP; 

7) Aprovação em duas provas de mérito 1ª edição em 2014. 

 

 

1.Primeiramente ouvi falar muito bem desse projeto pelos colegas que já 

trabalhavam nesse projeto. Também por trabalhar com EJA e Ensino Médio no 

Estado e por achar que minha prática pedagógica, os projetos que desenvolvi nas 

escolas que trabalhei anteriormente deram uma base para alcançar o perfil que o 

CEEJA exige, somando também a minha formação no Magistério e o curso superior 

da qual sempre gostei e me preparei muito para exercê-la. 

 

2. Os CEEJAs, são Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos que 

integram o sistema estadual de ensino e são organizados conforme as diretrizes da 

resolução da SE nº 77/06-12-2011. 

Oferecem atendimento individualizado, com frequência flexível, com o objetivo de 

atender preferencialmente o aluno trabalhador que, não pôde frequentar a escola 

com estudos regulares. 

Os currículos são abrangentes, desenvolvidos com metodologias e estratégias de 

ensino adequadas à característica do curso. 

 

3. Não tive dificuldade mas, temos diariamente desafios. Fomos muito bem 

orientados pelos coordenadores e utilizamos o material de “Reflexões e Práticas 

Pedagógicas” o qual estudamos detalhadamente aproveitando e adequando todo o 

conteúdo aos alunos CEEJA” e pelas capacitações que participamos. 
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4. O diferente e inovador na minha opinião são as estratégias utilizadas para o 

aluno. Aproveitamos os conhecimentos prévios que eles já adquiriram na escola por 

meio de sua cultura e transportamos para o seu aprendizado, inserindo-o como 

parte integrante de seu estudo, estimulando-o a desenvolver com o tempo a 

autonomia e o gosto pelo estudo. Nesse processo preparamos oficinas com vídeos 

interessantes sobre atualidades no mercado de trabalho, oferecemos palestras com 

a participação dos alunos. 

 

5. Sim, os alunos identificam-se com as inovações e gostam de participar das 

oficinas, pois, é um momento de atualizar-se uma vez que trabalham e não tem 

tempo de assistir noticiários, programas informativos. O material EJA Mundo do 

Trabalho também oferece oportunidade para pesquisar na internet, assistindo vídeos 

contextualizados. 

 

6. Aspectos positivos do CEEJA – O material disponível para o aluno e professores, 

a forma como os materiais foram organizados, os professores que tem bastante 

experiência com EJA em sua formação, a atualização dos professores em cursos, a 

dedicação dos professores e coordenadores, a receptividade do aluno em adquirir 

os conhecimentos e ensinamentos no trabalho individualizado e flexível. Os 

aspectos negativos, na minha opinião estão relacionados a questões de espaço 

físico do prédio, com necessidade de uma sala ambiente de acordo com as áreas de 

estudo, e também a informatização dos ambientes para que o aluno pesquise. 

 

7. O uso de apostilas proporciona bastante leitura e interpretação de textos, gráficos, 

tabelas, infográficos, mapas, sempre contextualizados auxiliando no estudo 

juntamente com a hora da checagem, momento que o aluno compara suas 

respostas com as ideias centrais do texto. 

Em relação ao ritmo de cada aluno o professor faz intervenções com atividades 

próprias ao seu nível de aprendizagem. Ex: Já tivemos uma aluno portadora de 

deficiência visual por sequela de um acidente, e foi dado um material específico com 

músicas e pesquisas de internet para ouvir e interpretar os conteúdos de acordo 

com sua série. 
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8. No momento da orientação antes de fazer a prova o professor tira as dúvidas e a 

partir daí abre espaço para conversa, debate e evolução dos assuntos estudados. 

Avaliamos também pelas provas de módulos finais. 

 

9. Por meio do momento de orientação e quando o aluno achar necessário tirar 

dúvidas. 

 

10.Sim, 20 minutos para cada aluno, mas se precisar, terá seu tempo prolongado ou 

volta em outro momento ou estuda no espaço de estudo mais tempo para fazer as 

provas. 

 

11. Sim, descobri que é necessário estar sempre me atualizando com cursos para 

aprender mais sobre as didáticas e práticas pedagógicas na formação de Geografia, 

para poder passar melhor os ensinamentos para os alunos, buscando sempre 

formas inovadoras. 

 

12. Por meio das necessidades do aluno em seu cotidiano. O planejamento busca 

atender o aluno informando sobre as realidades do mercado de trabalho, também 

dando sugestões para o estudo no presente e futuro no trabalho e em continuidade 

dos estudos. 

 

13. Nas oficinas pedagógicas trabalhamos bastante a interdisciplinaridade, aqui no 

CEEJA, já organizamos oficina de Química e Geografia sobre a captação e reuso da 

água e outras disciplinas, estamos preparando outra oficina sobre “painel de 

atualidades” de Geografia e Arte. 

 

14. Material apostilado, vídeos, cartazes, fotos, revistas (Escola), data show, lousa. 

 

15. Dando orientações para estratégias de estudo diferenciadas, destacando a 

importância para leitura e interpretação de todos os gêneros utilizados. 

 

16. Sim, pois o aluno precisa de orientação acessível, porém, ele deve estar aberto 

para alterar quando houver necessidade para adequá-lo ao ritmo do aluno. 
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17. Por meio de resumos, participação das oficinas e avaliações finais, analisando 

todo o conteúdo estudado. 

 

18. Sim. Temos alunos com deficiência visual onde utilizamos material de acordo 

com as necessidades especiais e para os alunos com dificuldades de aprendizagem. 

 

19. Sim. Pois, os alunos são orientados com materiais pesquisados por provas 

oficiais externas, estimulando-os a prosseguirem seus estudos, seja, no ensino 

técnico ou superior. 

 

Professor 10 

 

Formação Inicial: Geografia – Licenciatura Plena/ Pedagogia – Licenciatura Plena 

Instituição de Ensino: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Jaú/ Centro 

Universitário de Araras 

Pós Graduação: Especialização em Geografia para Professores do Ensino 

Fundamental e Médio 

Instituição de Ensino: UNESP 

Professor Efetivo:      ( X )sim                           (    ) não 

Quanto tempo atua no magistério: 27 anos 

Em sua formação inicial, houve curso para o trabalho com a EJA :  ( X )sim    (    )não 

Procura cursos de atualização:  ( X ) sim        (     )não 

Que tipo de cursos: Área específica de Geografia ou na própria parte pedagógica. 

 

 

1. Com experiência de 24 anos de EJA e 2 anos de CEEJA, considero gratificante e 

me identifico com a proposta dos cursos e sua finalidade. 

 

2. Valorização do jovem e adulto. Sendo ele trabalhador necessita de total 

dedicação e disponibilidade, para que passe pelo aprendizado. 

 

3. Nenhuma. Como pontos positivos temos a capacitação inicial, cursos de 

aprofundamento, e avaliações. Porém, estou sempre aberta a inovações. 
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4. A realidade trazida por cada aluno, o respeito pelo professor, e contato com sua 

cultura. Como consequência de sua autonomia e amadurecimento. 

 

5. Sim, identificam-se com o material por apresentar fatos do seu cotidiano. 

 

6. Valorização do professor, dos alunos e da equipe gestora. Com uma estrutura 

física de qualidade. 

 

7. Dedicação e Realização. 

 

8. Conversando com os alunos durante aulas e discussões de textos identificando 

onde foi falha sua aprendizagem e assim fazer uma complementação e reforço de 

seu conhecimento. 

 

9. Sanar suas dúvidas com atenção individual. 

 

10.O tempo de cada aluno é de 20 minutos e se for necessário esse tempo pode ser 

prolongado. 

 

11. Sim, mudei meu olhar e principalmente minha forma de avaliação. 

 

12. Levantamento prévio do conteúdo com os alunos para que possam discutir e 

argumentar, pois são bem participantes na aula. 

 

13. Sim, por meio de oficinas com as outras disciplinas. 

 

14. Apostilas, vídeos, produção de cartazes didáticos. 

 

15. Os roteiros contemplam as atividades que se destacam em ENEM, concursos e 

discussão sobre atualidades. 

 

16. Não, apenas destacamos pontos principais, que provem suas habilidades e 

competência. 
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17. De modo que identifique as habilidades e competências propostas no curso. 

 

18. Sim, de acordo com a necessidade de cada aluno um plano de ensino e preparo 

é feito respeitando as suas necessidades. 

 

19. Sim, em sua maioria tem como meta concursos, vestibulares e capacitações 

técnicas adquirindo assim maiores qualificações. Fato, observando os resultados. 

 

Professor 11 

 

Formação Inicial: L.P. em Geografia  

Instituição de Ensino: Universidade de São Paulo 

Pós Graduação:  

Instituição de Ensino: 

Professor Efetivo:      ( X )sim                           (    ) não 

Quanto tempo atua no magistério: 16 anos 

Em sua formação inicial, houve curso para o trabalho com a EJA :  (   )sim    ( X )não 

Procura cursos de atualização:  (   X  )sim        (     )não 

Que tipo de cursos:  Na área de formação e de metodologias de ensino para EJA 

 

 

1. Em primeiro lugar, por que ser professora? Escolhi essa profissão em decorrência 

de uma precoce preocupação com as questões sociais e uma vontade de contribuir 

para uma transformação da sociedade (utopia?). Devido às más condições de 

trabalho na escola comum, por recomendação de colegas ingressei no CEEJA em 

2003 por considerar que o ensino de jovens e adultos trabalhadores me 

possibilitaria: 

a) uma maior interação com o aluno pois, o ensino individualizado permite conhecê-

lo melhor e atuar especificamente nas dificuldades e dúvidas apresentadas; 

b) uma maior contribuição no processo de ensino-aprendizagem do aluno, 

oferecendo situações de aprendizagem próprias para essa modalidade e 
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possibilitando uma maior interação entre os conhecimentos do aluno adquiridos por 

sua experiência de vida e o conhecimento formal. 

 

2. Tenho conhecimento da Res. SE 77/2011 e do Documento Orientador CGEB: 

Orientações para a Organização Administrativa e Pedagógica dos CEEJA: 

Certificação com Qualidade, n.16, 2014,com ênfase: ao atendimento individualizado 

com frequência flexível; ao perfil do professor; a carga horária de trabalho; a 

elaboração de questões e banco de questões e a diversificações de avaliações. 

 

3. A legislação recomenda que o trabalho docente no CEEJA não seja somente de 

forma individualizada, mas também de forma coletiva. Nesse item, temos 

dificuldades em conseguir reunir um número considerável de alunos da mesma 

disciplina num mesmo horário para a realização de atividades (oficinas) e projetos. 

Com isso, os alunos perdem a oportunidade de interagirem uns com os outros, de 

realizarem trocas de experiências e de desenvolverem habilidades procedimentais e 

atitudinais, como saber ouvir, saber argumentar, saber buscar conciliação sobre 

ideias e temas de interesse da disciplina e para a sua formação como cidadão. 

4. O atendimento individualizado nessa modalidade de ensino tem se mostrado ser a 

melhor forma, pois permite que o professor faça um melhor diagnóstico das 

dificuldades de aprendizagem do aluno, selecione conteúdos e materiais adequados 

e utilize formas de avaliação diversificadas e observe melhor os avanços cognitivos 

do aluno. 

 

5. Para essa modalidade de ensino considero que essa metodologia de trabalho seja 

a mais recomendada. 

 

6. Positivos: a presença flexível, o atendimento individualizado, o aproveitamento 

dos estudos anteriores; a eliminação de disciplina e respeito ao ritmo de 

aprendizagem do aluno. 

Negativos: baixa frequência do aluno; dificuldade de realizar atividades coletivas; 

baixa participação dos alunos na discussão sobre os problemas da escola. Auxílio 

transporte insuficiente – a empresa fornece apenas dez passes por mês. 
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7. Representa a possibilidade do aluno adulto que por vários motivos não conseguiu 

concluir seus estudos em idade adequada e que não possui meios ou oportunidade 

de desenvolver estudos regulares, na modalidade presencial, consiga concluir seus 

estudos e dar prosseguimento a eles. 

 

8. Elaborando e aplicando avaliação diagnóstica e socioeconômica. 

 

9. No início do curso o aluno recebe informações sobre a organização do curso, 

sobre o material de estudos e orientação de estudo. Essas orientações são 

transmitidas de forma oral e escrita (roteiro de estudos). Após a realização dos 

estudos (leitura, atividades, vídeos) recomenda-se que o aluno procure sanar suas 

dúvidas com o professor antes da realização da avaliação. A forma de avaliação é 

anteriormente explicada ao aluno. A correção é feita de forma comentada dando 

possibilidade ao aluno aprender com o seu erro. 

 

10. Não existe um tempo delimitado para o atendimento ao aluno. O professor deve 

saber planejar o seu tempo de acordo com a dinâmica do movimento de alunos 

presentes no dia. Em determinadas horas do dia a frequência de alunos é menor, 

permitindo um atendimento mais atencioso. Recomenda-se aos alunos que 

apresentam maiores dificuldades, que frequentem dias e horários mais adequados 

para as suas necessidades, mas isso nem sempre é possível. 

 

11. Com o entendimento da forma de ensino oferecida pelo CEEJA, e do próprio 

alunado, aprendi a respeitar o ritmo de aprendizagem de cada aluno, a reconhecer e 

valorizar as experiências e os conhecimentos prévios dos alunos e a utilizá-los como 

ponto de partida para o planejamento e desenvolvimento dos conteúdos bem como 

a elaborar e utilizar diferentes tipos e formas de avaliação, adequadas às 

necessidades de cada aluno. 

 

12. Para a escolha do tema, realiza-se pesquisa entre os professores e alunos sobre 

assuntos de maior interesse. Selecionado o tema, faz-se levantamento bibliográfico, 

em várias fontes; seleciona-se os materiais didáticos; elabora-se o roteiro da oficina, 

as atividades e as formas de avaliação. 
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13. Há uma dificuldade em se trabalhar de forma interdisciplinar pelo fato do aluno 

cursar uma disciplina por vez. O que ocorre, principalmente nas oficinas, é o 

desenvolvimento de temas transversais (meio ambiente, saúde, ética, trabalho) e 

atividades multidisciplinares.  

 

14. Atualmente utilizamos o material EJA Mundo do Trabalho como referência nos 

ensinos fundamental e médio, que compreende livros e vídeos. Esses vídeos podem 

ser vistos na sala de aula e também pela internet no site do curso. A cada unidade 

de estudos o aluno recebe um roteiro de estudos com orientações sobre o conteúdo, 

bem como sugestões de leitura em outros livros (didáticos, paradidáticos, literários), 

de filmes, de vídeos e de sites. Em atividades que envolvam cartografia, utilizamos 

Atlas, imagens de satélite e o globo terrestre. Mantemos um painel atualizado com 

recortes de jornal sobre temas pertinentes a área de Ciências Humanas. Parte 

desse material, subsidia a elaboração de questões de provas e atividades. 

 

15. Os roteiros de estudos são elaborados para cada um dos módulos de ensino. 

Eles trazem os objetivos do conteúdo, sugestões de vídeos e filmes e informações 

complementares em forma de texto ou imagem. Há também um roteiro geral que dá 

orientação sobre as formas de estudo (como melhor proceder na leitura e 

interpretação de textos, gráficos, e mapas; como registrar as ideias principais na 

forma de texto, organograma, esquemas e listas). 

 

16. O roteiro de estudo é o mesmo para todos os alunos. O que pode ocorrer em 

certas situações em que o aluno apresenta muita dificuldade de leitura e escrita 

(normalmente alunos ausentes da escola há muito tempo e cursando sua primeira 

disciplina) é haver uma compartimentação dos conteúdos e provas. 

Avaliação 

17. De forma contínua, sistemática e qualitativa. O aluno é avaliado não só pelo 

resultado das provas/atividades mas também em todo o seu processo de ensino e 

aprendizagem. 
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18. As diferenças existem não só nas avaliações (nível de dificuldade) como também 

na forma de correção e orientação para a reelaboração de respostas após prévia 

análise e discussão. 

 

19. O objetivo do curso não é preparar o aluno para a realização de exames 

vestibulares ou outros (ENEM) mas, no entanto, a forma como trabalhamos com o 

aluno, os conteúdos desenvolvidos (habilidades/competências) e as formas de 

avaliação utilizadas permitem, caso o aluno tenha interesse, dar prosseguimento aos 

estudos em nível técnico ou superior ou pelo menos começar a pensar em se 

preparar para eles. A escola divulga datas de exames para esses cursos, 

valorizando o interesse e esforço do aluno.  

 

Professor 12 

 

Formação Inicial: Licenciatura Plena em Geografia 

Instituição de Ensino: PUC - Campinas 

Pós Graduação: 

Instituição de Ensino: 

Professor Efetivo:      ( X )sim                           (    ) não 

Quanto tempo atua no magistério: 15 anos 

Em sua formação inicial, houve curso para o trabalho com a EJA :  (   )sim    ( X )não 

Procura cursos de atualização:  (  X  )sim        (     )não 

Que tipo de cursos: EJA Mundo do Trabalho 

 

 

1. Porque essa modalidade de ensino (individualizado) permite uma maior interação 

entre professor aluno. 

 

2.– Perfil do professor - Carga horária ( 40 horas)  - Material didático específico  - 

Banco de questões. 

 

3. A dificuldade é no retorno do aluno. Elaboração de roteiros, avaliações que 

respeitem o ritmo de aprendizado do aluno. 
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4. Primeiro o ensino individualizado, proporcionando uma interação maior entre 

professor e aluno (ensino-aprendizagem). 

 

5.  Sim, identifico com essas inovações, pois nesta modalidade de ensino não há 

como usar práticas habituais. 

 

6.  Positivos: atendimento individualizado, maior interação professor –aluno, 

flexibilidade horário, vídeo aulas.  Negativos: troca de experiências entre os alunos, 

dificuldade de fazer projetos envolvendo os alunos, dificuldade de atividade em 

grupo, atividade de campo. 

 

7. Projeto que visa atender o aluno que não teve oportunidade de estudo no tempo 

regular. E trabalha de forma individualizada. 

 

8 . Trazendo o conhecimento prévio do aluno aos saberes necessários que 

ensinamos aos alunos. Valorizamos o que sabe para um efetivo ensino 

aprendizagem.  

 

9. Através de material didático fornecido ao aluno, vídeo aula, sugestão de filmes, 

tirar dúvidas, e ensinar (sugerir) como estudar. 

 

10. Não, o limite é o tempo de trabalho diário da escola. Seria sugerido que ele 

viesse mais vezes para tirar suas dúvidas. 

 

11. Sim, preparo efetivo para trabalhar com essa modalidade de ensino. Preparo 

efetivo: dia-a-dia com os alunos, cursos de aperfeiçoamento. 

 

12. No planejamento da escola e na rotina da escola. 

 

13. Aqui o aluno faz uma disciplina por vez. Se ele concluiu outras disciplinas em 

que coincide o conteúdo pode ser feito. 

 

14. EJA Mundo do Trabalho e Vídeo Aula. 
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15. Fazemos uma divisão do material de trabalho e dividimos por unidades. Há um 

roteiro geral e um roteiro por unidade de prova. 

 

16. Não, o roteiro é feito de modo geral segundo o material didático. Podemos 

mostrar, apontar pontos que se destacam no estudo. 

 

17.  Através de avaliações e atividades. 

 

18. Sim, aqueles alunos com uma dificuldade muito grande adaptamos uma 

avaliação que permita maior compreensão do aprendizado. 

 

19. A preocupação do CEEJA é para formar alunos que possam exercer a 

cidadania. Isso não quer dizer que não divulgamos sobre provas como o ENEM, e a 

importância de um curso superior e até mesmo de um curso profissionalizante. 

Avaliamos através da conversa com os alunos, quando eles retornam dizendo que 

passaram no vestibular. É muito gratificante. 

 

Professor 13 

 

Formação Inicial: História 

Instituição de Ensino: faculdade Auxilium de Lins 

Pós Graduação: Não 

Instituição de Ensino: Não 

Professor Efetivo: (   X   ) Sim                             (    ) Não 

Quanto tempo atua no magistério:  15 anos 

Em sua formação inicial, houve curso para o trabalho com a EJA:  (   ) sim       

(   X   ) não 

Procura cursos de atualização:  (  X  ) Sim       (   ) Não  

Que tipo de cursos: Extensão, formação continuada da S.E. ( Tutoria On Line ) 

 

1 – R – Pelo formato de atendimentos, a modalidade muito me atrai, é produtiva. 
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2 – R  - A Resolução 77/2011, regulamenta a organização e funcionamento dos 

CEEJA . 

 

3 – R – Não sinto dificuldades. Somente as aulas coletivas, que são difíceis para 

realizá-las por causa dos horários. 

 

4 – R – O interesse dos alunos e suas necessidades frente ao mercado de trabalho. 

 

5 – R – Além de me identificar, as práticas de formação são importantíssimas. 

 

6 – R – Positivos: Presença flexível, atendimento individualizado, o material é ótimo. 

      Negativos: o fato de muitos alunos, por motivo de emprego abandonar o curso. 

 

7 – R – Oportunidade e adequações frente à situação do aluno trabalhador. 

 

8 – R – Através de um diálogo diagnóstico de investigação e resgate de seus 

saberes atrelado ao material e sua vivência  e esses saberes dos alunos contribuem 

em muito para entendimento dos conteúdos, . 

 

9 – R – Existe um espaço físico específico para cada disciplina, onde o aluno é 

acolhido de forma bem pessoal. É oferecido a ele o material o roteiro de estudo, bem 

como as orientações para que o mesmo possa retornar com as duvidas numa 

próxima orientação e também já estar se preparando para as avaliações modulares 

e finais. 

 

10 – R – Não existe uma limitação, porém, dependendo da demanda, eles esperam 

e o aluno que necessita de mais tempo também é atendido em sua necessidade.  

 

11 – R – Sim, aqui tudo é diferente, o aluno traz suas dúvidas, ele quer aprender, 

isso é muito bom. 

 

12 – R – Conforme as necessidade que se apresentam no dia a dia. 
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13 – R – Sim, montando aulas coletivas com objetivos que contemplem outras 

disciplinas, utilizando também projetos. 

 

14 – R – Caderno do Aluno, Caderno do Professor, Proposta da S.E., Livros 

paradidáticos,  revistas, pesquisas internet, vídeos.  

 

15 – R – Através dos planos de ensino, utilizando materiais didáticos, utilizando 

habilidades e competências dos conteúdos, aproveitamos as sugestões 

apresentadas no material EJA Mundo do Trabalho e também pesquisas na internet  

que contribuem para a autonomia de estudo do aluno. 

 

16 – R – Não, mas se o aluno apresentar dificuldades costumo realizar leituras 

compartilhadas, resumos, grifos, dicionários, etc. 

 

17 – R – Como um indivíduo que mesmo com dificuldades tem capacidade de 

aprender, o aluno é avaliado através de provas parciais dos conteúdos e também 

uma avaliação final, e também oferecemos provas de recuperação ao aluno que não 

obtém nota favorável.  

 

18 – R – Não, apesar de a nossa unidade atender alunos com necessidades 

especiais, mas, no momento eu não estou atendendo nenhum. 

 

19 – R – Sim, o tipo de formação que o CEEJA disponibiliza se trata da escola dos 

sonhos. Em minha vivência de escolas regulares e CEEJA, penso que todas 

deveriam ser nesta modalidade. Não tem como não aprender, adquirir e ampliar 

conhecimentos.  Fico maravilhada como eles aprendem e trocamos experiências. 

Muitos já estão na faculdade e conseguem realizar cursos técnicos. Pelos 

depoimentos dos alunos mais velhos , pelo fato dos pais e a situação de trabalho os 

terem impedido de estudar na idade anterior ( de jovem, adolescente) eles  

comentam que tem sonhos e que irão realizá-los dando continuidade com cursos 

técnicos e superiores.  
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Professor 14 

 

Formação Inicial: Geografia 

Instituição de Ensino: faculdade Auxilium de Lins 

Pós Graduação: Não 

Instituição de Ensino: 

Professor Efetivo: (      ) Sim                             (  X  ) Não 

Quanto tempo atua no magistério: 

Em sua formação inicial, houve curso para o trabalho com a EJA:  (   ) sim       

(   X   ) não 

Procura cursos de atualização:  (      ) Sim       (  X  ) Não  

Que tipo de cursos:  

 

1 – Por se uma escola de perfil diferente e possibilitar uma melhor aprendizagem 

tanto para o aluno como para nós professores. 

 

2 – R  - A Resolução 77 que normaliza os CEEJAs no Estado de São Paulo, como 

uma instituição de organizações didático-pedagógica, diferenciada e funcionamento 

específico, destinado aos alunos trabalhadores. 

 

3 – R – Nenhuma dificuldade, e também não faço nenhuma adequação. 

 

4 – R – O atendimento individualizado, a autonomia para o aluno quanto aos 

estudos e a presença flexível. 

 

5 – R – Sim, identifico-me, percebo que esta modalidade traz oportunidades maiores 

de crescimento e formação ao professor. 

 

6 – R – Aspectos positivos seria a percepção dos alunos no desejo de aprender, de 

estar envolvido com a aprendizagem. Negativo não vejo. 

 

7 – R – Uma oportunidade única a muitos alunos que já não tinham mais esperança 

de retornarem os estudos, por não conseguirem estar sentados num banco de 
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escola comum e ainda favorecer ao professor uma forma de realmente mostrar seus 

conhecimentos e ensinamentos a quem quer aprender.  

 

8 – R – Percebendo a evolução da aprendizagem dos alunos referente conteúdos 

trabalhados. 

 

9 – R – Existe um espaço físico específico para cada disciplina, onde o aluno é 

acolhido de forma bem pessoal. É oferecido a ele o material o roteiro de estudo, bem 

como as orientações para que o mesmo possa retornar com as duvidas numa 

próxima orientação e também já estar se preparando para as avaliações modulares 

e finais. 

 

10 – R – Não existe uma limitação, porém, sempre nos preocupamos em atender a 

todos os nossos alunos, otimizando o tempo de atendimento.  Temos em nossa 

escola uma área de estudos, onde o aluno tem a oportunidade de estudar sozinho e 

posteriormente retornar as salas de aula para atendimento.  

 

11 – R – Sim, preciso recompor a pratica de atendimento, tirar as duvidas ser mais 

eficaz no atendimento individualizado. Planejamos atividades que faça o aluno 

compreender a geografia, leitura de mapas, gráficos, imagens etc. 

 

12 – R – Primeiramente descobrir as dificuldades do aluno em alguns temas, 

também os interesses pessoais através de uma pesquisa e posteriormente preparar 

aulas coletivas e oficinas para atender tais necessidades.   

 

13 – R – Sim, com temas comuns com outras disciplinas, por exemplo, Ciências, 

Biologia e também envolvendo temas transversais como saúde, ética etc... 

 

14 – R – Livros, caderno do Professor, Atlas, Mapas, Globo terrestre, recorte de 

revistas e jornais  e  internet. 

 

15 – R – Aproveitamos as sugestões apresentadas no material EJA Mundo do 

Trabalho e também outros materiais pesquisados na internet  que contribuem para a 

autonomia de estudo do aluno. 
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16 – R – São oferecidas várias formas de roteiro de estudo de forma que cada aluno 

possa se adequar aquela que lhe for mais favorável e que tenha maior afinidade.  

 

17 – R – O aluno é avaliado através de provas parciais dos conteúdos e também 

uma avaliação final. Também são consideradas as atividades desenvolvidas pelo 

aluno, sua participação em aulas coletivas e oficinas. E oferecemos provas de 

recuperação ao aluno que não obtém nota favorável.  

 

18 – R – Não, as avaliações são preparadas de acordo com os conteúdos 

apresentados, a diferenciação está apenas nas metodologias diferenciadas 

apresentadas nas orientações de atendimento e nas aulas coletivas.  

 

19 – R – Sim, alunos tem conseguido ir além do esperado, passaram pelo Ensino 

Fundamental, entram no Ensino Médio e vários já estão ingressando no Ensino 

Superior, especialmente alunos acima dos 50 anos, outros também tem conseguido 

promoções em seus trabalhos. 

 

Professor 15 

 

Formação Inicial: Pedagogia – Hab. Em Docência – L.Plena (1980/83); Orientação. 
Educacional – (1983); Administração Escolar (1986); Supervisão Escolar (1987) e 
 Geografia (1998/2001) – L. Plena.  

Instituição de Ensino: Universidade Católica de Santos e 

Faculdade de Educação, Ciências e Letras Don Domênico – Guarujá. 

Pós Graduação: Faculdade de Educação São Luís – Jaboticabal – Lato Sensu em 

Direito Educacional (2006). 

Instituição de Ensino: CEEJA Maria Aparecida Pasqualeto Figueiredo - Santos 

Professor Efetivo:      (X   )sim                           (    ) não 

Quanto tempo atua no magistério:  1ºcargo - PEB II Aposentada , no 2º cargo: 07 

anos. 

Em sua formação inicial, houve curso para o trabalho com a EJA :  (   )sim    (  X  

)não 

Procura cursos de atualização:  (  X   )sim        (     )não 
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Que tipo de cursos: Oferecidos pelo Governo do Estado. 

 

 

1. Trabalhei no antigo “CEES” durante 13 anos, afastei-me durante 10 anos, após 

minha efetivação em escola regular, sempre contemplando meu retorno à 

modalidade CEEJA, o que levou ao meu retorno neste ano. 

Participar desse projeto educacional é enriquecedor, pois possibilita ao educador, 

com metodologia própria, trabalhar com as peculiaridades de cada um, com a 

heterogeneidade, proporcionando ao educando uma escola menos iníqua e 

excludente. Esse método de ensino deveria ocorrer em todas as escolas, pois 

possibilita tornar o aluno mais autônomo, criando meios para que o mesmo supere 

suas dificuldades. 

 

2.É necessário atender o alunado dentro de um processo próprio como esclareci 

acima, com metodologias e funcionamento adequados às necessidades de 

adolescentes e adultos que não concluíram, na época própria a escolarização 

regular. Sendo um tipo de escola, bastante peculiar, sua sistemática precisa ser 

conhecida, para que sejam entendidos seus direcionamentos didáticos. A maioria 

dos alunos já estão engajados na força de trabalho e com responsabilidades 

familiares, cujos compromissos de horários, foram afastados da escola. Portanto, a 

essas peculiaridades um atendimento diferenciado. 

 

3. Não senti nenhuma dificuldade em trabalhar com a res.77/2011, que trata da 

organização e o funcionamento dos cursos de Educação de Jovens e Adultos, nos 

CEEJAs. As adaptações que se fazem necessárias são sempre discutidas e 

elaboradas, através dos ATPCs, em conjunto com os demais professores da escola, 

para que haja consenso entre todos os envolvidos. 

  

4.Através de ensino de presença flexível e ensino individualizado, pode-se criar 

oportunidade para uma população em defasagem escolar, considerando-se que 

vivemos em uma época marcada por aceleradas transformações econômicas, 

culturais e políticas que determinam novas exigências, para que os indivíduos 

possam participar dos bens e conhecimentos, exercendo sua cidadania e 

integrando-se na vida produtiva. 
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5.Identifico-me muito com essas inovações, pois, nesse método a figura tradicional 

do professor é repaginada, não cabe simplesmente “transmitir ao aluno 

informações”, mas sim, ajudá-lo a selecionar os meios para superar suas 

dificuldades. 

 

6.Como positivo destaco o estímulo a pesquisa e aumento da curiosidade do aluno. 

Quando o mesmo se sente capaz de progredir, a sua auto-estima é resgatada. 

Não destaco nenhum aspecto negativo. 

 

7.Propicia ao educando uma educação permanente, aprendizagem contínua de um 

estilo de vida, adequado a uma sociedade que se considera também em constante 

transformação e que necessita de qualificação ou atualização profissional, portanto,  

proporciona enriquecimento cultural. A partir de estímulos no processo de ensino- 

aprendizagem , o educando criará “asas para voar” e crescer como ser humano. 

 

8. Geralmente, o aluno muitos anos fora do banco escolar, sente-se temeroso ao 

voltar à escola, pois alguns têm idade avançada, ou são jovens e adolescentes 

desestimulados na educação regular, por vários motivos. O docente deve estar 

preparado para recebê-lo de forma que lhe passe segurança, tratando-o com 

respeito e dignidade.  

Diagnosticar seus saberes é fundamental, pois cada aluno traz uma bagagem de 

conhecimentos que não pode ser desprezada. A partir de atividade diagnóstica, 

contemplar o aluno com o conteúdo específico para aquele momento. É 

imprescindível criar meios, formas e situações em que realmente, o aluno se torne 

mais autônomo, otimizando o ensino-aprendizagem 

 

 

9. O ensino individualizado é o alicerce do ensino dos CEEJAs. Cada aluno traz 

consigo um ritmo de aprendizagem, sem que haja um tempo determinado para isso. 

É, portanto, a adequação do ensino às suas necessidades, interesses e aspirações. 

Tal procedimento assegura uma evolução gradual e suave e também impede o 

efeito de erros acumulados. 
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10. O professor deve adequar-se ao aluno e não o aluno a escola. A orientação 

individual é feita sempre que o aluno necessitar. Geralmente, a orientação individual 

é realizada antes da Avaliação proposta. 

 

11. Sim, ajustar propostas pedagógicas favorecedoras de aprendizagem sejam 

quais forem seus ritmos, interesses e singularidades. Verificar se os objetivos 

propostos foram alcançados de forma exemplar. O atendimento individualizado 

favorece essa metodologia. 

 

12. As oficinas são planejadas de acordo com a necessidade complementar de 

aprendizagem, o que falta no conteúdo disciplinar é aplicado nas mesmas. As 

atividades culturais são realizadas em conjunto com a coordenação da escola. 

 

13. A interdisciplinaridade é realizada através das oficinas, que ocorrem todo mês. A 

escola oferece várias oficinas, com assuntos diversificados e complementares no 

processo da aprendizagem. Portanto, são realizadas durante todo o ano. 

 

14. Atualmente estamos utilizando o novo material EJA Mundo do Trabalho, Ensino 

Fundamental e Médio. É um material bem ilustrativo, de linguagem compreensível 

para o aluno. Como já esclareci, complementamos com as oficinas. 

 

15. São elaborados através dos conteúdos do caderno do EJA. Esclarecimento da 

melhor forma de estudar, pesquisar e de assistir os vídeos complementares. 

 

16. O conteúdo específico da disciplina não é suprimido do aluno com necessidades 

especiais e sim adequado para o seu sucesso na aprendizagem. 

  

17. O papel do avaliador transforma-se no de partícipe do sucesso ou fracasso dos 

alunos. A avaliação dar-se-á no processo  de forma contínua através de 

instrumentos especialmente elaborados para esse fim. Deve ser considerada como 

favorecedor da qualidade da aprendizagem e não como forma de punição ao aluno e 

sim verificação se os objetivos foram alcançados.  Se ocorrer uma avaliação 

realizada de forma insatisfatória o professor o orientará novamente para uma 

próxima avaliação. 
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18. Sim, diferenciadas para alunos com necessidades especiais, de acordo com a 

sua especificidade. 

 

19. Nesses quase quatorze anos de trabalho no CEEJA, nós professores obtivemos 

vários relatos de alunos que alcançaram êxito no prosseguimento de seus estudos. 

Tive a grata surpresa de trabalhar com um colega, que foi aluno da nossa escola. 

Relatos de alunos que entraram em faculdades e curso técnicos. Com certeza, 

muitos saem preparados para o prosseguimento em estudos em nível superior.  

Essa é a nossa realização profissional.  

 

Professor 16 

 

Formação Inicial:Licenciatura Plena em Geografia 

Instituição de Ensino:Faculdade Auxilium de Lins 

Pós Graduação: 

Instituição de Ensino: 

Professor Efetivo:      (  x )sim                           (    ) não 

Quanto tempo atua no magistério:25 anos 

Em sua formação inicial, houve curso para o trabalho com a EJA :  (   )sim    (   x 

)não 

Procura cursos de atualização:  (x     )sim        (     )não 

Que tipo de cursos:oferecidos pela rede estadual; Unesp; municipal; entre outros 

 

 

1. Pela realização profissional. A cobrança no trabalho diário é compensadora. 

 

2. Todas foram lidas e discutidas coletiva e individualmente. 

 

3. Sim. Com o aumento do fluxo de alunos, existe a necessidade de eleger 

prioridades. 
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4. O atendimento individual leva à perfeição da prática pedagógica. 

 

5. A evolução deve ser constante na carreira profissional.  

 

6. Positivos. Flexibilidade e individualidade.  

Negativos. Necessidade de outros profissionais, como professor de braile, ou de 

libras, etc. Melhoria na estrutura da unidade escolar. 

 

7. Além da realização profissional, um modelo de escola exemplar à ser divulgado 

 

8. Através da prática docente. 

 

9. Com estudo e, plantão de dúvidas. 

 

10. Não. Cada um tem seu próprio cronograma. 

 

11. Sim. Aprofundamento nos estudos. 

 

12. Através do plantão de dúvidas. 

 

13. Sim. Com temas inter/multidisciplinares. 

 

14.Internet, atlas, dicionários, livros didáticos/paradidáticos do PNLD,FNDE,etc. 

 

15. Sobre o currículo de Geografia da rede (vigente). 

 

16. Sim. Currículo adaptado. 

 

17. Com trabalhos; provas de variados estilos. 

 

18. Sim. Vide resposta anterior. 

 

19. Sim. Com o acompanhamento dos estudos. 

 



210 

 

Professor 17 

 

Formação Inicial: Geografia Com Ênfase Ambiental 

Instituição de Ensino: Universidade Catolica de Santos 

Pós Graduação: Educação Especial 

Instituição de Ensino: Faculdade Brasil 

Professor Efetivo:      (  X )sim                           (    ) não 

Quanto tempo atua no magistério: Nove anos 

Em sua formação inicial, houve curso para o trabalho com a EJA :  (X)sim    (    )não 

Procura cursos de atualização:  (  X   )sim        (     )não 

Que tipo de cursos: Informática, drogas,  História Cultura afro- brasileira e africana 

além de outros que contribuem para a minha profissão. 

 

  

1. É uma experiência diferente da sala de aula tradicional, sempre tinha curiosidade 

em conhecer, saber como funciona. Que razões o/a levaram a concorrer para esta 

modalidade de ensino?  

O método de aprendizagem, a experiência de trabalhar com discentes acima de 18 

anos, o atendimento individualizado. Esses e outros fatores contribuíram para que 

eu concorresse para esta modalidade de ensino.  

 

2. Os CEEJAS é uma modalidade de ensino criada para atender os cidadãos que 

não concluíram seus estudos na idade de acordo com o sistema educacional 

brasileiro. 

 

3. Não tenho em atuar nessa modalidade de ensino se comparando ao sistema 

regular nas escolas tradicionais. Quanto as adaptações, sempre que surge trabalho 

a realidade do aluno, ou seja, o meio em que está inserido. 

 

4. A presença flexível do aluno na escola já se torna diferente. A confiança 

depositada nos discentes pela instituição escolar e o resultado satisfatório do retorno 

do discente na hora das avaliações caracterizam-se como inovador.   

 



211 

 

5. Vigiar o aluno mesmo nessa modalidade de ensino não é a saída, mecanismo 

como o aluno realiza as atividades são mais eficazes para acompanhar se o aluno 

está aprendendo. 

 

6. A presença flexível, a orientação individualizada, o comprometimento do aluno em 

querer aprender além de outros. A evasão ainda vejo como um ponto negativo. 

   

 7. Representa uma oportunidade de estudo para aquelas pessoas que por um 

motivo ou por outro não realizaram na forma tradicional. 

 

8. As avaliações são elaboradas de acordo com o material didático entregue ao 

aluno. O modo como o discente resolve as questões das provas é possível 

acompanhar se o mesmo absorveu o conteúdo estudado. 

 

9. A partir do contato do aluno com o professor é entregue o material didático onde o 

professor orienta o aluno como deve estudar. É um momento de troca de 

informações onde o professor orienta mas também observa as opiniões do aluno 

sobre o conteúdo. 

 

10. Não. A orientação é feita respeitando as características do aluno, alguns alunos 

tem mais facilidades, para outros principalmente aqueles que estão muito tempo fora 

da escola a dificuldade de compreender os conceitos de determinados conteúdos 

são maiores o que requer uma atenção especial. 

 

11. Na sala de aula tradicional o professor não consegue trabalhar individualmente. 

A aula é planejada para atender a todos os alunos daquele ciclo que estão 

matriculados. No CEEJA, a abordagem feita pelo professor se diferencia devido o 

aluno já ter dezoito anos completo, muitos estarem atuando no mercado de trabalho, 

terem constituídos famílias, etc.  

 

12. Tantos as oficinas quanto as atividades culturais são ações planejadas com 

temas relacionadas ao material didático de estudo com ênfase a realidade do aluno.  
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13. Seja qual for disciplina escolhida para realizarmos uma oficina o principal critério 

é sempre a realidade do aluno junto ao conteúdo que o mesmo está estudando.  

 

14. Livro, revista, reportagens jornalísticas, letra de música, textos literários, etc.   

 

15. São de acordo com a série em que o aluno está matriculado. 

 

16. Não. O que existe é uma intervenção diferenciada por parte do professor para 

diminuir  as dificuldades que alguns alunos apresentam diante dos conteúdos. 

 

17. A avaliação se ocorre pelas provas com questões de múltipla escolha e 

dissertativa, onde o professor analisa se as respostas tem coerência com o 

conteúdo estudado pelo aluno.   

 

18. Sim. É comum nessa modalidade de ensino ter alunos com poucos anos que 

deixaram de estudar e outros com várias décadas que longe dos bancos escolares, 

além de alunos com necessidades especiais de ensino (autismo, baixa visão, 

psicomotoras e outras). Essa diversidade citada acima exige que professor elabore 

atividades que atenda a realidade do aluno.   

 

19. Sim. Até porque muitos alunos que conseguem passar nas provas do ENEM, 

vestibulares, concursos público e promoção na empresa que trabalham além de 

outros que conseguiram empregos voltam a escola para relatar seus feitos e atribui 

essa mudança ao conhecimento adquirido  na escola. 

 

Professor 18 

 

Formação Inicial: Estudos Sociais com habilitação plena em Geografia e curta em 

História. 

Instituição de Ensino: ASSETTA – Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Tatuí 

- SP 

Pós Graduação: Gênero e Diversidade na Escola 

Instituição de Ensino: Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP 
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Professor Efetivo:      ( x )sim                           (    ) não 

Quanto tempo atua no magistério: 14 anos 

Em sua formação inicial, houve curso para o trabalho com a EJA :  (   )sim    ( x )não 

Procura cursos de atualização:  (  x  )sim        (     )não 

Que tipo de cursos: 

Já fiz diversos cursos, desde o inicio o Médio em Rede, Teia do Saber, Inglês 
Online, Internet Segura entre outros. 

 

1. Meio que por acaso, nem conhecia a modalidade, um amigo que até hoje trabalha 

comigo na época me instruiu. Entrei no CEEJA em 2006 como professor de 

Geografia e atuei na área até novembro de 2014, quando passei a atuar como PC. 

Na época, a particularidade do Ensino me chamou atenção - a individualidade no 

atendimento, a flexibilidade na frequência e eliminação por disciplina foram pontos 

fundamentais que me atraíram. 

 

2. Os CEEJAS oferecem uma modalidade de Ensino de atendimento individualizado 

aos alunos, presença flexível, com objetivo de atender alunos que por motivos 

particulares não concluíram seus estudos no “tempo ideal”.  

De acordo com o artigo 6º da Resolução SE nº 77, de 6-12-2011 o cumprimento da 

presença é de pelo menos uma vez por mês e avaliações periódicas, sendo o tempo 

de conclusão particular de cada aluno, do  seu ritmo de estudo e disponibilidade de 

tempo. O material didático-pedagógico disponibilizado aos CEEJAS do Ensino 

Fundamental,  primeiro semestre de 2015 e Ensino Médio a partir do 2º, tendo como 

referência básica o desenvolvimento dos conteúdos, competências e habilidades 

das disciplinas do Ensino Fundamental e Médio, elaboração de questões/itens que 

irão compor, para cada aluno ou grupo de alunos, as avaliações parciais e finais das 

disciplinas do curso, diversificação das formas de avaliações com análises nos 

resultados alcançados, atividades desenvolvidas individualmente e em grupos 

através das oficinas oferecidas pelas áreas de conhecimento.  

 

3. Creio que dificuldades iniciais são naturais em todo o processo de mudança, 

porém sou de fácil e rápida adaptação. Na prática a teoria se torna mais simples.      
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4. Oportunizar aos alunos um retorno a escola para termino de seus estudos, tendo 

em vista suas individualidades de aprendizagem.  

 

5. Sim, me identifico e vejo nessa modalidade a oportunidade dos alunos 

desenvolverem projetos de vida exigida pelo mercado de trabalho. 

 

6. Flexibilidade no horário, atendimento individualizado, eliminação por disciplinas – 

pontos positivos. 

Evasão e frequência irregular por motivos singulares – ponto negativo. 

 

7. Acolhimento aos alunos que buscam uma oportunidade como projeto de vida no 

mercado de trabalho.  

 

8. Através das atividades iniciais, são diagnosticadas as dificuldades de 

aprendizagem de cada aluno.  

 

9. Costumo dizer que somos como professores “particulares”, sentamos juntos com 

o aluno e vamos no decorrer de nossas orientações explanando um conteúdo 

especifico pautado sempre na dúvida dele, naquilo que ele trouxe a partir de uma 

leitura e estudo prévio do conteúdo.  

 

10. O tempo é de acordo com a demanda e necessidade deste. Existem momentos 

em que o atendimento necessita ser mais rápido e cabe ao professor ter um olhar 

conhecedor desse contexto. Num acordo com o aluno quando necessário, propor 

que este o procure num horário mais calmo e quando for impossível usar de todas 

as ferramentas possíveis para que esse aluno seja orientado utilizando outros 

meios. Não existe tempo ideal quando tratamos de seres humanos - de suas 

complexidades e limitações.    

 

11. Houve amadurecimento na forma de trabalhar, no entendimento das limitações 

de todos como ser humano. Vejo a necessidade de se apoderar do conhecimento. 

Em contrapartida percebo nossas limitações como humanos, cada um dentro do seu 

contexto, uma vez que somos uma unicidade. Porém, entendo que o conhecimento 

necessita ser ampliado em toda nossa vida, que não existe idade, podem existir 
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diferenças na forma de se apropriar deste, de acordo com a idade. Porém, 

conhecimento e cultura são produzidos em todos os momentos, e, dentro das 

nossas limitações sabemos que não estamos no uso de todos os conhecimentos da 

vida terrestre, que junto estamos produzindo saberes até então desconhecidos, 

conhecimentos são desconstruídos e reconstruídos em todo o momento.  

 

12. Hoje como PC, incentivo e coordeno os professores, analiso junto à equipe 

possibilidades e damos liberdade para que todos os projetos saiam do papel e 

tornem realidade. Acompanhamos todos os momentos possíveis.  

 

13. No CEEJA o tempo todo idealizamos oficinas e eventos que envolvem 

interdisciplinarmente todas as disciplinas, o intuito sempre é integrar mostrando ao 

aluno a importância da ligação entre todas as ciências. Costumo dizer que o 

conhecimento é como colcha de retalho e nós professores somos parte fundamental 

para que a costura seja forte e resulte num produto maravilhoso.  

 

14.Ofertamos as seguintes: data show, computadores, músicas, revistas e livros.  

 

15. São oferecidas apostilas e oficinas pedagógicas da disciplinas, segue se um 

roteiro com base no material – EJA Mundo do Trabalho que se baseia no Currículo 

Oficial do Estado de São Paulo. 

 

16. Sim, o trabalho se dá respeitando e analisando sempre as especificidades de 

cada aluno. Adequações e aperfeiçoamento do material ocorrem em tempo real, 

pois o currículo é vivo.  

 

17. Aqui o aluno é avaliado por todo seu envolvimento nas atividades da escola. O 

aluno participa de palestras, oficinas, e tradicionalmente realiza suas avaliações 

escritas, onde os professores com suas experiências mostram ao aluno que sua 

participação se faz necessária.  

 

18. Sim, a todo o momento o professor trabalha e percebe características 

especificas, não existe um limite fixo por aluno, talvez um momento onde se deva 

dar um pause, o que não impede que venha a ser retomado e aperfeiçoado num 
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momento de maior maturidade.  O trabalho é árduo, porém no CEEJA torna mais 

fácil de ser entendido e realizado, uma vez que as características da escola 

permitem, pois o atendimento individualizado nos aproxima mais, permitindo um 

diagnóstico mais amplo. 

  

19. Hoje em dia vejo que o modelo da escola é fundamental, porém o acolhimento e 

a seriedade do trabalho torna tudo mais fácil e compreensível para o aluno. Temos a 

obrigação de mostrar o quanto ele é importante como parte do jogo da vida. Para 

que haja mobilidade social, ele necessita da sua caminhada escolar, no qual o 

conhecimento básico ou mais complexo é parte fundamental para essa mudança. A 

conversa é o termômetro dessas analises, sendo o retorno do nosso aluno pós-

estudo agradecendo pessoalmente ou através de mídias sociais são parte 

fundamental na atualidade.  

 

Professor 19 

 

Formação Inicial: Geografia  

Instituição de Ensino: Scelesul – Vale do Ribeira 

Pós Graduação: Direito educacional e Pedagogia 

Instituição de Ensino: Unisa 

Professor Efetivo:      (  x )sim                           (    ) não 

Quanto tempo atua no magistério: 25 anos  

Em sua formação inicial, houve curso para o trabalho com a EJA :  (x)sim    (    )não 

Procura cursos de atualização:  (  x   )sim        (     )não 

Que tipo de cursos: Informatica, Eca, Libras Cursos de especialização e 

aperfeiçoamento oferecidos pelo estado, além de outros que contribuem para a 

minha profissão. 

 

 

1.É uma experiência diferente da sala de aula. Já atuei em curso supletivo no ensino 

regular, gostei muito, pois desenvolvia um trabalhado diferenciado. O CEEJA é um 

desafio diário veio de encontro as minhas expectativas, pois desenvolve um trabalho 
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diferenciado, dinâmico e integrado. Trabalho interessante e cheio de desafios. O 

CEEJA tem peculiaridades que não podem ser esquecidas. 

 

2.Os CEEJAs são escolas com organização educacional diferenciada, específicas 

para o atendimento de jovens e adultos que não realizaram os seus estudos em 

idade apropriada e em sua legislação, são indicadas diretrizes que exigem do 

professor uma prática docente que atenda aos pressupostos de um ensino 

individualizado.  Tem uma legislação que dispõe sobre a organização e o 

funcionamento dos cursos de Educação de Jovens e Adultos, nos Centros Estaduais 

de Educação de Jovens e Adultos – CEEJAs  

 

3.Não tenho dificuldade e sempre que necessário faço as adaptações pertinentes a 

minha área de atuação. 

 

4.Atendimento individualizado aos alunos, com frequência flexível, organização e  

estruturação com o objetivo de atender preferencialmente o aluno trabalhador que, 

por motivos diversos, não possui meios ou oportunidade de desenvolver estudos 

regulares. 

 

5.Sim, pois todo dia é um desafio, uma dinâmica diferente, um aluno diferente do 

outro com expectativas diferenciadas. 

 

6.Positivo – não ocorre reprovação, o trabalho em equipe e integrado junto com a 

gestão escolar, os ATPC coletivos e dinâmicos com trocas de experiências. 

Negativo - o espaço físico, as orientações e avaliações são realizadas num mesmo 

ambiente.  

 

7.Desafio  continuo. 

 

8. Através da orientação inicial, o atendimento individualizado onde procuro fazer um 

levantamento do conhecimento prévio do aluno, através desse diálogo ,levando em 

consideração seus interesses, experiências, temores, saber sua opinião, raciocínio, 

seus sentimentos e emoções ,busco trocar informações  para conduzir o processo 

de ensino aprendizagem do aluno.  
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9. Através de orientações individualizadas. 

 

10. Sim. Através das dificuldades apresentadas pelo aluno ou mesmo na avalição 

diagnostica e nas observações diárias, procuro ampliar este tempo de atendimento, 

mediante a estas dificuldades. 

 

11. SIM. Métodos desenvolvidos, procuro estar buscando novas praticas, dinâmicas 

e integração com outras áreas de conhecimento. Ou seja, requer um novo pensar. 

 

12. Planejamento e discutido com meu colega, onde realizamos uma discussão e 

um levantamento das oficinas, palestras e visitas culturais; bem como de praticas 

diferenciadas e contextualizando os temas abordados e de forma interdisciplinar.  

 

13. Sim, realizamos oficinas,visitas culturais e palestras  com as demais áreas de 

conhecimento. 

 

14. Livro , Data-show, relatórios . atividades lúdicas, vídeos, sala de leitura e uso da 

sala de informática da escola. 

 

15. Elaborado a partir de orientações de como trabalhar com os livros utilizados pela 

disciplina. Oferecendo informações e material de apoio que vão ajuda-lo a 

compreender melhor os conteúdos. 

 

16. A personalização é feita de modo expositivo. 

 

17. Através de provas objetivas, mediante relatórios de oficinas especificas da área 

e interdisciplinares, assim como das palestras promovidas pela escola.  

 

18. Sim, mediante a dificuldade diagnosticada. 

 

19. Sim, a maioria dos nossos alunos procura dar prosseguimento aos seus estudos. 

Muitos retornam a escola nos informando da preparação para curso técnicos, 

ingresso nas faculdades locais, Etec e Fatec da Praia Grande. No site da escola 
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disponibilizamos um espaço para depoimento dos alunos sobre o CEEJA e dando 

um retorno a escola sobre o seu sucesso escolar fora do CEEJA. 

 

Professor 20 

 

Sou professora de Geografia do Ensino Fundamental Ciclo II e Ensino Médio, 

atualmente lecionando também no Centro Estadual de Educação de Jovens e 

Adultos (CEEJA), trabalho na Rede Estadual de Ensino do Estado de São Paulo há 

21 anos, atualmente possuo duplo cargo na mesma disciplina em escolas de Mogi 

das Cruzes, adoro minha profissão, sinto-me feliz e responsável em saber que está 

em nossas mãos a transformação de nossos jovens e adultos através do processo 

ensino-aprendizagem, em saber que posso apontar caminhos para meus alunos e 

ao mesmo tempo deixá-los caminhar com seus próprios pés. Enquanto docente, 

procuro estar sempre me atualizando através de estudos contínuos, o que considero 

ser este o maior desafio da profissão “professor”, pois vivemos num mundo em 

constante transformação e o nosso maior “bem” é o conhecimento deste mundo, em 

todos os sentidos, assim, não somente os estudos são importantes, mas também o 

viajar, a interação com outros povos e culturas enriquecem-nos pessoal e 

profissionalmente, em sala de aula, procuro sempre agir de acordo com as normas 

pedagógicas, levando em consideração as metodologias que contemplam a 

diversidade e individualidade dos alunos. Enfim, como educadora, faço parte e sou 

responsável pela base de desenvolvimento de nosso país, a educação. 

 

1. Optei por lecionar no CEEJA pelas ótimas referências que obtive em relação ao 

sistema de ensino, que para mim era desconhecido. O que me levou a estar neste 

projeto é poder obter novas experiências de vida, conhecer outras realidades, 

principalmente a de trabalhar com adultos, pois há muito trabalho em escolas de 

ensino regular. 

 

2. No tocante ao conhecimento da legislação que normaliza os CEEJA, tenho a dizer 

que só passei a conhecê-la após saber que haveria possibilidade de trabalhar no 

projeto, visto que o CEEJA é muito recente aqui em Mogi das Cruzes, tendo iniciado 

em 2014.  
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Em relação ao meu conhecimento referente à Legislação que regulamenta o Ceeja, 

farei um resumo: 

- o aluno para se matricular nesta unidade escolar deve possuir no mínimo 18 anos 

de idade; 

- Ao CEEJA compete também a garantia de atendimento educacional especializado 

aos alunos com deficiência; 

- comparecimento obrigatório de pelo menos uma vez por mês na escola, para 

realização de avaliações e orientações de aprendizagem; 

- o aluno deve ter disponibilidade para os estudos individuais e frequentar a 

instituição de ensino; 

- Serão disponibilizados aos alunos pela Secretaria da Educação os materiais 

pedagógicos que se fizerem necessários para o desenvolvimento das competências 

e habilidades; 

- Acompanhamento do desempenho, através da aplicação de avaliações ao término 

de cada apostila estudada, como análise dos resultados alcançados; 

- Os professores devem elaborar as questões das avaliações, tendo como base, os 

materiais de estudo expedidos pela Secretaria da Educação, os quais fazem parte 

do Currículo Oficial do Estado de São Paulo; 

- As matrículas serão concretizadas independentemente do ano em que o aluno 

interrompeu os estudos e poderá ocorrer em qualquer época do ano; 

- O aluno que não comparecer à instituição por mais de 30 dias, sem justificativa terá 

sua matrícula cancelada, podendo matricular-se novamente somente após decorrido 

90 dias; 

- Poderão ser aproveitados, desde que devidamente comprovados, cursos feitos 

pelos alunos para eliminação de disciplina; 

- Os docentes deverão ser devidamente habilitados ao cargo, podendo ser titulares 

de cargo ou contratados, devendo os mesmos estarem inscritos e credenciados no 

processo seletivo específico desse projeto da Pasta; 

- Os docentes contratados serão afastados nos termos legais para submeterem-se 

ao projeto a partir do primeiro dia de atividades escolares, com vigência ao último 

dia letivo, devendo, os mesmos cumprir a jornada de 40 horas semanais;  

- Os docentes poderão ser reconduzidos para o semestre/ano subsequente caso 

estiver com as conformidades exigidas, ter conhecimento e domínio dos conteúdos a 

serem ministrados, como boa relação com alunos e equipe escolar, poucas 



221 

 

ausências e se houver, deverá ser comunicado com antecedência, não atrasar ao 

trabalho, ser comprometido com seu trabalho, desenvolver suas funções nas 

conformidades legais estabelecidas pela Secretaria Estadual da Educação, entre 

outros. 

 

3. Não tive nenhuma dificuldade no tocante ao trabalho no CEEJA, visto que já 

desenvolvo, no meu segundo cargo na rede estadual de ensino, o mesmo currículo, 

apenas tive que me adaptar ao formato de aula ministrada no sistema CEEJA que 

difere um pouco das aulas ministradas no ensino regular, como os atendimentos 

individuais, com um público completamente heterogêneo, com ansiedades e 

experiências de vida diversas, o que para mim está sendo muito gratificante. 

 

4. Acredito que a flexibilização que ocorre no CEEJA, seja o diferencial, o que torna 

uma prática mais atrativa aos alunos, pois principalmente quando se trata de Ensino 

Médio, em que os mesmos necessitam conciliar a escola com o trabalho ou com 

deveres domésticos, motivos estes que levam, muitas vezes à evasão escolar. 

Vivemos hoje num mundo em que estamos conectados o tempo todo com o mundo, 

ou seja, estamos em vários lugares ao mesmo tempo, assim, muitas vezes, a sala 

de aula, nos métodos tradicionais acabam por repulsar, mesmo que ainda 

trabalhemos com aulas diversificadas. 

O diferencial é visível, no tocante, principalmente ao interesse e compromisso dos 

alunos do CEEJA frente à valorização educacional, a possibilidade de estudar em 

casa, no seu ritmo e no seu tempo, a ação de vir para a escola tirar dúvidas, fazer as 

avaliações tendo a certeza que realmente aprendeu, pois os professores dão 

suporte pedagógico individual e garantia de aprendizagem, tudo isso e ainda a 

elevação da autoestima de alunos que, por muitos anos não puderam ter acesso à 

escola, ao aprender, a receber um certificado e sentirem-se preparados para 

angariar melhores oportunidades de emprego, tudo isso é muito gratificante para o 

professor, o que, infelizmente raramente nos deparamos com isso nas salas de 

ensino regular. 

 

5. Sim, me identifico muito com tais inovações e acredito que é extremamente 

producente, eficaz e que deveria se estender a outros planos de ensino, pois é um 

projeto de inclusão, de valorização pessoal e profissional, realmente inovador. 
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6. Aspectos positivos: 

- flexibilidade de estudo, 

- interesse dos alunos, elevação da autoestima 

- atendimentos individuais, 

- trabalho coletivo, 

- maior interação professor – aluno, 

- oportunidade de estudo em qualquer idade, 

- interdisciplinaridade, 

- satisfação dos alunos frente ao projeto, 

- apresentação de oficinas interativas, 

- qualidade de ensino. 

 

Aspectos negativos: 

- evasão escolar devido a problemas particulares (os estudos são os primeiros a 

serem abandonados frente aos problemas), 

- dificuldade inicial de se adaptar aos estudos, devido ao tempo de afastamento 

escolar, 

- falta de recursos para desenvolver de forma mais eficiente o projeto. 

 

7. Representa-me um grande projeto educacional do Governo Estadual, projeto de 

futuro, de inovações, de oportunidades para todos, de um processo de ensino e de 

aprendizagem prazeroso tanto para os professores como para os alunos. 

 

8.Após expostos os conteúdos é preciso observar seus conhecimentos prévios e 

assim saber se é necessário dar maior abrangência no processo de ensinagem, no 

intuito de aprofundar seus conhecimentos, caso ele não esteja conseguindo 

processar as informações, é preciso mudar a estratégia ou a metodologia, 

oferecendo ao aluno recursos didáticos que lhe proporcionem conseguir alcançar as 

habilidades e competências necessárias para dar continuidade aos estudos. As 

avaliações são muito importantes para que eu possa analisar seus sucessos ou 

fracassos, assim como é também um termômetro para que o professor saiba se está 

sendo garantindo a aprendizagem. 
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9. O aluno apresenta-se, em seguida, numa conversa informal, faço uma pesquisa 

sobre seus conhecimentos prévios, assim como também sua expectativas, dou as 

instruções de estudo, de acordo com o material disponibilizado pela Secretaria da 

Educação do estado de São Paulo, de forma a explanar brevemente o conteúdo, 

oriento as formas eficazes de como estudar de forma individual, para que ele se 

identifique com algumas e possa utilizá-las, no intuito de auxiliar a compreensão do 

conteúdo, ao longo dos estudos e na medida em que os alunos vão apresentando 

dificuldade de compreensão, ele apresenta-se ao polo para tirar dúvidas e dar 

prosseguimento, esse procedimento pode ocorrer por várias vezes, até que o aluno 

sinta-se confortável e confiante para realizar as avaliações. 

 

10.Sim, o aluno recebe uma breve orientação, até serem sanadas as dúvidas, 

podendo se estender por mais tempo, caso não haja muitos alunos na espera de 

serem atendidos, assim, o aluno pode continuar seus estudos nas dependências da 

escola, podendo retornar à orientação de aprendizagem outras vezes. 

 

11. Sim, o atendimento individualizado, o foco nos conteúdos a serem estudados em 

diferentes níveis de escolaridade, ver concretamente os avanços, saber se 

realmente o aluno está dominando o assunto e poder auxiliá-lo prontamente nas 

suas dúvidas, participar da realização de sonhos de muitos, pois a maioria vem com 

compromisso de estudar, tudo isso é fantástico, é prazeroso para qualquer docente, 

o que infelizmente muito pouco se vê nas escolas de ensino regular. 

 

12. As oficinas são preparadas de acordo com as necessidades dos alunos, os 

temas a serem escolhidos são de atualidade, históricos, cartográficos, meio 

ambiente, pluralidade cultural, na abordagem de temas cujos alunos possuem maior 

dificuldade de compreensão, em forma de oficina de aprendizagem coletiva, muitas 

vezes, o trabalho é feito interdisciplinarmente, ou seja, com o envolvimento de outras 

disciplinas. As oficinas são planejadas, agendadas e comunicadas com 

antecedência aos alunos, que ao assistirem recebem um bônus que os ajudarão na 

contagem de pontos das avaliações. Também organizamos, aqui na escola 

excursões culturais, em que há muita participação dos alunos. 
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13. Sim, a Geografia é uma disciplina, que eu diria, de forma descontraída, 

“intrometida”, pois circula por todas as áreas do conhecimento, assim, é sempre 

necessário estar inteirada com outros professores, nas reuniões, na elaboração de 

projetos e na realização de oficinas pedagógicas, como foi mencionado na questão 

anterior. 

 

14. Trabalho com os seguintes materiais didáticos: Material encadernado fornecido 

pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, como as apostilas, listas de 

exercícios, pesquisas, indicação de sites, aulas através de vídeos interativos como o 

link EJA Mundo do Trabalho, entre outros, atlas geográfico, mapas diversos, livros 

didáticos, globo terrestre, dicionários. 

 

15. Geralmente, no ato da explanação dos conteúdos faço tópicos de leitura, 

esquemas e desenhos para nortear os estudos, os roteiros são elaborados de 

acordo com as necessidades e a disponibilidade de tempo de cada um, mas a 

indicação é resolver os exercícios elaborados pelos professores de Geografia e os 

propostos na apostila, fazer seus próprios resumos para melhor compreensão e 

retomá-los, grifar as partes mais importantes, esquematizar. 

 

16. Sim, isso é feito para atender às necessidades e individualidades de cada um, 

há alunos que necessitam, por exemplo, de praticar a leitura e a escrita, assim, é 

preciso indicar a estes o exercício de ler, escrever e compreender através de 

metodologia diferente daqueles que possuem facilidade na compreensão ou já 

possuem requisitos prévios. 

 

17. A avaliação deve ser contínua, ampla e que possibilite novas expectativas de 

aprendizagem, são realizadas avaliações diagnósticas, como observações e 

acompanhamento da evolução na aprendizagem, questionamentos, participação nas 

atividades, mudança de comportamento. 

 

18. Sim, algumas avaliações são de nível um pouco menos elevado, para  facilitar a 

compreensão, visto que existem alunos com alto grau de dificuldade, mas que todas 

contemplem as habilidades e competências necessárias. Isso ocorre, principalmente 

para que o aluno realmente aprenda o mínimo necessário, sem diminuir sua 
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autoestima, pois muitos estão distantes da sala de aula há anos e sabemos que o 

envolvimento, a compreensão dos conteúdos devem ser paulatinos. 

 

19. Acredito que a maioria esteja preparada para dar continuidade aos estudos, pois 

o que percebo é a vontade, a responsabilidade da maioria em aprender, e o fazem 

não somente em âmbito escolar, mas também ampliam seus estudos em suas 

casas, muitas vezes, no primeiro contato com os alunos vejo que eles sentem-se 

inseguros, dizem até que não irão conseguir, mas ao longo do percurso, há uma 

evolução, uma autoconfiança que é nítida e isso é muito gratificante, pois acredito 

que o que nos move enquanto seres humanos é a vontade e se ela existe podemos 

galgar muitos patamares. 

 

Professor 21 

 

Formação Inicial: Professor de Geografia 

Instituição de Ensino: Universidade de Mogi das Cruzes 

Pós Graduação: Geografia Econômica  

Instituição de Ensino: USP 

Professor Efetivo:      ( X )sim                           (    ) não 

Quanto tempo atua no magistério: 23 anos 

Em sua formação inicial, houve curso para o trabalho com a EJA :  (   )sim    ( X )não 

Procura cursos de atualização:  (  X )sim        (     )não 

Que tipo de cursos: Geopolítica e Geografia Econômica 

 

 

1. Trabalhar com um público mais interessado e civilizado. 

 

2. Instituição que atende individualmente ao público jovem e adulto no atendimento 

de suas necessidades. 

 

3. Nenhuma dificuldade, faço adequações de acordo com as necessidades. 

 

4. Contato com alunos civilizados e educados de forma individual. 
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5. Sim, esta prática é viável, devido ao público que recebemos. 

 

6. Negativos – nenhum 

Positivos – contato com os alunos civilizados e interessados. 

 

7. Realização pessoal e profissional. 

 

8.Fazendo perguntas, avaliações diagnósticas. 

 

9.Explicações individuais, exercícios e avaliações. 

 

10.Sim existe, caso necessite peço para o aluno esperar eu atender outros ou indico 

livros, sites e revistas. 

 

11. Finalmente consegui falar e ser ouvido. 

 

12. De acordo com as dificuldades dos alunos. 

 

13. Sim, através das oficinas com ajuda de outros professores. 

 

14. Livros, vídeos, mapas e sites educacionais. 

 

15. Através de tópicos e exercícios. 

 

16. Em alguns casos sim. 

 

17. Através de provas e participação nas atividades solicitadas. 

 

18. Sim, de acordo com os diferentes níveis de conhecimento. 

 

19.A maioria sim, observando a evolução nas provas, no comportamento e até no 

vocabulário. 
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Professor 22 

 

Formação Inicial: Geografia 

Instituição de Ensino: Uniso 

Pós Graduação: Prof. A: Latus Sensu – América Latina e Mercosul 

Prof. B – Não tem 

Instituição de Ensino:Uniso 

Professor Efetivo:      ( x  )sim                           (    ) não 

Quanto tempo atua no magistério: Prof. A 20 anos / Prof. B 30 anos 

Em sua formação inicial, houve curso para o trabalho com a EJA :  (   )sim    ( x  )não 

Procura cursos de atualização:  (  x   )sim        (     )não 

Que tipo de cursos: Cursos oferecidos pela EFAP, para atualização das práticas 

pedagógicas. 

 

 

1.Interesse em trabalhar num projeto diferenciado; 

Através de colegas que já trabalhavam com essa modalidade de ensino. 

 

2. Atendimento individualizado, frequência flexivel, apostilas próprias, 

aproveitamento de estudos já realizados, matrícula com 18 anos. 

 

3. Não há dificuldade em trabalhar de acordo com a Res. 77/2011, as adaptações 

são feitas de acordo com as necessidades apresentadas pelos alunos, por ex., 

alunos com autismo, o conteúdo é adaptado para que o aluno supere suas 

dificuldades.  

 

4. A experiência que o aluno traz, o seu interesse e necessidade, pois o mercado de 

trabalho exige. O horário é prático para o aluno e o mesmo se sente a vontade com 

a disponibilidade de atendimento da escola. 

 

5. Sim plenamente 
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6. Positivo: - Atendimento individualizado; presença flexível; material apostilado; 

horário de atendimento; entre outros. 

Negativo: - O número de CEEJAs no Estado é muito pequeno.  

 

7. Além de ser inovador é uma oportunidade ímpar para o aluno trabalhador de mais 

idade, retomar e concluir seus estudos. 

 

8.Na primeira orientação o professor já percebe se o aluno tem ou não dificuldade 

demonstrada pelas atitudes do aluno  durante a orientação. 

 

9. Através do estudo das apostilas, realização de trabalhos e exercícios, o ato de 

tirar dúvidas e corrigir atividades . 

 

10. Não existe tempo, o aluno que precisa de mais atenção é orientado mais vezes e 

a apostila é estudada por unidade para facilitar o aprendizado do aluno. 

 

11. Sim, com o CEEJA apredemos a olhar para o aluno de maneira diferente, mudou 

a sensibilidade para tratar o aluno e a percepção das dificuldades também é outra. 

 

12. Com o início do uso do material do EJA Mundo do Trabalho, as oficinas 

passaram a ser montadas utilizando os vídeos e demais materiais oferecido pelo site 

. E também de acordo com os conteúdos que apresentam maior dificuldade de 

aprendizagem dos alunos e ou complementando conteúdos que são importantes e 

abordados superficialmente pelo material. 

 

13. Em alguns projetos que englobam toda a escola. 

 

14. Apostila EJA Mundo do Trabalho e pesquisa em livros didáticos e ou Internet. 

 

15. Baseado na apostila com trabalhos e exercícios. 

 

16. A orientação do roteiro é feito pela esquipe de professores da disciplina que 

organiza de acordo com o grau de dificuldade do conteúdo apresentado. Nesse caso 

muda também a orientação dada pelo professor. 
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17. Durante todo o tempo de atendimento e com aplicação de atividades, trabalhos e 

provas. 

 

18. Sim as provas tem grau de dificuldade diferenciado 

 

19. Sim todos! Ele aprende principalmente ser autônomo em seus estudos. E grande 

parte deles vão para a universidade e voltam para nos contar e agradecer. 

 

Professor 23 

 

Formação Inicial: Geografia (Licenciatura e Bacharelado) 

Instituição de Ensino: Faculdade de Ciências e Tecnologia de Presidente Prudente - 

UNESP 

Pós Graduação:  

Instituição de Ensino: 

Professor Efetivo:      (  X )sim                           (    ) não 

Quanto tempo atua no magistério: 4 anos 

Em sua formação inicial, houve curso para o trabalho com a EJA :  (   )sim    (  X  

)não 

Procura cursos de atualização:  (   X  )sim        (     )não 

Que tipo de cursos: Cursos com conteúdos compatíveis com minha área de atuação 

 

 

1. A minha escolha em lecionar no CEEJA foi buscar novas experiências e crescer 

profissionalmente, pois lecionava apenas na escola regular. O projeto do CEEJA nos 

permite desenvolver novas habilidades pedagógicas, pois trabalhamos com 

realidades diferentes, proporcionando uma grande aprendizagem. 

 

2. Atendimento individualizado, frequência flexível, idade mínima de 18 anos 

completo no ato da matrícula, após o não comparecimento em 60 dias sem 

justificativa será dado como “não comparecimento” no sistema, podendo retornar só 

após 90 dias completos. 
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3. Não senti dificuldade. As adaptações necessárias são sempre discutidas em 

ATPC e colocadas em práticas após o combinado.  

 

4. Vejo como diferente e inovador o fato de termos uma maior proximidade como o 

aluno e sua realidade. Podemos atender as dúvidas e dificuldades de cada aluno, 

levando em conta sua história e sua formação.  

 

5. Identifico-me, pois pelo fato de ser uma aprendizagem flexível e autônoma, facilita 

o estudo do aluno que trabalha e possuí uma família. Também temos uma 

proximidade maior com a realidade do estudante possibilitando uma troca de 

experiência. 

 

6. Os aspectos positivos são: Atendimento individualizado, oficinas disponíveis em 

vários níveis de aprendizagem, ótimo material didático, flexibilidade no atendimento 

e proximidade com a comunidade escolar. Negativos: Mesmo sendo um ponto 

positivo, muitas vezes a flexibilidade e a falta de rotina escolar acaba interferindo no 

estudo de alguns alunos mais novos. 

 

7. O projeto CEEJA representa um novo marco na educação. Pois, possibilidade que 

muitos alunos que não tiverem oportunidade de estudo possam terminar e melhor 

suas condições trabalhistas e até de vida. E em minha vida profissional representa 

um avanço, pois aprendo novas abordagens pedagógicas sempre. 

 

8. A primeira abordagem é a conversa e a discussão sobre os novos conteúdos e 

habilidades que serão estudadas. Após este primeiro contato, levamos em conta o 

nível de aprendizagem do aluno para que possamos avaliá-lo de acordo com seus 

conhecimentos. 

 

9. Normalmente o alunos tem a opção de retornar ao CEEJA uma vez por semana, 

com horário fixo. No primeiro momento é entregue o livro que o aluno irá utilizar ( 4 

volumes no ensino fundamental ou 3 volumes no ensino médio). Explico o conteúdo 

e muitas vezes consigo passar o vídeo referente ao material. Em seu retorno corrijo 
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as atividades e tiro as dúvidas do aluno, encaminhando assim para a avaliação 

individual. 

 

10. Estipulamos um tempo entre 20 à 30 minutos. Caso o alunos necessite de um 

tempo a mais e atinja seu limite, continuamos com o atendimento até sanar suas 

dúvidas.  

 

11. Sim. A prática pedagógica é outra. No atendimento individual por termos uma 

maior proximidade podemos sanar as dúvidas de forma mais rápida e precisa. O 

modo de passar o conteúdo e as habilidades também modifica, pois podemos utilizar 

diferentes práticas pedagógicas durante todo o período de trabalho 

 

12. As oficinas são interdisciplinares. Preparamos e planejamos junto aos 

professores de história, sociologia e filosofia. Escolhemos um tema em comum e 

trabalhamos atividades e conteúdos relacionados com a área de Ciências Humanas. 

 

13. Sim. Além das oficinas, muitas vezes utilizo material de sociologia e história, 

como vídeos e atividades que fazer uma ligação com os de Geografia. 

 

14.Os livros do CEEJA mundo do trabalho ( 4 volumes do ensino fundamental e 3 

volumes do ensino médio), os vídeos disponíveis no site 

www.ejamundodotrabalho.gov.sp.br, atlas geográficos, globo, mapas, vídeos da 

internet, revistas e jornais. 

 

15. Questão não respondida. 

 

16. Sim. Alunos com maiores dificuldades ou alunos com facilidade modifica um 

pouco o roteiro. Acredito que o planejamento do roteiro deve existir pelo simples fato 

de ser atendimento individual e cada aluno possuir seu tempo de aprendizagem. 

 

17. O aluno é avaliado de forma constante. Utilizamos as atividades, as discussões 

sobre o conteúdo, avaliações individuais, oficinas. 
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18. Sim. Alguns alunos necessitam de avaliações diversificadas, pois ficaram muitos 

anos fora do ambiente escolar. 

 

19. Os alunos que possuem já a vontade de continuar os estudos, em minha opinião 

conseguem ampliar seus conhecimentos para dar prosseguimento. A avaliação é 

através das conversas e das avaliações individuais feitas pelos alunos. 

 

Professor 24 

 

Formação Inicial: Licenciatura Plena em Geografia 

Instituição de Ensino: Faculdade Auxilium de Filosofia, Ciências e Letras de Lins/SP. 

Pós Graduação: 

Instituição de Ensino: 

Professor Efetivo:      ( x )sim                           (    ) não 

Quanto tempo atua no magistério: 25 anos 

Em sua formação inicial, houve curso para o trabalho com a EJA :  (   )sim    (  x )não 

Procura cursos de atualização:  (   x  )sim        (     )não 

Que tipo de cursos: Curso compatível com minha área. 

 

 

1. Porque é professor/a do CEEJA? Que razões o/a levaram a concorrer para esta 

modalidade de ensino?  

Sou professor do CEEJA porque gosto de desafios, e as razões que levaram a 

concorrer a esta modalidade de ensino foi o conhecimento do novo, das novas 

tecnologias que são utilizadas nas aulas individuais com os alunos e a forma 

diferenciada de trabalhar individualmente com os alunos.  

 

2. Especifique que conhecimento tem da legislação que normatiza os CEEJA na 

rede estadual de ensino?  

O CEEJA tem legislação específica, como atendimento individualizado a seus 

alunos, frequência flexível, a idade mínima de 18 anos completo no ato da matrícula, 

etc. 
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3. Não sinto dificuldades em desenvolver o trabalho sugerido pela Resolução SE 

77/2011. 

 

4. O que caracteriza como diferente e inovador neste curso de presença flexível face 

as práticas pedagógicas tradicionais?  

O que caracteriza é a liberdade de escolha de horários que os alunos tem para 

poderem frequentar  o CEEJA e receberem orientações e realizarem as avaliações. 

 

5. Identifica-se com essas inovações ou sente que deviam seguir mais de perto as 

práticas habituais de formação?  

Sim. Identifico-me pois a presença flexível torna o aluno mais responsável de fazer o 

seu próprio horário para receber as orientações e para se dedicar nas horas de 

estudo. 

 

6. Aspectos positivos: Material didático (apostila), aulas com atendimento 

individualizado, destaque para a participação dos alunos nas Oficinas, etc. 

Aspectos negativos – nenhum. 

 

7. O projeto CEEJA representa para mim um avanço na Rede Estadual de 

Educação, um projeto inovador, que possibilita que muitos jovens e adultos tenham 

uma opção a mais de aprender e poder prosseguir seus estudos. 

 

8. Costumo conversar bastante com o aluno antes de iniciar o atendimento, 

verificando quais são suas dificuldades, e o que ele realmente sabe sobre o assunto 

a ser tratado durante as aulas. 

 

9. O aluno senta-se ao meu lado, e explico a matéria da apostila, que é dividida em 

04 volumes (ensino fundamental) e 03 volumes (ensino médio), habitualmente exibo 

ao aluno o vídeo do assunto no qual esta inserido na Apostila, depois explico, tiro as 

dúvidas e peço para que faça os exercícios, retornando num outro dia, corrijo as 

atividades da apostila, tiro dúvidas novamente e encaminho para a avaliação. 

 

10. Geralmente de 20 a 30 minutos cada aluno, mas, caso precise, aumenta-se o 

tempo, de acordo com a necessidade do aluno. 
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11. De certa forma sim, a questão do atendimento individualizado, e a exibição de 

vídeos para todos os alunos, antes da explicação e explanação do conteúdo a ser 

trabalhado. 

 

12. As oficinas são planejadas em conjunto com os professores de História, 

Sociologia e Filosofia. Escolhemos um tema a ser desenvolvido e que tenha tudo a 

ver com a área de Ciências Humanas e que os alunos estão desenvolvendo as 

atividades nas Apostilas. 

 

13. Sim, de acordo com o conteúdo /tema que consta nas Apostilas também de 

História, Sociologia e Filosofia. 

 

14. Apostilas vol. 1,2,3,4 (Ensino Fundamental) e Apostilas vol. 1,2,3 (Ensino 

Médio), além de Mapas, atlas geográfico, vídeos, gráficos, tabelas e etc. 

 

15. Apresentação de vídeo, explicação dos Temas/conteúdos, Aplicação de 

exercícios (Apostila), avaliação escrita e participação nas oficinas. 

 

16. Sim. Existe um procedimento, mas de acordo com as dificuldades apresentadas, 

pode haver a necessidade de retomada dos conteúdos e/ou adaptação. 

 

17. Através de avaliações, trabalhos extraclasse, atividades na Apostila, pesquisas e 

oficinas. 

 

18. Sim, dependendo do grau de dificuldades de aprendizagem dos alunos, 

avaliações diferenciadas são preparadas especificamente para eles. 

 

19.Sim, percebo que a maioria dos alunos que passa pelo CEEJA, ao terminar o 

Ensino Médio, mostra interesse em ingressar no Ensino Superior. Consigo avaliar 

porque cada aluno que passa comigo, faço uma prévia, uma entrevista e, na maioria 

das vezes, os alunos comentam que o objetivo é de entrar numa faculdade (Ensino 

Superior). 
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Professor 25 

 

Formação Inicial: Geografia Licenciatura Plena 

Instituição de Ensino: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Catanduva- São 

Paulo 

Pós Graduação: não 

Instituição de Ensino: não 

Professor Efetivo:      (   )sim                           (  x  ) não 

Quanto tempo atua no magistério: iniciei em 2004 

Em sua formação inicial, houve curso para o trabalho com a EJA :  (   )sim    ( x  )não 

Procura cursos de atualização:  (  x   )sim        (     )não 

Que tipo de cursos: Online- Secretária da Educação 

 

 

1. O que me levou a essa modalidade, é um ensino diferenciado, e como professor 

tenho o perfil do CEEJA, e também sempre trabalhei com jovens e adultos e para 

mim é um grande desafio trabalhar nessa modalidade de ensino. 

 

2. Escola de portas abertas com presença flexível com atendimento individualizado. 

O aluno constrói o seu conhecimento com o professor mediador. 

 

3. Não senti muitas dificuldades, me adaptei muito bem a esse sistema de ensino. A 

única diferença é que sempre estamos fazendo adaptações no material didático e 

nas avaliações. Sempre visando o aprendizado do aluno destinado ao CEEJA. A 

partir do ano de 2015 recebemos o material para o ensino fundamental e no 

segundo semestre para o ensino médio. 

 

4. No CEEJA o aluno aprende a estudar sozinho, aprende a ser crítico e tomar 

decisões por si só, a flexibilidade é um fator importante. 

Quando o aluno inicia a disciplina de Geografia no CEEJA é recebido com atenção, 

respeito e dedicação, com um atendimento individualizado e acolhedor. É uma 



236 

 

escola de portas abertas, ele faz o seu horário de estudos, pois já está com mais 

maturidade para entender a importância de estudar e aprender. 

 

5. Sim me identifico com essas inovações, acredito ser o CEEJA a escola do futuro. 

 

6. Escola do futuro, o aluno realmente estuda e aprende. Ele tem interesse em 

buscar o conhecimento. O CEEJA prepara o aluno para o mercado de trabalho e 

oferece condições para estudar de acordo com a flexibilidade que ele dispõe. Os 

aspectos negativos o convívio social, falta de interatividade que tentamos resolver 

com as aulas coletivas. 

 

7. Esperança, pois vejo que as atividades que elaboro são bem recebidas pelos 

alunos, como professor percebo o meu trabalho reconhecido. O aluno consegue 

caminhar sozinho, e ofereço condições para que ele se aperfeiçoe cada vez mais 

nos seus estudos. 

 

8. Através do atendimento individualizado, sanando as dúvidas continuamente. 

 

9. Através do material didático onde o aluno leva para casa, estuda e realiza as 

atividades propostas e sana suas dúvidas na sala de orientação. 

 

10. Não, oferecemos o tempo necessário para que o aluno esclareça suas dúvidas, 

na sala de orientação. 

 

11. Sim, hoje eu consigo trabalhar com o aluno de forma mais ampla, apesar de ser 

individualizado. O trabalhar em equipe é fundamental e gratificante. 

 

12. As aulas coletivas de Geografia são trabalhadas com temas variados e atuais. 

As atividades culturais são realizadas, como passeios por pontos importantes da 

nossa cidade e região e palestras. 

 

13. Sim, preparamos aulas coletivas, onde outras disciplinas podem participar. 

 



237 

 

14. Trabalhamos com materiais pedagógicos oferecido pela Secretaria da Educação 

do Estado de São Paulo exclusivo para o aluno do CEEJA. Trabalhamos com 

mapas, jogos, artigos de jornal e revistas e livros paradidáticos. 

 

15. O roteiro é oferecido ao aluno assim que este chega para cursar a disciplina na 

sala de orientação onde é explicado como funciona o curso de Geografia e o 

conteúdo a ser estudado através da orientação inicial. 

 

16. Não. 

 

17. A avaliação é feita através da orientação de modo a sanar suas dúvidas 

buscando sua autonomia e despertando o senso crítico. Todas as atividades estão 

voltadas para autoavaliação, despertando neles a capacidade de análise e 

interpretação. 

 

18. Sim, o professor de um ensino crítico avalia o aluno no seu desenvolvimento 

cognitivo (aquisição de conhecimento), e nas suas habilidades de raciocínio, 

aplicação de conceito, na capacidade de observação, crítica e atitudes. 

 

19. Não, alguns conseguem ampliar a sua formação seu conhecimento. Eles 

buscam cursos técnicos e superiores. Outros buscam realização pessoal.  

Avalio pelo rendimento individual, interesse e objetivos dos alunos. 

 

Professor 26 

 

Formação Inicial:Geografia Licenciatura Plena e Pedagogia 

Instituição de Ensino: Faculdade de Educação “ Antonio Augusto Reis Neves”( 

Pedagogia)   

E Universidade de São Luis”( Geografia) 

Pós Graduação: Latus Senso 

Instituição de Ensino: Unesp 

Professor Efetivo:      ( x  )sim                           (    ) não 

Quanto tempo atua no magistério: iniciei em 1989 



238 

 

Em sua formação inicial, houve curso para o trabalho com a EJA :  (   )sim    (  x  

)não 

Procura cursos de atualização:  (  x   )sim        (     )não 

Que tipo de cursos: Online- Secretária da Educação 

 

 

1. Para conhecer uma nova forma de ensinar e aprender e adquirir novos 

conhecimentos. Por Acreditar na melhoria da Educação. 

 

2. Escola acessível a todos, a partir de 18 anos com presença flexível e atendimento 

individualizado. O aluno constrói o seu conhecimento. 

 

3. Tive algumas dificuldades, pois foi um período de adaptação. O material foi 

adaptado  

Todo material destinado ao CEEJA era especifico ao ensino regular. Atualmente 

estou preparando o material desenvolvido para o CEEJA. 

 

4. Tudo é diferente no CEEJA. A começar pela estrutura física. Escola de portas 

abertas. Aluno faz seu horário de estudo. Atendimento individualizado. Aprender a 

aprender. 

 

5. Sim. Acredito que, com poucas adaptações em sua modalidade de ensino, será a 

escola do futuro. 

 

6. Destaco aspectos positivos citados acima, item 2 

 

7. Escola do futuro, educação de qualidade. 

 

8. O próprio conteúdo é voltado para os saberes do indivíduo, para suas 

experiências vividas. 

 

9. Começa pela orientação inicial em sala de orientação e um professor mediador, 

que orienta o aluno a aprender a aprender. 
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10.O tempo é aquele que o aluno necessita. 

 

11. Houve sim. Inúmeras mudanças, como maior dedicação, mais atenção para com 

todas as pessoas que chegam até aqui. Trabalho em equipe. 

 

12. Procuro inserir aos conteúdos de geografia, experiências vividas, emoções 

próprias do ser humano, prendendo a atenção do aluno e despertando o interesse, 

pois o assunto diz respeito a vida dele. 

 

13. Sim, através de atividades, aulas coletivas e eventos culturais. 

 

14. Livros didáticos, paradidático, mídia, jogos e mapas. 

 

15. São elaborados de acordo com os livros didáticos, específicos para o CEEJA, 

enviados pela Secretária de Educação. 

 

16. Não, o roteiro é para todos. 

 

17. No seu desenvolvimento cognitivo e no desenvolvimento de suas habilidades de 

raciocínio, aplicação de conceitos, na capacidade de observação e atitudes. 

 

18. Temos três modelos de avaliações diferentes. 

 

19. Alguns conseguem ampliar sua formação buscando cursos superiores e 

técnicos, outros completam o ensino fundamental e médio para realização pessoal. 

Avalio pelo rendimento individual, quando percebo que a participação deles é ativa 

na aprendizagem, então a construção do conhecimento acontece naturalmente. 

 

Professor 27 

 

Formação Inicial: Geografia 

Instituição de Ensino: Universidade Estadual de Londrina 
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Pós Graduação: Mestrado em Geografia (cursando) 

Instituição de Ensino: Universidade Estadual Paulista – Julio de Mesquita Filho – Rio 

Claro 

Professor Efetivo:      ( X )sim                           (    ) não 

Quanto tempo atua no magistério: desde fevereiro de 2008 

Em sua formação inicial, houve curso para o trabalho com a EJA :  (   )sim    ( X )não 

Procura cursos de atualização:  (  X  )sim        (     )não 

Que tipo de cursos: Mestrado, por exemplo. 

 

 

1. É possível elencar diversos motivos, pois não houve uma motivação específica 

que tenha feito com que eu buscasse tal objetivo. Lecionei no EJA por alguns anos 

consecutivos quando estava em Caraguatatuba (2009-2012) e gostei muito da 

experiência de trabalhar com jovens e adultos. Quando mudei para Campinas, 

surgiu a vaga no CEEJA e não tive dúvida, me candidatei. Mas, resumindo, as 

principais razões que me levaram a me candidatar foram: oportunidade de trabalhar 

individualmente com os alunos; trabalho com jovens e adultos; e, oportunidade de 

focar nas características individuais dos alunos. 

 

2. Para o ingresso no CEEJA, tive que escrever um projeto. Neste momento li a 

resolução que normatiza os CEEJAs. 

 

3. O trabalho docente é o de fazer adaptações constantes. Adaptações curriculares; 

conceituais; práticas pedagógicas; postura em relação aos alunos; entre outras. Não 

tive dificuldade pontual. Porém, como o trabalho no CEEJA é extremamente 

diferente do na sala de aula regular, houve um período de adaptação no início, onde 

eu e meu colega de área (entramos juntos) tivemos que aprender e criar nossa 

prática dentro do CEEJA. 

 

4. Uma questão muito abrangente esta, de caráter conceitual. Difícil responde-la em 

poucas linhas, mas farei o possível para atender à sua demanda. 

Considero este sistema excelente. Porém, antes de elogiá-lo, é necessário pontuar 

que tem suas falhas, e poderia ser ainda melhor. Mas não foi esta a pergunta. 
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Considero a orientação de estudos um excelente método de ensino. Apesar de 

seguirmos o currículo, e termos um padrão para o Ensino Fundamental e Médio, há 

a possibilidade de adaptarmos este material à necessidade de cada aluno. Por 

exemplo, se o aluno tem interesse em cursar uma universidade e realizar o ENEM, é 

possível ajuda-lo neste sentido, adaptando o conteúdo e a forma de estudo focando 

mais para este tipo de exame. Ou ainda, se o aluno tem muita dificuldade de 

compreender o material, podemos propor atividades diversas para este aluno, 

abordando o conteúdo de maneiras diferentes. 

 

5. Me identifiquei muito com tal forma de trabalho. Inclusive, acho que esta prática 

deveria ser mais discutida na rede, procurando ampliar seu alcance. 

 

6. Comentarei do CEEJA em que atuo, pois desconheço a realidade de outros. 

Positivos: atendimento individualizado, podendo adaptar conteúdo e prática à 

necessidade de cada aluno; ambiente acolhedor e calmo, propício para os estudos. 

Negativos: horário rígido dos professores, dificultando a realização de projetos 

diferenciados; ausência de biblioteca e sala de informática. 

 

7. Não entendi bem esta pergunta. O que me representa o CEEJA? Meu trabalho, 

meu ganha pão. Procura uma resposta de que tipo aqui? 

 

8.O atendimento é individualizado. Sendo assim, é nas conversas, nas leituras e 

atividades desenvolvidas que as dificuldades e potencialidades aparecem e são 

trabalhadas de acordo com as necessidades de cada aluno, porém, seguindo o 

currículo. 

 

9.Procuramos atender a necessidade de cada um da melhor maneira possível. Um 

exemplo de atendimento: Após o aluno levar o material para casa e estuda-lo, ele 

volta à escola para tirar suas dúvidas em relação à leitura ou às atividades. É neste 

momento que diagnosticamos se o aluno tem alguma dificuldade ou necessidade de 

atendimento diferenciado. Em caso negativo, ele realiza uma avaliação sobre a 

leitura realizada, que é corrigida juntamente com o aluno. Durante a correção, são 

feitos comentários sobre as questões, ampliando as respostas corretas e 

respondendo as incorretas. 



242 

 

Caso o aluno apresente dificuldades em relação à leitura, atividades diferenciadas 

são propostas, para que o aluno possa desenvolver os conteúdos, habilidades e 

competências necessários.  

 

10. Não existe tempo mínimo ou máximo. Existe apenas o bom senso. Quando há 

muitos alunos esperando, há um esforço de passar mais atividades, onde os alunos 

possam desenvolvê-las autonomamente, necessitando de pequenas orientações, 

para que todos possam ser atendidos. No entanto, se não houver alunos 

aguardando, o atendimento leva o tempo que for necessário para cada aluno, desde 

poucos minutos até horas. 

 

11. A prática docente no CEEJA é diferente da prática docente na sala de aula 

regular. Então, seria errôneo de minha parte considerar que houve mudança em 

minha prática docente. Existe uma prática docente específica para cada projeto, e 

minha prática no CEEJA é muito diferente da que tenho em sala de aula. Como 

comparar uma aula para 40 alunos adolescentes ou crianças, com uma orientação 

de estudo para um adulto? 

 

12. Algumas. 

 

13. Sim. Em nossa unidade, temos apenas 4 salas de aula, onde são distribuídas 

todas as disciplinas. Sendo assim, Geografia, História, Sociologia e Inglês ocupam o 

mesmo espaço. Este formato facilita o trabalho interdisciplinar, onde os professores 

interagem entre si e com os alunos. Além disso, alguns projetos paralelos são 

realizados, por exemplo, uma horta vertical realizada por um professor de Geografia, 

um de Arte e um de Química.  

 

14. O material do Telecurso foi utilizado durante um grande período no CEEJA. 

Sempre com apoio de livros didáticos. Hoje, temos o material enviado pelo CEJA, 

específico para o CEEJA. O material do Ensino Fundamental já foi implantado, e o 

Médio está em processo de implantação. Este é o material base para todos os 

alunos. No decorrer do curso, são feitas as adaptações necessárias às 

particularidades de cada aluno. 
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15. Somos em dois professores. Assim, discutimos sobre o material base e 

elaboramos as atividades e avaliações padrão para todos. Como comentado 

anteriormente, cada professor avalia o aluno no momento do atendimento, e 

discutimos sobre as adaptações que cada um necessita. 

 

16. Sim, já foi comentado anteriormente. 

 

17. Temos avaliações padrão. São questões elaboradas com base no material. 

Avaliações personalizadas são elaboradas quando necessário. 

 

18. A maior parte dos alunos consegue realizar as avaliações padrão. Isso porque, 

durante o atendimento, os alunos também são avaliados, e quando tem mais 

dificuldade, recebem mais orientações, atividades diferenciadas, para que esteja 

mais preparado para as avaliações propostas. Nos casos que julgamos necessário 

outro tipo de avaliação, aplicamos atividades diferenciadas. 

 

19. Esta é uma pergunta tendenciosa. Tenho que responder que não. Porque? Nem 

todos os alunos anseiam continuar estudando. Muitos estão numa busca 

desesperada pelo diploma, para que possam manter seus empregos, ou conseguir 

um. Isso faz com que tais alunos não se interessem pelas orientações dadas, e não 

se dediquem aos estudos aqui no CEEJA. Porém, todos os alunos que passam por 

aqui, e que tem interesse e se dedicam nos estudos, tem todas as condições para 

ingressar num curso superior. Tanto o é, que nos últimos anos, temos diversos 

alunos que ingressaram em universidades da região, tanto públicas como privadas. 

 

Professor 28  

 

Formação Inicial: Geografia  

Instituição de Ensino: FIO (Faculdades Integradas de Ourinhos) 

Pós Graduação: Especialização em As Ciências e a Questão Ambiental e 

Especialização em Pedagogia 

Instituição de Ensino: FIO e UNINOVE 

Professor Efetivo:      (   )sim                           (  X ) não 
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Quanto tempo atua no magistério: 20 anos 

Em sua formação inicial, houve curso para o trabalho com a EJA :  (   )sim    (  X )não 

Procura cursos de atualização:  (  X )sim        (     )não 

Que tipo de cursos: Todos os cursos oferecidos pela Escola de Formação de 

Professores de São Paulo, principalmente os voltados ao EJA ou CEEJA e também 

os oferecidos pela Diretoria de Ensino de Piraju. 

 

 

1. Porque é professor/a do CEEJA? Que razões o/a levaram a concorrer para esta 

modalidade de ensino?  

Fiquei estimulada pela proposta desafiadora de trabalhar com o ensino de jovens e 

adultos, nesta modalidade de ensino com característica individualizada e de 

presença flexível, sendo organicamente estruturado com o objetivo de atender 

preferencialmente o aluno trabalhador. 

 

2. Estudamos com bastante cuidado a legislação antes do início das atividades da 

escola e mantemos o hábito do estudo periódico da lei em ATPCs ou 

particularmente, por meu próprio interesse. Entre outros conhecimentos, sabemos 

que: 

 O CEEJA oferece atendimento individualizado a seus alunos, com frequência 

flexível, sendo organicamente estruturados com o objetivo de atender 

preferencialmente o aluno trabalhador; 

 Os conteúdos devem  ser desenvolvidos com metodologias e estratégias de 

ensino adequadas à característica do curso de presença flexível, mediante 

atendimento individualizado do aluno e oferta de trabalhos coletivos ou aulas 

em grupo; 

 O docente deverá ter comprometimento com a aprendizagem do aluno, 

demonstrado mediante:  

  Clima de acolhimento, equidade, confiança, solidariedade e respeito que 

caracterizam seu relacionamento com os alunos;  

 Alta expectativa quanto ao desenvolvimento cognitivo e à aprendizagem 

de todos os alunos;  
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  Preocupação em avaliar e monitorar o processo de compreensão e 

apropriação dos conteúdos pelos alunos;  

  Diversidade de estratégias utilizadas para promover o desenvolvimento 

dos alunos. 

Para a aprendizagem de jovens e adultos, devemos considerar sua vivência e 

toda a aprendizagem que ele já possui, uma vez que, mesmo estando fora da 

escola por um longo período, a sua experiência cotidiana em seu trabalho 

possibilitou diversas aprendizagens e significados em sua vida e cabe ao 

professor avançar estes conhecimentos, de forma a possibilitar, inclusive, 

reconstruções de seu conhecimento. A aprendizagem para jovens e adultos 

somente adquire significado quando compreendem a utilidade de todos os 

conteúdos que estão sendo trabalhados. É neste sentido que o docente precisa 

se preocupar com a contextualização dos conhecimentos, além disso, é muito 

importante que os mesmos não fiquem fragmentados, que de fato haja uma 

interação entre os professores das diversas disciplinas no trabalho 

interdisciplinar que, muitas vezes, pode ser desenvolvido por meio das oficinas 

e projetos.   

 

3. Não senti nenhuma dificuldade. Não fiz adaptações à Resolução, mas adaptei 

minha prática pedagógica para cumprir integralmente a Lei. 

 

4. O fato de levar em consideração os saberes anteriores do aluno, trabalhar 

conceitos da vida prática com assuntos relevantes do seu cotidiano e profissional e 

também prepará-lo para continuar os estudos, caso queira. 

 

5. Identifico-me plenamente com as inovações e considero os resultados 

estimulantes. 

 

6. Positivos: a presença flexível, os horários que mais se adequem às suas 

necessidades, atendimento individualizado, o respeito ao ritmo próprio de cada um e 

o conteúdo interdisciplinar e o fato de estudar uma disciplina de cada vez. 

Negativos: não vejo 
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7. Uma possibilidade preciosa para que Jovens e Adultos retomem e/ou prossigam 

seus estudos, sejam  inseridos no mercado de trabalho ou progridam em suas 

profissões. E, no meu aspecto pessoal, estimulada, comprometida e altamente 

motivada com a educação por ser um trabalho gratificante. 

 

8. Através de um “diagnóstico” sobre o tema que será trabalhado e com a ajuda do 

material direcionado ao CEEJA, Mundo do Trabalho. 

 

9. Pessoal e individualmente, através de orientações, resolução de exercícios, 

esclarecimento de dúvidas. 

 

10. Não existe tempo delimitado, depende da necessidade de cada aluno. Alguns 

têm mais dúvidas e precisam de maiores esclarecimentos, outros não tanto. 

 

11. Sim, devido ao atendimento individualizado, posso aproveitar dos conhecimentos 

prévios de cada aluno e, apesar de termos um material pronto, os esclarecimentos 

são pessoais. 

 

12. Aproveito as sugestões do material Mundo do Trabalho, dos cursos de 

atualização e conversamos entre as disciplinas para trabalharmos juntos. 

 

13. Sim. Através de oficinas, atividades culturais e pelo próprio material EJA Mundo 

do Trabalho. 

 

14. Além do material EJA Mundo do Trabalho, utilizo mapas, atlas, globo e vídeos 

ilustrativos.  

 

15. Baseados no material adotado, visando facilitar, reforçar e ampliar seu 

aprendizado, direcionando para um melhor aproveitamento dos conteúdos. 

 

16. Não.  Adequamos os roteiros de estudos de acordo com o ritmo e as 

necessidades de cada aluno, porém, existe uma orientação prévia personalizada. 
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17. Através de provas com questões de múltipla escolha e dissertativas 

selecionadas de acordo com um critério de complexidade compatível, além de 

trabalhos periódicos que são propostos de acordo com o interesse do aluno. Ao se 

definir os instrumentos de avaliação é preciso não apenas pensar nos critérios, mas 

também, nos sujeitos envolvidos nesse processo, e, no caso dos CEEJA, um público 

formado por jovens e adultos. Um público muito heterogêneo, com diferentes 

experiências de vida, marcados por trajetórias de insucesso escolar, com 

responsabilidades civis, sociais e inseridos no mundo do trabalho.  

 

18. Sim, dependendo da dificuldade que o aluno apresenta, pois temos vários 

modelos de avaliação. 

 

19. De forma geral, todos os alunos tiveram progressos em seus conhecimentos, 

entretanto, nem todos têm interesse em continuar seus estudos. Nossa prática 

mostra que muitos chegaram sem autoestima, considerando uma obrigação 

continuar a estudar e terminaram seus estudos   motivados a  cursarem uma 

faculdade. Todos, em geral, adquirem bastante segurança e autoconfiança em suas 

vidas pessoais.  

 

Professor 29  

 

Formação Inicial: Bacharelado e Licenciatura em Geografia 

Instituição de Ensino: PUC-SP 

Pós Graduação: 

Instituição de Ensino: 

Professor Efetivo:      ( x )sim                           (    ) não 

Quanto tempo atua no magistério: rede particular 26 anos e rede pública 23 

Em sua formação inicial, houve curso para o trabalho com a EJA :  (   )sim    ( x )não 

Procura cursos de atualização:  (  x )sim        (     )não 

Que tipo de cursos: Avaliação, atualidades e ambiente. 
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1. Por ser um atendimento diferenciado, preocupado em atender os alunos que não 

tiveram condições de estudar no tempo certo. 

 

2. O acesso à educação das pessoas que não tiveram essa oportunidade no tempo 

certo e necessitam concluir seus estudos formais e dar continuidade a sua 

formação.  

 

3. A principal dificuldade sempre foi o material disponível para os alunos. Sempre 

tivemos que adaptar materiais utilizados pela rede e pelo ensino regular. 

Selecionando os conteúdos mais pertinentes a sua formação, preparando roteiros de 

estudos, oferecendo orientações de estudo e oficinas de conteúdo. No momento 

(2015) a SE disponibilizou materiais didático-pedagógicos próprios ao CEEJA, o que 

está facilitando muito nosso trabalho.  

 

4. A presença flexível facilita o aluno trabalhador que muitas vezes não tem 

disponibilidade de horário, condições físicas e psicológicas de frequentar a escola 

regular diariamente. Ao procurar o CEEJA ele está em busca de novas 

oportunidades e possibilidades de estudo. Com material diferenciado, roteiro de 

estudos, orientações de como estudar, atendimento individualizado para tirar 

dúvidas e oficinas, o aluno tem condições de estudar sozinho e em casa, para 

posteriormente voltar a escola quando se sentir preparado par realizar suas 

avaliações.  

 

5. Sim, identifico-me muito com a prática do CEEJA e creio que é um tipo de escola 

que deveria ser ampliado na cidade de São Paulo e em outros grandes centros que 

ainda não possuam CEEJA ou modalidade de estudos semelhante. 

 

6. Positivos: O atendimento individualizado, a presença flexível e o material próprio 

adequado para que o aluno estude sozinho facilitam a formação dos alunos, que 

dependendo de sua disponibilidade pode ser rápida e é eficiente. Isso é o que atrai 

os alunos a esta modalidade de estudos. 

Negativos: A falta de outros centros na cidade de São Paulo. Com somente um, há 

uma concentração muito grande de alunos matriculados e frequentes, o que gera 

filas constantes em todo o tipo de atendimento. O número excessivo de alunos torna 
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o número de professores inadequado e insuficiente (apesar de estar de acordo com 

a Res 77/2011) para dar um bom atendimento e de qualidade aos alunos. 

 

7. Uma possibilidade de estudo às pessoas que estão ou ficaram excluídas do 

processo de ensino-aprendizagem e de sua inclusão no mundo trabalho, além de 

possibilitar novas oportunidades, devido seus estudos, conclusão das etapas de 

formação e a possibilidade de dar continuidade aos estudos técnico ou superior, 

melhorando as condições de vida desses alunos. 

  

8. O atendimento individualizado feito nas orientações de estudo, o material didático-

pedagógico próprio, as oficinas temáticas e as avaliações elaboradas de forma clara 

e contextualizadas, facilitam a investigação do professor quanto às necessidades de 

aprendizagem do aluno. Conforme a observação dos resultados, e se necessário 

serão feitas novas adaptações ou modificações. 

 

9.Após seguir as orientações do roteiro de estudos, o aluno pode recorrer às 

orientações de estudos individualizadas (plantão de dúvidas) para suprir suas 

dificuldades com o conteúdo estudado em casa. Quando faz as avaliações, ele 

participa da correção, pode tirar suas dúvidas quanto ao conteúdo das questões que 

não acertou e pode refazer a orientação de estudo. 

 

10. Não, mas o aluno é instruído a fazer as atividades do material, corrigi-las, pois o 

material apresenta a correção ao final, caso tenha errado algo que volte ao texto 

para tentar sanar suas dúvidas e se permanecer com elas, procurar a orientação de 

estudos com suas dúvidas pontuadas. Ele pode fazer quantas orientações precisar, 

respeitando a ordem de chegada dos colegas, considerando a disponibilidade do 

professor e o horário de atendimento do professor e da escola. 

 

11. Sim. A forma de trabalho no CEEJA muda a prática pedagógica, pois não há 

aula e sim atendimento individualizado, o que facilita o relacionamento aluno-

professor. Além de dar mais visibilidade ao aluno que muitas vezes é um número na 

escola regular. 
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12. Inicialmente escolhemos temas e assuntos que envolvam aspectos culturais, 

globais, ambientais, trabalho, produção, consumo etc. Como as oficinas são 

temáticas, os alunos tem a oportunidade de participar de discussões sobre os mais 

variados assuntos e assim, tornarem-se cidadãos críticos. As atividades culturais 

são realizadas através de estudos do meio, onde o aluno poderá ir em grupo com a 

escola ou sozinho conforme sua possibilidade.  

 

13. Sim. As oficinas são aulas interativas e conjuntas principalmente com a disciplina 

de história, mas com outras disciplinas caso seja aplicável e possível a participação 

das mesmas. Outras atividades culturais são realizadas na escola, com atividades 

coletivas e a participação de vários alunos, de várias disciplinas, envolvendo 

principalmente a participação por meio de apresentações de música, poema, 

literatura, representações, etc. 

 

14. Tanto para o Ensino Fundamental, como para o Ensino Médio, estamos 

utilizando  material próprio ao CEEJA enviado pela SE no ano de 2015: CEEJA – 

Mundo do Trabalho. 

 

15. A equipe de professores de Geografia leu os conteúdos propostos no material, 

selecionou os temas pertinentes à aprendizagem e ao currículo, e preparou o roteiro 

visando direcionar os estudos dos alunos e promover com êxito o processo de 

aprendizagem. Os roteiros apresentam as páginas dos conteúdos selecionados a 

serem estudados. 

 

16. Sim. Como temos alunos com necessidades especiais, nosso roteiro é adaptado 

às necessidades deles, após ser avaliado pelo professor especialista que proporá as 

mudanças ou adaptações necessárias para a compreensão e sucesso dos mesmos. 

  

17. Nossas avaliações são escritas, contextualizadas e com todos os tipos de 

questões. Possibilitando o desenvolvimento crítico e objetivo do aluno. Quando 

necessário também são feitas de forma oral. 

 

18. Sim. Além da defasagem dos alunos, como já foi explicado, temos alunos com 

necessidades especiais. De maneira geral, procuramos conhecer as dificuldades 
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dos alunos e preparamos as avaliações de acordo com o conteúdo mínimo 

necessário e com dificuldades medianas. 

 

19. Sim, pelos relatos dos alunos. Muitos, quando retornam para buscar seu 

certificado, costumam nos procurar para dar algum tipo de depoimento, agradecer e 

falar do sucesso obtido. Alguns até deixam depoimentos por escrito com o Grupo 

Gestor. Muitas vezes, esse tipo de mudança acontece ainda durante os estudos, 

pois com o andamento dos mesmos são promovidos ou mudam de emprego. Muitos 

relatam que aprenderam a estudar sozinhos e que isso facilitou o ingresso em 

concursos, vestibulinhos,  vestibulares, Enem entre outros. Assim, todos se sentem 

preparados para novas possibilidades no mundo do trabalho. 

 

Professor 30 

 

Formação Inicial: Geografia e Pedagogia 

Instituição de Ensino: Unicastelo e CIFE 

Pós Graduação:  

Instituição de Ensino: 

Professor Efetivo:      ( x  )sim                           (    ) não 

Quanto tempo atua no magistério: Um ano e meio 

Em sua formação inicial, houve curso para o trabalho com a EJA :  ( x  )sim    (    

)não 

Procura cursos de atualização:  (  x   )sim        (     )não 

Que tipo de cursos: Educação de Jovens e Adultos, Alfabetização e Letramento. 

 

 

1. No primeiro ano de magistério tive a oportunidade de trabalhar com a EJA. Foi 

maravilhoso. Eu saía do regular à tarde e entrava na EJA à noite com Jovens e 

Adultos quietos e esperando para aprender. Quem? Eu ou eles? Portanto facilitava 

as aprendizagens em meio a tantos saberes da vida, bagagem suficiente para 

transpor a didática. Quando soube do projeto pensei: “É isso que quero para minha 

vida”. 
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2. Além da Legislação que consta na LDB e pareceres, a Resolução 77/2011. 

 

3. Não encontrei dificuldades porque tenho perfil para atuar com Jovens e Adultos e 

identifico-me totalmente com o Projeto. O CEEJA  segue a Resolução e nos ATPCs 

as coordenadoras sempre nos orientam sobre as normas que nos regem e 

aprofundamos o debate necessário sobre nossas práticas pedagógicas de acordo a 

resolução. 

 

4. No Projeto CEEJA todos trabalham em conjunto. Desde o momento em que o 

aluno faz o primeiro contato e é convidado para participar da OGIM, uma palestra de 

apresentação do funcionamento do CEEJA, para entregar os documentos 

necessários para a matrícula e ser encaminhado para a coordenação que faz um 

atendimento individualizado e os encaminha para as diferentes disciplinas. 

 

5. Identifico-me com as inovações e tenho pretensão em realizar cursos na área de 

Educação de Jovens e Adultos. A interação entre professor e aluno é gratificante e 

as aprendizagens são reais e no acompanhamento é possível nos aperceber dos 

níveis de aprendizagens, defasagens e dificuldades dos alunos. Há casos em que o 

aluno é autônomo como o caso de um de nossos alunos que é técnico no Instituto 

Butantã. Muitos já estão no mercado de trabalho e estão no CEEJA para buscarem 

avanços em suas carreiras e a possibilidade em acessar o Ensino Superior. 

 

6. O Projeto Ceeja é um espaço de aprendizagens reais. Tudo é planejado e 

pensado para esse público específico: Jovens e adultos.  

Nossas palavras de ordem são: respeito, reciprocidade, unidade e muito preparo 

para estarmos prontos para receber a clientela da EJA. Nós enquanto participantes 

do CEEJA, posso dizer, que somos construtores de um espaço aprendente, que 

busca através da formação continuada alcançar os objetivos propostos pela 

legislação vigente. 

 

7. Um espaço onde posso atuar como facilitadora das aprendizagens, para uma 

clientela que desde o momento em que faço o acolhimento, formalizo minha função 

de educadora ao levantar os conhecimentos prévios do educando que em sua 

maioria chega com sua história construída, quando me torno parte dela ao afinar a 
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escuta para pessoas que por motivos que a própria vida lhes impôs causou o 

afastamento da vida escolar quando estavam ainda na idade certa. 

 

8.No levantamento dos conhecimentos prévios. Em uma conversa informal pergunto 

se tem o hábito de leitura e escrita, o que assistem na TV, se tem acesso a internet, 

Whatsapp e outras redes sociais para saber se sabem usar as mídias das quais 

orientamos acessar: Blog/facebook CEEJA. Cada aluno tem uma história diferente. 

Pessoas que ficaram 30, 40 anos fora da escola e que chegam inseguras e com 

medo dos desafios que irão enfrentar. Normalmente pergunto o que se lembram da 

geografia e dependendo do tempo fora é sempre aquela resposta: nomes de 

Estados, Cidades, o que é planeta, ou seja, aquele saber do tempo da decoreba. 

Dependendo do tempo fora nem tiveram acesso a disciplina.  

 

9.Para que o acolhimento seja justo para todos e que não nos esqueçamos de 

nenhum detalhe, temos colado em nossa mesa de forma discreta um roteiro. Nos 

ATPCs discutimos ações que nos auxiliam nas práticas pedagógicas diárias que ao 

implementá-las ajudam a disparar os mecanismos cerebrais dos alunos  visando a 

permanência e respeitando o tempo e ritmo de aprendizagem de cada um. Enquanto 

que alguns estão “globalizados” outros estão quase em regimes “tribais”. Em meio a 

alunos com facilidades e defasagens profundas, nós enquanto professores nos 

recriamos pedagogicamente. Os registros no passaporte do aluno é muito 

importante porque é de onde sempre partimos, ou seja, onde o aluno parou em seu 

último comparecimento. Depois dos cumprimentos sempre perguntamos se as 

atividades propostas ajudaram nas aprendizagens, onde teve mais dificuldade, o 

que aprenderam e quais as dúvidas. Procuro sempre ter em mente o plano B 

quando o aluno mostra que ainda não está entendendo. Os materiais didáticos 

sempre estão disponíveis e ao nosso alcance para suporte das aprendizagens. 

 

10. A proposta é que o aluno estude em seu tempo disponível e dentro da 

flexibilidade do Projeto se dirija ao professor para retirar dúvidas. O tempo com o 

aluno vai depender da necessidade e disponibilidade do aluno que já no processo 

conhece o funcionamento da escola, como por exemplo: o aluno chega e pega o 

passaporte no arquivo, coloca na caixa que fica em cima da mesa do professor em 

baixo do último passaporte, cumprimentos, assina sua hora de chegada na lista de 
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alunos e se o professor estiver atendendo aluno, aguarda a vez. Ele será atendido 

quantas vezes forem necessárias. 

 

11. Houve profundas mudanças. Temos uma gestão muito competente que nos dá o 

suporte necessário para nos prepararmos e nos aprofundarmos no mundo CEEJA. 

Como facilito aprendizagens para alunos da 6ª série à 3ª série do Ensino Médio, o 

tempo de preparo é profundo e contínuo. “Estou sendo” (Paulo Freire), na prática e a 

motivação e contentamento são grandes porque estou interagindo com quem tem 

interesse e que precisa aprender. 

 

12. Sempre de forma interdisciplinar, por área do conhecimento e de interesse do 

aluno. Por exemplo: apresentamos uma oficina chamada “Imigração em Imagens” 

envolvendo Geografia e Arte. Chamamos a atenção dos alunos para a questão 

histórica da imigração na leitura da obra de arte. Ficaram fascinados. Levamos 

Telas, data show, mapa. Em nosso blog/face do CEEJA estão disponíveis as 

oficinas apresentadas no Projeto. 

 

13. Sim. Na elaboração de Oficinas, atividades e debates colaborativos em nossa 

formação continuada. 

 

14. Apostila EJA mundo do trabalho 2015, Globo terrestre, Mapas, Atlas Geográfico, 

dicionário, Xerox de atividades elaboradas pelas professoras. 

 

15. A apostila ejamundodotrabalho2015 vem separada por unidades, 

contextualizada e na linguagem dialógica voltada para o público da EJA. Elaboramos 

atividades no contexto da apostila para auxiliar alunos que apresentam maiores 

dificuldades no entendimento/interpretação do texto. 

 

16. Não. Partimos do princípio de que todos os alunos aprendem e que tem 

capacidade para desenvolverem-se. As dificuldades que vão surgindo vamos 

desenvolvendo ações de forma que tragam maior significado para a vida dos 

educando. 

 



255 

 

17. Avaliação diagnóstica e Formativa. O acompanhamento diário, explicação 

contextualizada dos conteúdos, reorganização dos materiais de acordo a 

necessidade, registros e muito diálogo contribuem para o desenvolvimento cognitivo 

do aluno. 

 

18. Durante o processo de ensino aprendizagem avaliamos o desenvolvimento do 

aluno e conforme a dificuldade a que venham apresentar aplicamos uma prova 

diferenciada. 

 

19. Sim, plenamente. O perfil do público do CEEJA é de pessoas que tem o 

interesse primeiro em aprender. Eles procuram o professor para tirar dúvidas e saem 

satisfeitos. Todos falam que as aprendizagens são reais e que aprendem mais que 

no ensino regular devido ao privilégio do atendimento individualizado. Temos muitos 

casos de alunos que já estão na Universidade, cursos técnicos ou estão se 

preparando para acessar algo maior. 

 

Professor 31 

 

Formação Inicial: GEOGRAFIA 

Instituição de Ensino: FACULDADE DE CIÊNCIAS E LETRAS DE PRES.VENCELAU 

Pós Graduação: GESTÃO AMBIENTAL 

Instituição de Ensino: ANHANGUERA 

Professor Efetivo:      (  X )sim                           (    ) não 

Quanto tempo atua no magistério: VINTE ANOS 

Em sua formação inicial, houve curso para o trabalho com a EJA :  (   )sim    (   X 

)não 

Procura cursos de atualização:  (   X  )sim        (     )não 

Que tipo de cursos: ÁREA EDUCACÃO AMBIENTAL 

 

 

1. Para ajudar formar alunos. Contribuir para a formação de alunos com defasagem 

de estudos e por ser um sistema diferenciado. 
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2. Assegura o direito do aluno  ao acesso a educação.   

 

3. Não senti dificuldades. Porém, o material específico disponibilizado pela SE para 

o CEEJA só chegaram no segundo semestre de 2015, sendo que no período de 

2011 a 2015 tivemos que adaptar o material regular para o CEEJA.  

 

4. A presença é flexível e o aluno necessita de material diferenciado para estudar. O 

aluno passa por várias orientações pelos professores e depois estuda em casa e 

tem o professor na escola para tirar suas dúvidas( plantão de dúvidas). 

 

5. Sim me identifico com o CEEJA 

 

6. Positivos : Presença flexível, atendimento individualizado, Oficinas, e a formação 

rápida e eficiente dos alunos. 

Negativos: Falta de professores. O número de professores para atender a demanda 

dos alunos é insuficiente, sobrecarregando os professores que atuam no sistema. 

 

7. São muitas pessoas que se sentem excluídos da  sociedade por falta  de estudos. 

O CEEJA é a oportunidade para muitos , uma escola de inclusão onde o aluno tem a 

oportunidade de  ampliar suas possibilidades de acesso aos estudos e sua 

realização pessoal ou profissional.  

 

8.O atendimento é individualizado e o material é adaptado para o aluno. As 

avaliações são realizadas de forma clara e objetiva visando o conhecimento 

específico do aluno.  

 

9.O aluno pode recorrer ao Plantão de dúvidas. Ele também tem a oportunidade de 

participar da correção da avaliação e  pontuando seus erros e refazendo após 

orientações do professor. 

 

10.O aluno pode agendar com o professor para o plantão de dúvidas quantas vezes 

ele sentir necessidade. Não há tempo determinado. Porém em algumas disciplinas a 

demanda de alunos acaba sendo maior que o número de professores e existe a 

dificuldade para atendê-los e contempla-los.   
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11. Sim. O atendimento individualizado diferencia a forma de trabalhar a teoria e 

prática pedagógica, seguindo critérios feitas pela equipe de professores de cada 

disciplina, buscando melhorar o atendimento e o processo de aprendizagem do 

aluno.   

 

12. Em Geografia as oficinas são temáticas, oferecendo aos alunos a oportunidade 

de se tornar cidadãos críticos no meio em que ele vive e no mundo. As atividades 

culturais são realizadas em estudo do meio, onde o aluno poderá ir com a escola ou 

sozinho conforme suas possibilidades. 

 

13. Sim. Por meio de oficinas aulas interativas, dinâmicas. Também por meio de 

projetos .  

 

14. Livros. Mundo do Trabalho, para Ensino Fundamental e Médio enviado para 

todos os CEEJAs no ano de 2015. 

 

15. A equipe de professores de Geografia prepara os roteiros visando direcionar os 

estudos dos alunos e promover com êxito o processo de aprendizagem. Os roteiro 

contém as páginas dos conteúdos simplificando e selecionando os conteúdos.  

 

16. Sim. Para os alunos com deficiência visual e auditiva ou de baixa visão, 

cadeirantes e outras dificuldades são assistidos de forma mais especializadas, o 

rotiro passa por um critério de avaliação das professoras de cada especialidade e 

traduzidos para melhor compreensão destes alunos. 

 

17. De forma escrita com questões dissertativas e objetivas e quando necessário de 

forma oral. 

 

18. Todos os conteúdos são aplicados de maneira igual e todas as avaliações 

respeitam o  grau de defasagem e dificuldade de cada aluno. Quando o aluno inicia 

o curso é necessário fazer a triagem para observarmos o grau de dificuldade de 

cada aluno. 
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19. Sim. Normalmente os alunos retornam para nos falar e agradecer pelo sucesso 

obtido nas avaliações dos Vestibulares, ENEM, Concursos Públicos ou até mesmo 

em avaliações internas das empresa que trabalham para se promoverem. Desta 

forma, temos o retorno ,alegria e satisfação dos alunos em conquistaram um futuro 

brilhante por meio do CEEJA, até mesmo os alunos que estudam apenas por 

satisfação pessoal, somente para realizar o sonho de conclusão do ensino, sentem-

se realizados e preparados para o mundo do trabalho. 

 

Professor 32 

 

Formação Inicial: cursos de Estudos Sociais/ Ciências Sociais, Geografia. 

Instituição de Ensino: FFCL Mogi das Cruzes, FFCL Botucatu. 

Pós Graduação:  - 

Instituição de Ensino: -  

Professor Efetivo:      ( x  )sim                           (    ) não 

Quanto tempo atua no magistério: 1º cargo: 25 anos, 2º cargo: 10 anos. 

Em sua formação inicial, houve curso para o trabalho com a EJA :  (   )sim    ( x   

)não 

Procura cursos de atualização:  (   x )sim        (     )não 

Que tipo de cursos: cursos oferecidos pela SEE e outros. 

 

 

1. Por que fui convidada a me inscrever ao novo desafio de trabalho profissional. 

 

2. Acompanhando as publicações referentes às legislações que normatizam os 

CEEJA, Diretrizes Curriculares da Educação de Jovens e Adultos, Res.77/2011, 

Documento Orientador CGEB, nº 16, de 2014. 

 

3. Estar atenta nas dificuldades encontradas no ensino específico do CEEJA. 

Sim, material específico e de apoio complementar e individualizado.  

 

4. Atender as prioridades e necessidades do aluno trabalhador em busca de 

inserção profissional e social. 



259 

 

 

5. Estar se aperfeiçoando as necessidades encontradas em cada educando. 

 

6. Aspectos positivos: inserir os jovens e adultos ao mercado de trabalho, dando 

acesso à formação continuada. 

Aspectos negativos: respeitar o retorno de cada aluno. 

 

7. Resgate, valorização do ser humano em formação, buscando a equidade e 

qualificação. 

 

8. Através da avaliação diagnóstica, resgatando os conhecimentos já adquiridos. 

 

9. Atendimento de acordo com o nível de compreensão, interesse e avanço dos 

alunos na disciplina. 

 

10. O tempo dado pelo próprio aluno, dada às necessidades de cada aluno. 

 

11. Sim. A cada ano o CEEJA procura melhorar a prática docente, com uso de TICs 

(de uso pessoal ou coletivo da escola). 

 

12. As oficinas e atividades culturais são planejadas juntamente com os professores 

de todas as áreas de conhecimentos. 

 

13. Os temas abordados são direcionados a interdisciplinaridade, através de aulas 

expositivas, palestras, oficinas e especialistas das áreas. 

 

14.Caderno do estudante, caderno do professor, textos e mapas complementares, 

jornais, revistas, atualidades, eja no mundo do trabalho (vídeos), currículo+. 

 

15. Organização de roteiros para orientar a aprendizagem que apresentam 

dificuldades de compreensão dos temas abordados, com textos e mapas conforme a 

necessidade de cada aluno. 
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16. Sim, buscando aprimorar o ensino aprendizagem individualizado, diagnosticando 

possível dificuldade encontrada, trabalhando com habilidades e competências 

incorporadas em aprendizagens anteriores, ao longo dos anos de estudos. 

 

17. Através de avaliação diagnóstica, parciais e finais. 

 

18. Sim, as avaliações são diversificadas e gradativas de acordo com o nível de 

aprendizagem. 

 

19. Com a conclusão do curso do Ensino Médio, o objetivo é a sua inserção 

profissional e social no mercado de trabalho. Para tanto deverá concorrer através de 

avaliação classificatória como: cursos técnicos, concursos vestibulares, concursos 

públicos e seleção para mercado de trabalho. 

 

Professor 33 

 

Formação Inicial: Magistério CEFAM  e Geografia 

Instituição de Ensino: UNISEP 

Pós Graduação: - 

Instituição de Ensino: - 

Professor Efetivo:      (   )sim                           ( X ) não 

Quanto tempo atua no magistério: 10 anos 

Em sua formação inicial, houve curso para o trabalho com a EJA :  (   )sim    ( X )não 

Procura cursos de atualização:  (X)sim        (     )não 

Que tipo de cursos: O que é oferecido na rede 

 

 

1.Participei no processo de atribuição de aula a nível de Diretoria onde me foram 

oferecidas as aulas. 

 

2. Através de estudos da Res. 77/2011 na ATPC. Diretrizes Curriculares da 

Educação de Jovens e Adultos. Documento Orientador CGEB nº 16 de 2014. 
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3. A dificuldade foi no início, mas em conjunto com a colega de sala, as adaptações 

acontecem de acordo com a necessidade do aluno. 

 

4. O incentivo a fazer os projetos e os cursos que a rede oferece. 

 

5. O horário flexível...Atendimento individualizado. 

 

6.Disciplina... 

Conhecimento prévio... 

Horário Flexível 

Não colocaria no meu ponto de vista aspectos negativos, pois é o meu trabalho, 

preciso estar bem e feliz para receber o aluno. 

 

7. Me fez acreditar que a presença ou o papel do professor existe ... e temos 

retorno. 

 

8. Através da avaliação diagnóstica. 

 

9. De acordo com a necessidade do aluno, lembrando que o acolhimento é 

fundamental. 

 

10. De acordo com o ritmo de cada aluno, em qual série parou os estudos, etc. 

 

11. Sim, procuro me atualizar, pois trabalhamos com todas as séries do ensino 

fundamental e médio. 

 

12. Geralmente as oficinas e atividades culturais são planejadas com a equipe 

docente. 

 

13. Sim, de acordo com o nível de aprendizagem de cada aluno e o próprio currículo 

exige. 

 

14. Currículo Oficial, leitura de texto complementar, uso do dicionário, revistas, etc. 
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15. Orientação ao aluno de forma diversificada conforme o ritmo de aprendizagem e 

o conhecimento de cada um. 

 

16. Sim, com o objetivo de aprimorar a aprendizagem de cada aluno. 

 

17. Avaliação diagnóstica, parcial e avaliação final. 

 

18. Sim, de acordo com a necessidade de cada aluno. 

 

19. Sim, na sua maioria, todos demonstraram interesse e objetivo em dar sequência 

aos seus estudos, visando o crescimento profissional. 

 

Professores 34 e 35 

 

Formação Inicial: Sociologia e Geografia 

Instituição de Ensino: UNIVAP / UNG 

Pós Graduação: GEOGRAFIA 

Instituição de Ensino: UNESP 

Professor Efetivo:      ( X)sim                           (    ) não 

Quanto tempo atua no magistério: 30 anos 

Em sua formação inicial, houve curso para o trabalho com a EJA :  (   )sim    (  X )não 

Procura cursos de atualização:  ( X )sim        (     )não 

Que tipo de cursos: HOJE, OS MAIS DISPONIBILIZADOS ONLINE. 

 

 

Formação Inicial: ESTUDOS SOCIAIS / GEOGRAFIA 

Instituição de Ensino: FIC – FACULDADE INTEGRADA CRUZEIRO 

Pós Graduação: 

Instituição de Ensino:  

Professor Efetivo:      ( X)sim                           (    ) não 

Quanto tempo atua no magistério: 19 anos 

Em sua formação inicial, houve curso para o trabalho com a EJA :  (   )sim    (  X )não 
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Procura cursos de atualização:  ( X )sim        (     )não 

Que tipo de cursos: OS DA ÁREA DE GEOGRAFIA E/OU DE EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS 

 

1. PROFESSORA A- Gosto de trabalhar com jovens e adultos, além de ter 
experiência com o EJA desde o início de minha carreira. 

PROFESSORA B – Sempre gostei de trabalhar com jovens e adultos e vi no CEEJA 
uma modalidade de ensino capaz de realizar sonhos de pessoas que um dia não 
tiveram oportunidade de concluir seus estudos. 

 

2. Conhecemos toda a Resolução 77, de 06 de dezembro de 2011, pois é revista 

constantemente nas ATPCs. Procuramos consultá-la sempre que surgem dúvidas. 

Temos uma cópia em cada disciplina para consultar. Também temos acesso ao 

Documento Orientador CGEB, nº 16 de 2014, que apresenta orientações para a 

organização administrativa e pedagógica dos CEEJAs. Nesse documento há toda a 

história dos CEEJAs e está embasada na Resolução 77, com pontos explicativos. 

 

3. Entre os itens constantes da Resolução 77/2011 vale falar do banco de dados. A 

resolução prevê um banco de dados para acessar questões para elaboração de 

provas. Tal como consta no parágrafo 1º e 2º, do artigo ..............:  

“Para a seleção e organização das questões/itens que irão compor as 

avaliações finais, a serem aplicadas aos alunos, de forma individual ou em grupos, 

os docentes deverão se valer do banco de questões/itens ordenados sob critérios de 

complexidade cognitiva e de conhecimentos teórico-práticos. § 2º - O banco de 

questões/itens a que se refere o parágrafo anterior será composto e alimentado 

pelos próprios docentes dos CEEJAs, sob orientação do Professor Coordenador e 

do Professor Coordenador da Oficina Pedagógica das respectivas disciplinas, 

cabendo à Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas, a validação, 

agrupamento e armazenamento das questões/itens que serão disponibilizados em 

sistema on line.” 

Entretanto, a mesma resolução discorre que enquanto o banco de dados não 

estiver disponível, as questões de avaliações serão elaboradas pelos próprios 

professores. Portanto, mesmo não estando pronto o banco de dados. Seguimos o 
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que consta no parágrafo 3º, desse mesmo artigo citado acima. Elaboramos nossas 

avaliações, com as devidas adequações para os nossos alunos. 

Não fazemos, portanto, nenhuma adaptação por nossa iniciativa. Seguimos o 

nosso trabalhado embasado na Resolução, pois acreditamos nela. 

 

4. Temos um ambiente que colabora com a aprendizagem. Nossa área destinada a 

estudo é bem organizada, silenciosa, propiciando um clima harmonioso para se 

desenvolver o processo ensino e aprendizagem. Muitos alunos preferem ficar no 

CEEJA por não disponibilizar de espaço e de tempo em casa.  

A flexibilidade da presença é um item primordial para o aluno adulto e trabalhador, 

pois, após uma longa e árdua jornada de trabalho, não consegue ficar em banco 

escolar por várias horas seguidas. Tendo a flexibilidade e a autonomia no estudo ele 

consegue avançar de acordo com o seu ritmo de aprendizagem e tempo. 

O modelo de ensino do CEEJA contribui para o desenvolvimento da autonomia e 

prepara o aluno para o mercado de trabalho. Muitos também saem preparados para 

o prosseguimento de seus estudos tanto na área técnica ou para um nível superior 

(se essa for sua vontade).  

O CEEJA é uma oportunidade aos que precisam retomar os estudos para obterem 

melhores resultados no mercado de trabalho ao qual estão inseridos ou aos que 

pretendem/necessitam ser inseridos. 

 

5. Não achamos que deva mudar. Nós acreditamos nestas práticas de ensino como 

inovadora, atendendo as necessidades de nossos jovens e adultos trabalhadores. O 

resultado tem mostrado a emancipação adquirida para dar continuidade aos 

estudos. 

 

6. Positivos: Tem função social como: acesso e oportunidade de formação escolar 

aos jovens e adultos; promove a equidade, pois recebemos todo tipo de aluno, por 

exemplo, de sistemas prisionais e de casas de recuperação. A flexibilidade facilita a 

vida do jovem e do adulto, principalmente, na questão familiar para as mulheres, e 

dos homens/mulheres com relação ao trabalho. O tempo de conclusão respeita o 

ritmo de aprendizagem de cada estudante. Os deficientes intelectuais, auditivos, 

visuais, que um dia também não tiveram acesso aos estudos no tempo certo, têm 

nova oportunidade de retomar seus estudos. Assim, com tudo isso, conclui-se que o 
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CEEJA é uma escola de educação inclusiva. O atendimento individualizado permite 

que o aluno possa tirar dúvidas específicas e não constrange, afinal, são dúvidas 

que não são expostas em grandes grupos (como de uma sala regular), mas 

individualmente para o professor. Há alunos que chegam com vários entraves 

devido a sua história de insucesso escolar. O CEEJA resgata esse aluno, dando-lhe 

novas oportunidades. Vale destacar também o resgate da autoestima dia a dia, e as 

vidas transformadas quando chegam a conclusão de seus estudos. 

 Negativos: não identificamos aspectos negativos no modelo de ensino do CEEJA. 

Acreditamos demais nessa modalidade de ensino. 

 

7. Representa oportunidade para alunos que, por algum motivo, abandonaram a 

escola. Representa a possibilidade de concluírem o Ensino Fundamental e Médio, 

capacitando-se para melhores funções profissionais e novas oportunidades. 

Representa um futuro melhor para cada estudante que por aqui passa. 

 

8. Os alunos começam a ser avaliados a partir da matrícula, pois devem preencher 

campos básicos (nome, endereço, documentos pessoais e etc). Quando a 

Coordenação percebe dificuldade no preenchimento dos documentos, esse aluno já 

é encaminhado para a Equipe de Língua Portuguesa para uma atividade de 

sondagem. Dependendo da necessidade, o aluno faz atividades que são 

denominadas “adaptação”, que nada mais é do que um reforço. Essas atividades 

são aplicadas pelas professoras de Português. Os educandos são convidados a 

virem com mais frequência para não perderem o ritmo. Após terminar todas as 

apostilas da disciplina e atividades complementares de reforço, o aluno segue para 

as demais disciplinas. Assim, seja esse estudante que veio da disciplina de 

Português, seja o aluno que começou em nossa disciplina (Geografia), o mesmo é 

acompanhado o tempo todo. Durante as atividades das apostilas também é 

avaliado. Além disso, fazemos intervenções individuais. Temos um ambiente 

colaborativo de aprendizagem. Atendemos e avaliamos as habilidades oral, leitora e 

escritora dos educandos em três situações: 1ª) Em esclarecimento de dúvidas que 

exponham a partir do conteúdo e/ou atividades que constem em sua apostila (s). 2ª) 

Em esclarecimentos sobre as formulações escritas e orais que fazem nas 

avaliações. 3ª) Em nossas exposições sobre o conteúdo estudado. Assim, os 

saberes prévios são aferidos em tópicos do caderno que apresentam situação-
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problema, quando dialogamos com os alunos e verificamos o nível de profundidade 

que seu juízo abarca; avaliamos a extensão da ampliação de suas noções. 

 

9. Dialogando, orientando, avaliando e, sempre que haja necessidade, 

disponibilizando material diferenciado, atividades extras e complementares. 

Utilização de mapas. 

 

10. Não há tempo delimitado. Se o aluno precisar de mais tempo fazemos a 

orientação por assunto e ele retorna mais de uma vez para ser orientado. Também, 

dependendo da necessidade, muitas vezes em casos de alunos com muitas 

dificuldades, verificamos a possibilidade de o aluno comparecer no horário em que 

haja mais de um professor na disciplina, pois um pode dedicar atenção por mais 

tempo, enquanto o outro professor faz os outros tipos de atendimentos. 

 

11. A - Sim, houve, embora eu atue aqui há mais de 15 anos, trabalhei em outro 

cargo do ensino regular e aprendi a entender as necessidades de forma mais 

individualizada. 

B - Sim. Aqui aprendemos a trabalhar em equipe, a ouvir os outros, a refletir 

constantemente a prática, além de ter uma relação professor-aluno mais próxima. O 

atendimento individualizado promove essa aproximação, embora, em alguns casos, 

existam alunos que frequentam apenas uma vez ao mês. No CEEJA, tudo isso 

(trabalhar em equipe, ouvir os outros, refletir a prática, relação professor-aluno mais 

próxima) é fundamental, porque cada aluno tem uma necessidade diferente, cada 

aluno precisa de uma explicação diferenciada. Muitas vezes, o aluno do CEEJA 

apresenta uma autoestima baixa, e precisamos fazer um trabalho de resgate para 

que ele possa se desenvolver melhor no processo ensino e aprendizagem.  

 

12. Primeiramente, a nossa equipe (Geografia) seleciona um tema, de acordo com a 

necessidade dos educandos. Depois, elaboramos um projeto que é entregue à 

Coordenação. Por conseguinte, após avaliação da Equipe Gestora, agendamos a 

data de aplicação da Oficina ou da aula em grupo. Divulgamos em um painel próprio 

para esse fim.  
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13. Sim. Muitas oficinas abordam temas interdisciplinares. Aqui no CEEJA gostamos 

de fazer esse tipo de trabalho por área de conhecimento, normalmente, cada 

disciplina aborda o seu parecer sobre determinado tema de estudo. Nossos painéis 

costumam também envolver várias disciplinas.  

 

14.Inicialmente, antes do material fornecido pela Secretaria Estadual de Educação, 

este CEEJA elaborava as próprias apostilas que eram revisadas sempre que 

preciso. Depois, a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, por meio da 

FUNDAP, passou a elaborar o material, que foi adotado pelos CEEJAs no ano de 

2015. Deu-se início ao do Ensino Fundamental no começo do ano. O Ensino Médio, 

no segundo semestre. Além disso, utilizamos mapas, vídeos, sites da internet, 

painéis informativos, revistas, jornais, dentre outros que possam servir para melhorar 

o aprendizado dos alunos. 

 

15. Orientamos o destaque dos temas mais relevantes, o resumo do assunto, os 

vídeos sugeridos no caderno do aluno; sites que possam esclarecer fenômenos 

relacionados ao conteúdo. 

 

16. Existe uma orientação diferenciada de cunho restrito e não um roteiro 

diferenciado, ou seja, não existe uma diferenciação no roteiro, mas na forma de 

abordar o roteiro com esse aluno.  

 

17. Além de toda a avaliação diagnóstica já descrita detalhadamente numa outra 

questão desta pesquisa, avaliamos por meio de oficinas e/ou aulas em grupo, de 

provas parciais e finais que servem para o avanço dos alunos nos módulos e 

disciplinas, tal como consta no Documento Orientador CGEB Nº 16/ 2014 e é 

previsto na resolução vigente. Temos um público muito heterogêneo, com diversas 

experiências de vida, muitas vezes que passaram por insucesso escolar e ficaram 

anos fora da escola, por isso, elaborar uma avaliação que contemple um público tão 

heterogêneo não é fácil. Nas questões dissertativas, e atividades escritas, os alunos 

são capazes de expressar toda a sua cultura e experiência adquirida, associando-as 

aos conhecimentos adquiridos no material impresso da escola (material- Fundap), 

ou discutido com o professor no momento de seu atendimento. Durante a correção 

das atividades avaliativas, nós buscamos fazer intervenções e discutir as colocações 
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de cada questão. Acreditamos que o aluno aprende a todo o momento, seja antes, 

durante ou depois de uma avaliação escrita. Todo o momento é momento de avaliar 

o que foi aprendido e ampliar cada vez mais o conhecimento desse aluno. 

 

18. Como foi citado na questão anterior, temos um público muito heterogêneo, com 

diversas experiências de vida, muitas vezes que passaram por insucesso escolar e 

ficaram anos fora da escola, por isso, elaborar uma avaliação que contemple um 

público tão heterogêneo não é fácil. Nas questões dissertativas, e atividades 

escritas, os alunos são capazes de expressar toda a sua cultura e experiência 

adquirida, associando-as aos conhecimentos adquiridos no material impresso da 

escola (material Fundap), ou discutido com o professor no momento de seu 

atendimento. É claro que levamos isso em conta. O conhecimento de mundo é muito 

relevante para o aprendizado. As avaliações contemplam habilidades e 

competências que são elaboradas nos níveis: básico, adequado, avançado, ou seja, 

não são aplicadas avaliações fáceis para uns e difíceis para outros, mas existe uma 

diversificação nas avaliações quanto ao nível das questões. As provas são 

constantemente refeitas, pois somente no decorrer do tempo é que é possível 

identificar alguma irregularidade ou necessidade de mudança, enquanto não existe o 

banco de dados citado na Res. 77/2011. 

As avaliações aplicadas aos alunos com necessidades educacionais especiais são 

diferenciadas. Por exemplo, para alunos com baixa visão, usamos a mesma 

avaliação dos alunos sem necessidades educacionais especiais, entretanto, 

apresentam letra ampliada. Aos cegos, as avaliações são orais. Aos deficientes 

auditivos há uma adaptação, de acordo com orientações por professoras 

especialistas da sala de recursos. Um exemplo é a utilização de mais imagens 

nessas provas. Aos deficientes intelectuais há uma adaptação curricular, tal como 

prevê a LDBN 9394/96: “Artigo 59 - Os sistemas de ensino assegurarão aos 

educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação: I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 

organização específicos, para atender às suas necessidades.” 

 

19. É difícil falar por todos, afinal, perdemos contato com muitos. Outros, depois que 

se formam, nunca mais encontramos. Entretanto, tentamos ser otimistas e acreditar 

que sim. Afinal, tivemos relatos de alunos que saíram do CEEJA e alegaram estar 
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em boas universidades. Temos relatos de alunos que afirmaram ter realmente 

aprendido e que o método do CEEJA é excelente. Temos alunos que alegaram ter 

aprendido mais aqui do que em outra modalidade de ensino. Outros também 

disseram ter tido bons resultados no ENEM que prestaram. É muito gratificante 

andar pelas ruas de São José dos Campos e encontrar um ex-aluno que nos 

agradece e elogia nossa escola. Acreditamos em nosso trabalho, acreditamos no 

nosso método de ensino. Encontramos alunos que, de alguma forma, obtiveram 

sucesso. Então, com base nesses relatos não formalizados, acredito que nossos 

alunos saem bem preparados daqui. Como não acreditar no Projeto e na sua 

eficiência? 

 

Professores 36 e 37 

 

Professoras A e B 

 

Formação Inicial: Licenciatura Plena em Geografia 

Pós-graduação: Gestão Escolar 

Professor Efetivo 

22 anos e Aposentada e na ativa novamente 

Na formação inicial  não 

Sim. 

 

1. Porque é uma escola que desenvolve um Projeto voltado para alunos que não 

puderam concluir seus estudos por vários motivos. Gostamos de trabalhar com esse 

público alvo, pois aprendemos muito com nossos alunos, através dos mesmos 

possui uma história de vida que nos motiva. 

 

2. Essa é estudada na formação dos ATPC 

 

3. Nenhuma, pois o atendimento individualizado nos permite estar mais próximos 

dos nossos alunos possibilitando sanar as suas dificuldades. Sim quando necessário 

fazemos atividades diferenciadas. 
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4. O atendimento é individualizado, material próprio para aluno do CEEJA, trabalho 

em equipe por área de conhecimento. 

 

5. Sim 

 

6. Positivo – atendimento individualizado  alunos comprometidos 

Negativos- Nenhum 

 

7. É um Projeto necessário, pois possibilita a reintegração social e flexível 

atendendo os alunos que trabalha de acordo com a sua necessidade e 

possibilidade. 

 

8. Primeira pela avaliação diagnóstica na sequencia fazemos avaliações de acordo 

com o seus potencial. 

 

9. De forma flexível de acordo com os horários disponíveis dos alunos. 

 

10. Não, cada aluno recebe orientação necessária de acordo com a sua 

necessidade e dificuldade. 

 

11. Sim cada dia estamos nos aperfeiçoamos conformes as mudanças curriculares e 

também com as histórias de vidas dos alunos. 

 

12. Planejamos utilizando o espaço físico que temos para realizar algumas oficinas. 

 

13. Sim, interagimos com as demais áreas de conhecimento onde realizamos 

projetos interdisciplinar. 

 

14.Com material específico para o CEEJA, vídeos, internet e indicações de livros. 

 

15. De acordo com material específico. 

 

16. Não, só em caso especiais. 
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17. Através de avaliações diagnóstica e processual 

 

18. Não, existem vários modelos de avaliações que contemplam todas as 

habilidades. 

 

19. Sim, de forma positiva, recebemos vários alunos de vários municípios e muitas 

vezes alguns voltam para nos informar que ingressaram em uma faculdade e estão 

realizando seus sonhos. 
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ANEXO D 

RELATÓRIOS DE VISITAS E DE REUNIÕES DA SEE 

 

São Paulo, 04 de setembro de 2012. 

Local: CEEJA A 

 

R E L A T Ó R I O A 

 

Aos vinte e três dias do mês de agosto de 2012, compareceram ao CEEJA, a equipe 

técnica do Centro de Educação de Jovens e Adultos: Adriana, Dulce e Virgínia para 

conversar com a equipe de gestores sobre as ações que estão sendo realizadas 

pelo CEEJA, fomos recebidas pela Supervisora, o Diretor do Núcleo Pedagógico, a 

Diretora, o Vice-Diretor e a Professora Coordenadora. 

A equipe gestora nos solicitou a necessidade de contratação de professor 

alfabetizador, pois existe muita demanda de alunos que, apesar de terem certificado, 

necessitam de auxílio. Com relação à Res. 77, pensam que foi positiva sobre a 

matrícula, que deve ocorrer a qualquer momento. A escola funciona há 21 anos e 

tem docentes que trabalham desde o início do funcionamento, entretanto, 

atualmente o módulo de professores está insuficiente para o atendimento à 

demanda de alunos (3.100 alunos), no caso das disciplinas de Sociologia e Filosofia 

é apenas um professor que atende. 

O CEEJA funciona de 2ª a 6ª feira, das 9h00 às 22h00 e a direção precisa acomodar 

os docentes nos três períodos de funcionamento. No caso de Filosofia e Sociologia, 

atende apenas uma vez por semana no período da manhã, a frequência é maior nos 

períodos vespertino e noturno. 

Toda sexta-feira é realizada a ATPC, no período da tarde, com 3 horas 

consecutivas. Atualmente estão trabalhando com o projeto de meio ambiente em 

parceria com a ECO Vias no Projeto ECO Viver e os professores estão preparando 

os alunos para participarem das oficinas que estão ocorrendo durante este mês de 

setembro. 

No Replanejamento foi trabalhado sobre Avaliação e os docentes estão analisando 

as provas nas diferentes disciplinas, trocando entre os seus pares e readequando 

conforme apontamentos de seus colegas. Solicitaram-nos a unificação de material, 

para facilitar a transferência dos alunos de um CEEJA a outro, atualmente trabalham 
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com apostilas que foram elaboradas pela equipe docente com recortes do Currículo 

do Estado, de livros didáticos e artigos, esse banco de dados está disponível no site 

da escola  e os professores e alunos possuem login e senha para acesso, este 

sistema é mantido com a verba da APM. 

Após a matrícula, realizam uma reunião com os ingressantes para explicar sobre o 

funcionamento do CEEJA e o regimento interno. Existem três alunos com D.A. 

matriculados e precisam de interlocutores para lidar com os alunos com 

necessidades especiais, além disso, também necessitam de materiais em libras, 

atualmente contam com uma professora voluntária, apesar dos professores saberem 

trabalhar com estes alunos, necessitam da contratação de um professor 

especialista. 

Sem mais, encerramos o presente relatório. 
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São Paulo, 11 de outubro de 2012. 

Local: CEEJA B 

 

R E L A T Ó R I O B 

 

Aos nove dias do mês de outubro de 2012, compareceu ao CEEJA, a equipe técnica 

do Centro de Educação de Jovens e Adultos: Adriana e Gisele, para acompanhar as 

ações que estão ocorrendo no CEEJA. Fomos recebidas pela Diretora, a Vice-

Diretora e a Supervisora de Ensino. 

A diretora nos relatou a importância de haver mais um CEEJA na região do Vale do 

Paraíba em Caraguatatuba, visto que muitos alunos se deslocam de diversos 

municípios da região, que muitas vezes, é longe, para estudar em São José dos 

Campos. 

No CEEJA, é desenvolvido pela equipe de professores de Língua Portuguesa e de 

Matemática, atividades de recuperação aos alunos com defasagem em leitura, 

escrita e nas quatro operações da matemática, para então o aluno dar 

prosseguimento aos estudos do 1º Termo do E.F.II, por este motivo, ela comentou a 

necessidade de haver a contratação de um professor de alfabetização. 

Com relação à evasão de alunos, a Vice-Diretora nos relatou que nas orientações do 

início do curso, sempre é explicado aos alunos que precisa haver a presença 

obrigatória em pelo menos uma vez ao mês, entretanto, quando percebem que está 

quase chegando ao término de um mês do comparecimento, encaminham e-mails 

para avisá-los e este sistema tem funcionado bastante. 

Conforme as matrículas, o CEEJA realiza as orientações, devido à demanda ser 

grande, atualmente as orientações iniciais ocorrem quatro vezes por semana. A 

última turma deste ano letivo terá início em 17 de Outubro. Atualmente o CEEJA tem 

7.545 alunos matriculados. 

O atendimento aos alunos é feito por disciplina, somente em casos especiais, por 

exemplo, quando um professor falta, o aluno é atendido por área, atualmente são 28 

professores que atendem, ainda é necessário mais um professor de física para 

auxiliar nos atendimentos. 

Sobre o Curso Inglês Online, a vice-diretora nos relatou a necessidade do professor 

de inglês do CEEJA ter acesso ao curso e inclusive, ser tutor, para auxiliar os 
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alunos, além disso, também existe a necessidade de uma sala de informática para 

que eles possam realizar além de cursos, suas pesquisas. 

O CEEJA possui uma Biblioteca que terá uma readaptada para cuidar deste espaço, 

a Gisele informou que no ano que vem, haverá a Sala de Leitura. 

Atualmente, o CEEJA não desenvolve oficinas, fomos informadas que receberam os 

filmes do Programa Cultura é Currículo, entretanto, ela nos disse que fica difícil o 

professor trabalhar com o filme em duas horas, a Adriana explicou que não 

necessariamente o filme precisa ser trabalhado inteiro, pode-se retirar trechos e 

relacioná-los com os conteúdos, inclusive são disponibilizados pelo Cultura é 

Currículo alguns Cadernos que orientam como os professores podem trabalhar com 

os filmes, além disso, na Diretoria de Ensino também existem os PCNP 

responsáveis pelo programa que podem auxiliar na formação dos docentes durante 

as ATPC. 

Sobre a quantidade de alunos com deficiência, o CEEJA atende muitos alunos com 

D.A., existe uma interlocutora que utiliza a Sala de Recursos no trabalho com estes 

alunos, a vice-diretora nos solicitou a necessidade de haver um curso de Libras para 

todos os professores que atendem nos CEEJA. 

Sem mais, encerramos o presente relatório. 
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São Paulo, 14 de março de 2013. 

Local: CEEJA C 

 

R E L A T Ó R I O C 

 

Aos quatorze dias do mês de março de 2013, compareceu no CEEJA, a equipe 

técnica do CEJA: Adriana e Luiz para acompanhar as atividades desenvolvidas 

nesta unidade e conversar com o grupo gestor sobre o andamento das ações nesta 

instituição. A equipe do CEJA foi recebida pela Diretora e a Professora 

Coordenadora. 

A Diretora relatou sobre como funcionam as atividades do CEEJA, que os alunos 

após efetivarem a matrícula, são encaminhados para uma primeira reunião de 

orientação sobre o funcionamento do curso. 

A entrada é permitida mediante a apresentação do passaporte, foram realizadas 

algumas modificações no prédio para haver maior segurança, o estacionamento que 

era aberto aos alunos agora se mantém fechado, em seu lugar foi criado um espaço 

de convivência para eles estudarem. 

Diariamente é servido café, almoço e janta aos alunos. 

A instituição possui anfiteatro, salas para realização de oficinas e salas para o 

atendimento de alunos com deficiência auditiva e visual, entretanto, neste ano 

somente conseguiram contratar professora especialista em deficiência auditiva.  

Atualmente o CEEJA possui 29 professores contratados em seu módulo, entretanto, 

a diretora nos perguntou sobre a revisão da Res. 77/2011, visto que o número de 

funcionários para atendimento na secretaria é insuficiente, informamos que este 

processo está em tramitação. 

A professora coordenadora nos informou que os alunos apresentam muita 

dificuldade em cursar a disciplina de inglês, visto que não é disponibilizado material 

audiovisual, a Adriana informou que foi encaminhado a todos os CEEJA um DVD do 

Curso Inglês Online e que poderá subsidiar os professores desta disciplina, a PC 

informou que o mesmo chegou ontem. 

A diretora nos informou que a visita da equipe da FUNDAP foi muito produtiva, que 

eles verificaram como são realizadas as orientações aos alunos, puderam aprender 

sobre o funcionamento do CEEJA, como são disponibilizados os materiais e 

avaliações e que é muito importante para quem vai elaborar o material, que se 
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conheça a parte pedagógica e organizacional destas instituições. Esclarecemos que 

vamos realizar reuniões periódicas com a FUNDAP e também com alguns 

professores dos CEEJA para a elaboração do material específico para este 

segmento. 

Sem mais, encerramos o presente relatório. 
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São Paulo, 14 de outubro de 2015. 

Local: CEEJA D  

 

R E L A T Ó R I O D 

 

No dia 08 de outubro de 2015, a equipe do CEJA  representada pela Prof.ª Adriana  

e Prof.º Luiz, compareceram no CEEJA para realizar o acompanhamento das ações 

pedagógicas e verificar os pontos a serem aprimorados pela unidade junto a equipe 

gestora e docente. Fomos recebidos pela Supervisora de Ensino, a PCNP de 

Matemática, o Diretor, o Vice-diretor e o Professor Coordenador. 

Os temas trabalhados na reunião foram: 

- Atualização do sistema de cadastro de alunos - GDAE: 

O sistema é atualizado rotineiramente, os gestores e professores realizam um 

trabalho de conscientização com os alunos da necessidade de comparecem no 

mínimo, uma vez por semana no CEEJA.  

Os atendimentos com os alunos são agendados pelo próprio professor, desta forma, 

possibilita um vínculo maior entre docente e discente e facilita o aprofundamento 

pedagógico com relação a aprendizagem do aluno. Caso ele não possa comparecer 

na data agendada, liga para reagendar. 

O CEEJA possui blog, facebook e um grupo no WhatsApp, o que facilita a 

comunicação e interação entre alunos, gestores e professores. 

- Transferência/ evasão escolar: 

O Centro procura realizar um trabalho em equipe para evitar a evasão escolar, 

primeiramente o professor entra em contato e caso o aluno não retorne, os gestores 

também entram em contato antes de retirar o aluno do sistema. 

No caso dos alunos transferidos, geralmente vão para outro CEEJA ou escola com 

EJA presencial. 

- Planejamento/ replanejamento: 

Durante o planejamento foram trabalhados roteiros de estudos e avaliações para o 

novo material "EJA Mundo do Trabalho"- Anos finais adaptado aos CEEJA. 

A PCNP de matemática, com o apoio do Núcleo Pedagógico auxiliou na organização 

do material e avaliações, inclusive, foi realizada uma análise do referido material 

com relação aos conteúdos; atividades; mapas, imagens, textos complementares, 

tabelas entre outros; vídeos; interdisciplinaridade; autonomia do estudante; 
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necessidades pedagógicas e apontamento de considerações. Trouxemos estes 

pareceres para análise e a PCNP solicitou nos reunirmos com a equipe curricular da 

SEE para acrescentar possíveis subsídios aos professores com relação a outros 

materiais didáticos e links de pesquisas, com o objetivo de suprir algumas lacunas 

ou conteúdos muito complexos. 

Também realizam um trabalho com os novos professores sobre relacionamentos 

interpessoais, para subsidiá-los em como devem ensinar e atender o público da 

EJA. 

- Implementação do material "EJA Mundo do Trabalho"; roteiros de estudos e 

avaliações: 

Os professores já iniciaram a implantação do material dos anos finais após o 

planejamento, com relação ao material do EM, os professores já elaboraram os 

roteiros e avaliações, estão sendo analisadas pelo PC e PCNP para começarem a 

utilização a partir de novembro. 

O aluno cursa uma disciplina por vez e, após a matrícula e avaliação diagnóstica, 

recebe um volume do material correspondente. Apenas após a realização das 

atividades do material, pode realizar a avaliação parcial, que também é aplicada 

apenas uma no dia, e somente em caso de obter nota mínima 7, poderá realizar 

mais uma avaliação, desde que tenha finalizado as atividades necessárias. 

Nos casos em que o aluno foi aprovado em algum concurso e necessita do 

certificado, permitem a realização de mais avaliações desde que ele passe por todos 

os módulos que necessita e realize todas as atividades. 

- Organização do atendimento individualizado - retomada do Documento 

Orientador: 

Os professores atendem por disciplina, e em casos excepcionais, por área de 

conhecimento. 

Através do diagnóstico do professor, com uma conversa inicial e com as atividades, 

os conteúdos poderão ou não ser retomados, de acordo com o nível de 

aprendizagem do aluno. 

Aqueles alunos com muita dificuldade de leitura, escrita e das quatro operações 

básicas de matemática, são encaminhados inicialmente para a Profa. de Língua 

Portuguesa que também é alfabetizadora. 
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Semanalmente realizam oficinas para suprirem defasagens de conhecimentos dos 

alunos, nestes dias, não há aplicações de avaliações na área em que estão sendo 

desenvolvidas as atividades. 

Existe uma sala de aplicação de avaliação, em que os gestores realizam a 

organização, o PC fica nesta sala, quando o aluno finaliza a avaliação, o professor 

corrige. Em caso do aluno não conseguir no mínimo nota 5, a nota vermelha não é 

registrada no passaporte do aluno. O professor realiza uma recuperação e em outro 

dia, aplica nova avaliação. 

- Aspectos facilitadores e dificultadores - diagnóstico e encaminhamentos: 

Gerentes das empresas da localidade têm procurado os gestores do CEEJA para 

matricularem os seus funcionários; também estudam jogadores de futebol e dois 

alunos são refugiados da Síria e estão aprendendo a falar a Língua Portuguesa no 

Centro. 

Os gestores organizaram eficientemente tanto a parte administrativa quanto a 

pedagógica. Desde a Secretaria o aluno já é informado sobre o funcionamento do 

Centro e os agendamentos, estes, permitem que observem quantos alunos cada 

professor está atendendo, desta forma, não sobrecarrega os docentes; a conexão 

com redes sociais e WhatsApp facilita bastante a interação e comunicação da 

unidade com os alunos. 

Sem mais, encerramos o presente relatório. 
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São Paulo, 06 de maio de 2013. 

 

R E L A T Ó R I O E 

 

No dia 06 de maio de 2013, realizou-se na Escola de Formação e Aperfeiçoamento 

dos Professores a Orientação Técnica para os Professores Coordenadores dos 21 

CEEJA da rede estadual de ensino. 

Foram abordados os seguintes pontos: 

 Apresentação do Programa EJA – Mundo do Trabalho: origem, 

concepção da educação; 

 Resultados da pesquisa EJA – Mundo do Trabalho; 

 Princípios metodológicos e apresentação da proposta de adaptação do 

material dos anos finais do Ensino Fundamental para os CEEJA; 

 Análise dos exercícios de adaptação do material dos anos finais do 

Ensino Fundamental, realizados pela FUNDAP; 

 Análise da proposta de elaboração do material do Ensino Médio; 

 Fluxo de trabalho da produção editorial. 

 

No referido encontro, os professores coordenadores tiveram a oportunidade de 

conhecer a metodologia do material “EJA – Mundo do Trabalho” e discutir como será 

a adaptação do mesmo para o E.F.II, além de definirmos o cronograma para a 

análise dos volumes que serão produzidos por disciplina. 

Ficou estipulado que a partir de agosto, serão encaminhados os volumes do EF II, 

sendo que a equipe dos CEEJA e a equipe do CEFAF terão dois dias para analisar e 

dar a devolutiva para a equipe do CEJA, que fará um consolidado e encaminhará à 

FUNDAP. 

Os CEEJA terão representantes por polo, para a devolutiva da análise que ocorrerá 

em cada equipe dos CEEJA e nas suas respectivas Diretorias Regionais de Ensino, 

por Supervisores de Ensino e PCNP, conforme especificado: 

 CEEJA de São Paulo – Articulação com o CEEJA de Mauá; 

 CEEJA de Piracicaba – Articulação com os CEEJA de Americana e 

Campinas; 

 CEEJA de Sorocaba – Articulação com o CEEJA de Votorantim; 
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 CEEJA de Bauru – Articulação com os CEEJA de Botucatu, Marília e 

Presidente Prudente; 

 CEEJA de Taubaté – Articulação com o CEEJA de São José dos Campos; 

 CEEJA de São Vicente – Articulação com os CEEJA de Miracatu, Registro e 

Santos; 

 CEEJA de Ribeirão Preto – Articulação com o CEEJA de Bebedouro.  

 


