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RESUMO 

 
Quando observamos o âmbito da Educação de Jovens e Adultos (EJA), os cenários não são 
satisfatórios e agradáveis. O conhecimento no mundo atual se encontra numa escala de 
crescimento extremamente rápida dado o avanço tecnológico, cujo menu de opções se 
apresenta cada vez mais agradável e atrativo, facilitando o aprendizado livre e constante aos 
seus usuários. Em meio a este cenário avançado, a EJA deve estar afinada com métodos 
didáticos atrativos, pois sua direção a cursos profissionalizantes exige não apenas maior 
competência técnica. Daí a importância de refletir sobre o processo de ensino-aprendizado e 
diagnosticá-lo em um ambiente com adultos no qual o que ali acontecer os faça se sentirem 
confortáveis até concluírem a etapa de ensino que lhes falta. Neste sentido, objetivamos por 
meio deste trabalho diagnosticar a práxis docente em cursos de qualificação profissional no 
âmbito da EJA em um curso profissionalizante de um Campus do IFPB sob a ótica da 
interdisciplinaridade, da metacognição e da andragogia, com objetivos específicos como: 
identificar e analisar a prática metodológica do docente e, sob esta, a visão dos discentes. Para 
tanto, realizamos a pesquisa aplicada de caráter teórico-prático, descritivo e interpretativo, sob 
a visão da análise de conteúdo, conforme orienta Bardin (2013). Os dados tiveram origem 
documental, bibliográfica e de campo. Assim, do ponto de vista temporal foi um estudo de 
caso, conforme Yin (2001), de natureza qualitativa, não deixando de observar alguns aspectos 
quantitativos que naturalmente fazem parte do contexto. Os resultados dos questionários 
aplicados aos alunos e professores, algumas entrevistas, e observações in loco, foram 
cruzados, pelos quais buscamos verificar se havia relação entre a prática docente referida com 
a interdisciplinaridade, a metacognição e a andragogia. Para este trabalho, contamos com 
autores como: Portilho (2012), DeAquino (2007), Cambi (1999), Knowles (1984), Freire 
(2011), Azevedo (2007), e tantos outros, de modo que à luz da revisão de literatura 
verificamos antigas posturas pedagógicas ainda presentes nas práticas dos docentes e alunos 
com os quais trabalhamos. Foi confirmada a hipótese apresentada. Concluímos que a práxis 
docente pesquisada não acontece sob a ótica dos três pilares: a interdisciplinaridade, a 
metacognição e a andragogia. 
 
PALAVRAS-CHAVE: EJA. Interdisciplinaridade. Andragogia. Metacognição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
When we look at the scope of Youth and Adult Education (EJA), the scenarios are not 
satisfactory and pleasant. Knowledge in today's world is on a scale of extremely rapid growth 
given the technological advance, whose menu of options is more and more pleasant and 
attractive, facilitating free and constant learning to its users. In the midst of this advanced 
scenario, the EJA must be in tune with attractive didactic methods, since its direction to 
vocational courses requires not only greater technical competence. Hence the importance of 
reflecting on the teaching-learning process and diagnosing it in an adult environment where 
what happens there will make them feel comfortable until they complete the teaching stage 
they lack. In this sense, we aim to diagnose teacher praxis in vocational qualification courses 
within the scope of the EJA in an IFPB Campus under the perspective of interdisciplinarity, 
metacognition and andragogy, with specific objectives such as: to identify and to analyze the 
methodological practice of the teacher and, under this, the perception of the students. To do 
so, we perform applied research of a theoretical-practical, descriptive and interpretive nature, 
under the view of content analysis, according to Bardin (2013). The data originated from 
documentary, bibliographic and field research. Thus, from a temporal point of view, it was a 
case study, according to Yin (2001), of a qualitative nature, not forgetting to observe some 
quantitative aspects that are naturally part of the context. The results of the questionnaires 
submitted to the students and teachers, some interviews, and on-site observations were cross-
checked, by which we sought to verify if there was a relationship between the teaching 
practice referred to with interdisciplinarity, metacognition and andragogy. For this work, we 
referred to the works of authors such as Portilho (2012), DeAquino (2007), Cambi (1999), 
Knowles (1984), Freire (2011), Azevedo (2007), and so many others, so that in the light of the 
review of literature we found old pedagogical positions still present in the practices of the 
teachers and students with whom we worked. The presented hypothesis was confirmed. We 
conclude that the researched teacher praxis does not happen from the perspective of the three 
pillars: interdisciplinarity, metacognition and andragogy. 
 
KEYWORDS: EJA. Interdisciplinarity. Andragogy. Metacognition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RESUMEN 
 
Cuando observamos el ámbito de la Educación de Jóvenes y Adultos (EJA), los escenarios no 
son satisfactorios y agradables. El conocimiento en el mundo actual se encuentra en una 
escala de crecimiento extremadamente rápida dado el avance tecnológico, cuyo menú de 
opciones se presenta cada vez más agradable y atractivo, facilitando el aprendizaje libre y 
constante a sus usuarios. En medio de este escenario avanzado, la EJA debe estar afinada con 
métodos didácticos atractivos, pues su orientación a cursos profesionalizantes exige no sólo 
mayor competencia técnica. De ahí la importancia de reflexionar sobre el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y diagnosticarlo en un ambiente con adultos en el que lo que allí 
suceda les haga sentirse cómodos hasta que concluyan la etapa de enseñanza que les falta. En 
este sentido, objetivamos por medio de este trabajo diagnosticar la praxis docente en cursos de 
cualificación profesional en el ámbito de la EJA en un curso profesionalizante de un Campus 
del IFPB bajo la óptica de la interdisciplinariedad, de la metacognición y de la andragogía, 
con objetivos específicos como: identificar y analizar la práctica metodológica del docente y, 
bajo esta, la visión de los discentes. Para ello, realizamos la investigación aplicada de carácter 
teórico-práctico, descriptivo e interpretativo, bajo la visión del análisis de contenido, 
conforme orienta Bardin (2013). Los datos tuvieron origen documental, bibliográfico y de 
campo. Así, desde el punto de vista temporal fue un estudio de caso, según Yin (2001), de 
naturaleza cualitativa, no dejando de observar algunos aspectos cuantitativos que 
naturalmente forman parte del contexto. Los resultados de los cuestionarios aplicados a los 
alumnos y profesores, algunas entrevistas, y observaciones in loco, fueron cruzados, por los 
cuales buscamos verificar si había relación entre la práctica docente referida con la 
interdisciplinaridad, la metacognición y la andragogía. Para este trabajo, contamos con 
autores como: Portilla (2012), DeAquino (2007), Cambi (1999), Knowles (1984), Freire 
(2011), Azevedo (2007), y tantos otros, de modo que a la luz de la revisión de literatura 
verificamos antiguas posturas pedagógicas aún presentes en las prácticas de los docentes y 
alumnos con los que trabajamos. En un primer análisis, se confirma la hipótesis presentada. 
Concluimos que la praxis docente investigada no ocurre bajo la óptica de los tres pilares: la 
interdisciplinaridad, la metacognición y la andragogía. 
 
PALABRAS CLAVE: EJA. Interdisciplinariedad. Andragogía. Metacognición. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nosso trabalho se divide em seis capítulos, os quais estão organizados sob os seguintes 

títulos: 

 Capítulo 1 – INTRODUÇÃO, no qual é apresentado o panorama do trabalho, 

juntamente com os objetivos, geral e específicos; 

 Capítulo 2 – REVISÃO DE LITERATURA, em que discorremos sobre os 

princípios gerais do ensino e aprendizado na educação de adultos, conforme o 

objetivo geral, juntamente com outros enfoques que se justificam; 

 Capítulo 3 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS, onde apresentamos a 

abordagem metodológica, o contexto e participantes na pesquisa, as técnicas de 

recolha de dados e as técnicas de análise de dados; 

 Capítulo 4 – APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS, apresentamos os resultados 

dos instrumentos utilizados para serem alcançados os dados necessários para os 

objetivos, geral e específicos, e se confirmar ou não a hipótese apresentada. Assim, 

cada instrumento tratou do seguinte: 

o Resultado do questionário 1 aplicado aos alunos do 1º, 3º e 5º módulos; 

o Resultado do questionário 2 aplicado aos alunos do 1ºmódulo; 

o Resultado do questionário 2 aplicado aos alunos do 3º módulo; 

o Resultado do questionário 2 aplicado aos alunos do 5º módulo; 

o Resultado do questionário 3 aplicado aos alunos do 1º módulo; 

o Resultado do questionário 3 aplicado aos alunos do 3º módulo; 

o Resultado do questionário aplicado aos professores do curso em tela; 

o Resultado do inquérito por entrevista aplicado aos professores do curso em 

tela; 

o Resultado das observações in loco do curso em tela; 

 Capítulo 5 – ANÁLISE DOS RESULTADOS, por este se pode analisar cada 

caracterização apresentada, tanto pelo quantitativo quanto pelo qualitativo, porém, 

objetivando-se a observância do qualitativo. Assim, pelo cruzamento de dados de 

um mesmo respondente, alunos ou professores, que somados ou comparados a 

outros resultados, obtêm-se conclusões parciais ou finais. 

 Capítulo 6 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES, por este, encerramos, por 

enquanto, nosso estudo, com conclusões que certamente nos levarão a outros 
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universos da pesquisa, além disso, apresentamos recomendações que poderão 

fortalecer as Ciências da Educação. 

Observando que desde que o mundo se constituiu habitado por seres humanos, estes 

estiveram e estão em constante processo de aprender-ensinar-aprender por diversas formas, 

pelas quais o ser se educa para alguma coisa. E, por ser bastante abrangente, para o termo 

“educação” há várias denominações, tais como: 

 Educação doméstica; 

 Educação cívica; 

 Educação formal; 

 Educação profissional; 

 Educação religiosa; 

 Educação militar; 

 Educação sexual; 

 Educação ambiental; etc. 

Assim, compõe que vários tipos de educação pelos quais, uma vez a eles submetido, 

um indivíduo poderá adquirir o conhecimento, conforme as prerrogativas que o mundo 

oferece. 

Embora o processo de ensino-aprendizado normalmente conhecido seja o que 

transcorre nas instituições de ensino, independentemente de ser para crianças, jovens ou 

adultos, quando acontece um processo de aprendizado em alguém fora do âmbito oficial, “a 

escola”, não se pode ignorar a probabilidade de que o processo de ensino-aprendizado 

aconteça também pela intervenção de outro indivíduo ou pelas circunstâncias que circundam 

o aprendente. Os métodos de “ensinar” e “aprender” em um processo ensino-aprendizado 

objetivam o aprendizado do aluno, os quais embora que distintos, giram em torno de algo 

denominado “conhecimento”. 

Seja o participante de um processo de aprendizado criança, jovem ou adulto, nas fases 

da vida que apresentam características bem diferentes, as informações e dados serão 

compartilhados e entendidos, é verdade, porém, em função do grau de maturidade biológica e 

intelectual de cada um deles. Esse compartilhamento e ou entendimento gerarão novas 

competências que, em uma cadeia progressiva elaborarão e também gerarão mais 

“conhecimento”. 
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Uma criança é incapaz de realizar determinadas tarefas que um adulto realiza. Ela, 

ainda esvaziada do conhecimento necessário para desempenhar as tarefas de um adulto, o 

adquire ao longo dos anos que a vida há de lhe proporcionar. 

Um adulto, diferentemente da criança, é capaz de executar inúmeras tarefas dentro dos 

seus limites físicos e ou intelectuais, cujo poder e ou competência lhe foi proporcionado ao 

longo dos anos. 

Por essas diferenças bem peculiares, lidar com uma criança é diferente de lidar com 

um adulto, dada a maturação contínua que afeta os processos biológicos, especificamente num 

processo de ensino-aprendizado em que muito se exige do cérebro. Nessa perspectiva, 

conforme descreve Papalia (2013, p. 42): 
 
Muitas mudanças típicas da primeira e da segunda infância, como a capacidade de 
andar e falar, estão vinculadas à maturação do corpo e do cérebro – o 
desdobramento de uma sequência natural de mudanças físicas e padrões de 
comportamento. À medida que as crianças tornam-se adolescentes e depois adultas, 
diferenças individuais nas características inatas e na experiência de vida passam a 
desempenhar um papel mais importante. Durante a vida toda, porém, a maturação 
continua influenciando certos processos biológicos como, por exemplo, o 
desenvolvimento do cérebro. 
 

A criança no seu primeiro ano de existência absorverá conhecimento em função de 

estímulos provocativos, que poderão ser positivos ou negativos conforme a maneira que lhe 

foi apresentada, mas não perdurará por muito tempo por ser provável ter pouca lembrança dos 

registros da infância quando na fase adulta. No entanto, o adulto, é um ser repleto de 

conhecimento adquirido ao longo da sua vida pelas mais diversas maneiras, informal, não 

formal ou formal, e ao que a ele for apresentado, nem sempre aceitará, pois em função do 

conhecimento e experiência já adquirido, questiona. 

Na mente humana, seja da criança ou do adulto, mas muito mais na de um adulto, 

estão muitos registros positivos e negativos, muitos dos quais perceptíveis pela demonstração 

de seus atos. Estes registros se confrontam entre a mente emocional e a mente racional, os 

quais foram agrupados como famílias por estudiosos das emoções, conforme classifica 

Goleman (2011, p. 303): 
 
Ira: fúria, revolta, ressentimento, raiva, exasperação, indignação, vexame, 
acrimônia, animosidade, aborrecimento, irritabilidade, hostilidade e, talvez no 
extremo, ódio e violência patológicos. 
Tristeza: sofrimento, mágoa, desânimo, desalento, melancolia, autopiedade, solidão, 
desamparo, desespero e, quando patológica, severa depressão. 
Medo: ansiedade, apreensão, nervosismo, preocupação, consternação, cautela, 
escrúpulo, inquietação, pavor, susto, terror e, como psicopatologia, fobia e pânico. 
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Prazer: felicidade, alegria, alívio, contentamento, deleite, diversão, orgulho, prazer 
sensual, emoção, arrebatamento, gratificação, satisfação, bom humor, euforia, êxtase 
e, no extremo, mania. 
Amor: aceitação, amizade, confiança, afinidade, dedicação, adoração, paixão, ágape. 
Surpresa: choque, espanto, pasmo, maravilha. 
Nojo: desprezo, desdém, antipatia, aversão, repugnância, repulsa. 
Vergonha: culpa, vexame, mágoa, remorso, humilhação, arrependimento, 
mortificação e contrição. 
 

É provável que qualquer ser humano já tenha vivenciado algum destes significantes 

que têm significados específicos, e com efeito ficaram marcas registradas em sua memória, 

pois tudo isto se desencadeia no âmbito da mente emocional que, na maioria dos momentos 

da vida, domina a mente e o corpo. 

O que foi descrito até o momento, do que pode acontecer em um ser humano, pode 

transcorrer em ambientes diversos, seja no meio familiar, na rua, em um passeio, no trabalho, 

na escola, enfim, em qualquer lugar. No entanto, o contexto pretendido remete ao âmbito 

escolar, e é neste onde este trabalho fixará as atenções devidas. 

A “educação” em seu sentido mor é um universo que envolve o “ensinar” e o 

“aprender”; no entanto, estreitando esse termo à academia, o que se almeja no trabalho em 

tela é fixar um observatório no processo ensino-aprendizado da educação de adultos, 

especificamente direcionado àqueles que estão afastados do universo acadêmico - dito de 

outra forma, aqueles que podem estar com idade fora da faixa etária regular do ensino regular, 

ou que vivem na informalidade acadêmica, e ingressam ou retornam à academia nos cursos 

profissionalizantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Cada ser humano se encontra envolvido pelo conhecimento o qual se encontra numa 

escala de crescimento extremamente rápida, dado o avanço tecnológico, cujo menu de opções 

se apresenta cada vez mais agradável e atrativo aos consumidores, tendo a possibilidade de 

fazer uso de dados e informações contidos nos modernos e avançados utensílios técnicos, 

facilitando um aprendizado livre e constante aos seus usuários. 

Nesta linha de raciocínio, perseguindo e constatando as mudanças tecnológicas, 

quando se analisa o universo do ensino tradicional, especificamente no âmbito da Educação 

de Jovens e Adultos (EJA), os cenários não são nada satisfatórios. A EJA tem sido ofertada 

cada vez mais junto com uma gama de cursos profissionalizantes e, tanto no âmbito do Ensino 

Fundamental (EF) quanto no do Ensino Médio (EM) - como apresentam os dados do IBGE 

(2007, p. 43) - , cerca de 81,1% dos aprendizes frequentavam ou frequentaram cursos na 

modalidade da EJA no segmento de qualificação profissional. 
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Os jovens e adultos que chegam ou retornam aos bancos escolares dos cursos 

profissionalizantes da EJA, geralmente estão fora da faixa etária normal do ensino. São 

pessoas que anseiam por uma qualificação, e aquelas que por algum motivo se afastaram e 

agora encontram uma oportunidade de retornar; estão vulneráveis a um possível novo 

afastamento, às vezes definitivo, haja vista que não se percebem mudanças que melhorem as 

práticas didáticas no processo ensino-aprendizado. Por isto, então, é necessário diagnosticar o 

que se poderia fazer para que os aprendizes adultos se fixassem numa formação contínua, 

efetiva e mais eficaz. 

Daí a importância de se refletir sobre o processo de ensino-aprendizado em um 

ambiente no qual o que ali acontecer os faça se sentirem confortáveis de modo a 

permanecerem até concluírem a etapa de ensino que lhes falta. 

Entre ações e instrumentos necessários que podem contribuir para isso se realizar, 

entendemos ser possível uma práxis docente com participação dos alunos, especificamente ao 

grupo a que se refere a pesquisa, alunos da EJA em cursos de qualificação profissional no 

nível de Ensino Médio. 

Sabemos que é importante uma prática metodológica direcionada a um grupo definido 

de estudantes – EJA – e também sabemos que, comumente, a prática de um professor está 

associada a um material didático, o qual se compõe de conteúdo previamente elaborado 

conforme um projeto pedagógico. Esse material didático não deveria ser valorizado apenas no 

momento de sua elaboração - etapa um tanto complexa dado as especificidades que podem 

existir no público para o qual se destina -, mas também posteriormente a ela, em sua 

utilização, observando a maneira como é trabalhado pelo professor junto aos seus alunos. 

Diante disso, mesmo estando o conteúdo organizado de forma concreta, didaticamente 

palpável ao estudo, atrativo, compreensível, de fácil acessibilidade e interativo, de modo a 

tornar o leitor amigável com a leitura escrita, cabe um diagnóstico quanto a práxis do 

professor, com ou sem esse material. 

Os cursos profissionalizantes de Formação Inicial e Continuada (FIC) oferecidos na 

EJA são gratuitos em instituições públicas e a maioria da sua clientela é constituída por 

pessoas de classe social mais humilde, ou seja, desfavorecida de melhores condições 

socioeconômicas. Mas por que tantos alunos faltam às aulas ou desistem do curso? Os 

parâmetros a serem observados para tais dúvidas podem ser muitos e diversificados. Para 

Tiriba (2011, p. 91): 
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O que se constata é que esses programas falham até mesmo como incentivadores do 
reingresso dos seus alunos no sistema educacional. Os dados do Censo Escolar da 
Educação Básica de 2009 demonstram que tem ocorrido um decréscimo no número 
de matrículas da modalidade presencial de EJA. 
 

Ao se abrirem as portas do mundo acadêmico para a oferta de cursos de qualificação 

profissional na modalidade de jovens e adultos a uma clientela que retorna aos bancos 

escolares, espera-se que essa oportunidade seja bem sucedida tanto para o governo, que tem 

seus investimentos desperdiçados quando educandos não os concluem, quanto para o jovem 

ou adulto que ao concluir um curso dessa natureza, deveria estar mais apto profissionalmente 

para atuar no mundo do trabalho, favorecendo, teoricamente, a sociedade. Segundo dados do 

IBGE (2007, p. 36), no Brasil, cerca de 87,6% das pessoas que frequentavam ou frequentaram 

um curso na modalidade da EJA o faziam no turno da noite. Esse dado torna-se significativo 

ao se considerar que tais alunos provavelmente já chegam à sala de aula esgotados pelas 

atribuições que lhe são impostas durante seu dia de trabalho, fazendo com que o tempo 

dispensado para seus estudos seja provavelmente reduzido. 

Os alunos da EJA já trazem consigo uma sobrecarga de experiências positivas e ou 

negativas adquiridas ao longo de suas vidas por diversas causas, lembrando que muitas 

dessas, em tese, mais negativas do que positivas, por serem oprimidos naturalmente em algum 

aspecto. 

Dessa forma, ao se pensar em uma sala de aula da EJA como um ambiente diferente, 

onde o professor, teoricamente, atua como um maestro do conhecimento, articulando os 

instrumentos necessários através de uma metodologia de inclusão, percebe-se que seja 

possível tornar o aprendizado mágico na vida desses aprendizes. Um jovem ou adulto que 

retorna à escola, principalmente em curso de qualificação profissional, detém um saber 

expressivo que jamais poderá ser desprezado. É por meio do conhecimento tácito que as aulas 

ministradas poderão ser mais eficientes, salutares, produtivas e enriquecedoras. É provável 

que a teoria e a prática do conhecimento, correlacionadas por meio da interdisciplinaridade 

reflita um contexto enriquecedor no ambiente escolar quando o professor privilegiar o diálogo 

e a troca de conhecimento por meio das experiências vividas em detrimento da prática do 

monólogo ou da opressão. 

O professor sendo um articulador e mediador do processo ensino-aprendizado, e 

sabendo que o conhecimento não está apenas em sua mente e nem nos instrumentos formais, 

mas também na do aprendiz adulto que carrega consigo uma história de experiências, na 

oportunidade de se apropriar da riqueza do conhecimento do seu aluno, ali, diante dele, 

provavelmente, pela valorização de quanto ele também é capaz de contribuir no processo 
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ensino-aprendizado, poderá evitar que o aluno desista da sala de aula. Neste contexto é por 

demais salutar se apropriar do cognitivo do aluno e fazê-lo refletir sobre seu próprio 

conhecimento, em que, pela reflexão, aconteça o processo da “metacognição”, que resulta 

num aprendizado mais rico e apropriado ao processo ensino-aprendizado. De forma contrária, 

o que muitas vezes acontece é que o aprendiz adulto, ao deparar-se com um ambiente que não 

lhe é atrativo, se levanta, apanha seus pertences, vai embora e não mais retorna ao mundo 

acadêmico. Além do mais, uma sala de aula com jovens e adultos não é um ambiente similar 

àquele destinado para crianças. São adultos, e por assim ser, provavelmente esses educandos 

“sabem o que querem”, “por que querem”, e “para que querem”, e em muitos casos, o que 

eles querem é adquirir um conhecimento útil e eficaz, ou seja, realmente aplicável no 

cotidiano da sua vida. 

A partir desse contexto, é possível perceber a importância de quanto um professor que 

atua na qualificação profissional daqueles que se encontram no âmbito da EJA deva adequar-

se ao nível de conhecimento e à linguagem desses aprendizes, escutando-os e buscando saber 

o que cada um conhece e como esse conhecimento, aliado ao novo, pode ser debatido em sala 

de aula. Dessa maneira, poderá haver uma melhoria do crescimento do conjunto, ou seja, 

possibilitar que o processo de ensino-aprendizado não apenas contribua para a evolução do 

aluno mas até para o crescimento do próprio professor. 

A problemática consiste em diagnosticar a “práxis” dos docentes, sob o olhar 

interdisciplinar metacognitivo e andragógico em um dos Cursos de Formação Inicial e 

Continuada (FIC), para qualificação profissional, ofertado em articulação com o Ensino 

Médio na modalidade da EJA num dos Campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Paraíba (IFPB), no turno da noite. 

O trabalho científico que ora se desenvolve circunda em torno dos adultos, alunos e 

professores, inseridos no contexto do processo ensino-aprendizado. 

Até pouco tempo era comum na educação de um modo geral, seja para crianças ou 

adultos, falar-se em modelo “pedagógico”. No entanto, hoje há uma conotação diferenciada 

entre a educação para crianças e a educação para adultos, ou seja, a “pedagogia” é uma prática 

direcionada para crianças e a “andragogia” para adultos. Embora já haja distinção, DeAquino 

(2007, p. 11) confirma o equívoco do passado quando relata: “Entretanto, até recentemente, o 

modelo pedagógico era aplicado tanto ao ensino de crianças quanto ao de adultos, de modo 

indiscriminado”. 



32 
 

 
 

O modelo pedagógico, a própria etimologia da palavra “pedagogia” (do grego: paidós 

- criança e gogos - educar) o define, trata da “arte de educar e ensinar a criança”, diferente do 

modelo andragógico, etimologicamente a palavra “andragogia” (do grego: andros – adulto e 

gogos - educar), que corresponde à “educação para adultos”. Tais diferenças se contrastam 

nos momentos de aprendizado em função das peculiaridades existentes na criança e no adulto, 

conforme esclarece DeAquino (2007, p. 10-11): 
 
‘Pedagogia’ significa, literalmente, a arte e a ciência de educar crianças. De maneira 
mais precisa, a pedagogia representa a educação centrada no professor. No modelo 
pedagógico de aprendizagem, os professores assumem total responsabilidade por 
tomar decisões sobre o que será aprendido, como e quando isso vai acontecer. Essa 
ciência baseia-se na suposição de que os alunos ou aprendizes ainda não têm 
maturidade suficiente para se preparar para a vida e tomar decisões certas e, 
portanto, devem aprender somente aquilo que é decidido e ensinado pelos 
professores. [...] Isso era capaz de tolher algumas características presentes em muitos 
adultos, como a independência e a responsabilidade por seus próprios atos, pois os 
adultos, em grande parte, são motivados a aprender pela oportunidade de resolverem 
melhor os problemas que se apresentam em sua vida e, por causa disso, querem 
controlar o conteúdo do aprendizado. 
 

Portanto, à luz de vários teóricos, como Knowles, se alicerçam pressupostos de que o 

modelo andragógico - diferente do modelo pedagógico, é o mais indicado para a EJA, 

conforme apresenta DeAquino (2007, p. 11): 
 
A ‘andragogia’, incialmente definida como a arte e a ciência de ajudar os adultos a 
aprender – por Malcolm Knowles, na primeira edição de seu livro The modern 
practice of adult education: andragogy versus pedagogy -, apresenta-se, atualmente, 
como uma alternativa à pedagogia e refere-se à educação centrada no aprendiz para 
pessoas de todas as idades. 
 

O presente trabalho de tese de doutorado trata de uma identificação sobre a didática de 

ensino no processo ensino-aprendizado com adultos da EJA. No entanto, é necessário rever os 

fundamentos que balizarão a pesquisa e, conforme a visão de alguns especialistas dos vários 

assuntos a serem tratados, num primeiro momento será observado o panorama do aprendizado 

que se origina e se estabelece nos mistérios do cérebro, seguido do ensino que se apoia no seu 

objetivo maior, o aprendizado, seja para criança ou adulto, porém com o olhar direcionado 

para os aspectos relevantes da educação de adultos fora da faixa etária do ensino regular, a 

EJA. 

Entre o aprender e o ensinar, o contexto da “interdisciplinaridade” se evidencia nas 

“práxis” do professor no processo ensino-aprendizado, principalmente em se tratando dos 

alunos da EJA, dadas as experiências de vida que estes educandos trazem para o cotidiano do 

ambiente escolar, bem como nos materiais didáticos, entre os quais o livro, o mais comum de 

todos, possivelmente. 
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Nos prós e contras existenciais de qualquer processo não se poderia deixar de ressaltar 

a comunicação que se evidencia no processo de causas e efeitos, sempre presente nos diversos 

ambientes em que o ser humano possa se encontrar. 

Todo o trabalho dentro do processo ensino-aprendizado tem como finalidade o 

aprendizado do aluno, e para isto é necessário que os métodos didáticos sejam eficientes pela 

práxis do professor, que poderá seguir por vários caminhos, haja vista que a educação em seu 

sentido mor é complexa. 

Assim, não se poderia deixar de ressaltar que a “educação” aconteceu ou acontece de 

várias maneiras, como a “informal”, “não formal” e “formal”, e por estes aspectos a educação 

de “adultos” é vista atualmente como uma preocupação mundial. 

Também é importante observar que o contexto do universo da EJA é desafiante, 

enfrentado pelo clima dos ambientes diversos, ou seja, pelo que se estabelece numa sala de 

aula com turmas de alunos adultos bastante heterogênea não apenas pela faixa etária, mas 

também pelas condições socioeconômicas e culturais. Não se pode ignorar, entretanto, que a 

socialização em meio às relações humanas frágeis e delicadas, é ao mesmo tempo 

enriquecedora e gratificante para o professor. 

Arriscamos dizer que há uma expressiva busca por cursos de qualificação profissional 

no âmbito da EJA, cujas estatísticas observadas no quantitativo de aprendizes que retornam 

aos bancos acadêmicos, e sabendo-se que são muitos os investimentos feitos até então nessa 

esfera do ensino, apresentam resultados ainda bastante insatisfatórios. Tal situação também 

justifica nossa proposta para a realização desta pesquisa dada a necessidade de que sejam 

encontradas possíveis soluções, cientificamente fundamentadas, para a melhoria dos 

programas educacionais como os de qualificação profissional em parceria com a EJA. 

Resumindo, a tese se organiza a partir da introdução, com a apresentação dos 

objetivos, geral e específicos, passando pela revisão de literatura, onde constam tópicos 

principais e outros que se justificam, em seguida os procedimentos metodológicos, 

apresentação dos resultados, análise dos resultados e, finalmente, as conclusões e 

recomendações. 

O trabalho docente nessa modalidade de alunos é desafiador e desafiante para qualquer 

professor nela inserida, dadas as especificidades da sua própria natureza. Assim trata-se de um 

diagnóstico que se torna relevante e pertinente não apenas por isso mas pelo retorno, à 

sociedade, de pessoas mais qualificadas e socializadas, colaborando, também, com os 

investimentos governamentais, de modo a evitar prejuízos causados por evasões. 
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Nossa hipótese de partida é a seguinte: “As práxis dos docentes do curso em estudo 

não se estabelecem nos pilares da interdisciplinaridade, metacognição e andragogia”. 

Em seguida, se apresentam nossos objetivos: 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Diagnosticar a práxis docente em cursos de qualificação profissional no âmbito da 

EJA, especificamente em um curso de um campus do Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia da Paraíba (IFPB), sob o olhar interdisciplinar, metacognitivo e andragógico. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

- Efetuar uma revisão teórica, bibliográfica, normativa e contextual, que 

fundamente o processo ensino-aprendizado em curso de qualificação profissional no 

nível de Ensino Médio na modalidade da EJA, sob o olhar da interdisciplinaridade, da 

andragogia e da metacognição. 

- Identificar e analisar a prática metodológica do professor no processo ensino-

aprendizado; 

- Identificar a visão dos alunos sobre a concepção metodológica do professor 

no processo ensino-aprendizado; 

- Identificar e analisar o comportamento dos alunos e professores in loco 

quanto ao processo ensino-aprendizado; 

- Analisar os conteúdos do material didático aplicado à realidade do público-

alvo, tendo em conta o aspecto da metacognição; 

- Identificar o ponto de vista dos discentes da EJA sobre o material didático 

adaptado ao aspecto do processo da metacognição, aplicado como proposta no curso 

investigado. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 COMO AS PESSOAS APRENDEM  - DA APRENDIZAGEM À METACOGNIÇÃO 

Falar primeiro em “aprender” é ao mesmo tempo, de forma indireta, falar de “ensino”, 

mas, se falarmos primeiro em “ensino” nem sempre é, ao mesmo tempo, falar de “aprender”. 

Significa dizer que alguém pode aprender sozinho, por suas próprias iniciativas, seja pela 

observação, pela curiosidade, pelo interesse, enfim pelos seus sentidos que o levam a absorver 

ou apreender algo novo, e assim, “quem ensinou” foram seus impulsos naturais por meio dos 

elementos que favoreceram o aprendizado naquele que apreendeu. No entanto, falando de 

“ensino” quem por este ato pratica, nem sempre ao final deste processo pode defender que 

isto ocorreu, ou seja, o “ensino” só se confirma quando alguém “aprendeu” algo. 

Portanto, na denominação de termo “ensino-aprendizado” tem-se como primeiro nome 

o “ensino”, referindo depois o “aprender”, e justificando iniciar o contexto dessa pesquisa 

pelo “aprender” para depois se chegar ao “ensino”, é porque para entender o “ensino” é 

necessário antes “aprender”, e compreender o que circunda nesse processo que é o 

aprendizado. 

Um facto que chama atenção é o aspecto de que dificilmente alguém pensa como se 

aprende. O aprendizado acontece de forma tão natural quanto o ar que se respira a todo 

instante, sem ninguém parar, também, para pensar como se respira, e devido a sua 

naturalidade ela se torna conceitualmente complexa, conforme  descreve Gil (2012, p. 80): 
 
O conceito de aprendizagem é, pois, bastante complexo. Refere-se não apenas ao 
comportamento dos seres humanos, mas também de todos os animais. Envolve 
eventos muito diversificados, como a ocorrência de uma contração muscular, a 
aquisição de um conceito simbólico ou de uma regra gramatical, a formação de um 
preconceito, a aquisição de um sintoma neurótico etc. Não se limita à aquisição 
original de uma resposta aprendida, mas compreende também seu desaparecimento 
posterior (extinção), sua retenção após um intervalo de tempo (memória) e seu valor 
na aquisição de uma resposta nova ou diferente (transferência). 
 

Qualquer ser humano, desde o momento em que passa a possuir capacidade de 

memorizar até ao último instante de sua vida, está em constante processo de memorização de 

informações, e nessa dinâmica mental de aprender, memorizar e esquecer conhecimento, 

acontece o processo de desenvolvimento cognitivo do indivíduo, cuja evolução é função das 

múltiplas maneiras de aprendizagem, sejam pela observação sobre os elementos do meio que 

o rodeia, com ou sem ajuda dos seus semelhantes, pelos acertos e erros, etc., tudo 

acontecendo quase ao mesmo tempo e de forma natural. O aprendizado não é percebível como 
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algo permanente e constante na vida de qualquer ser humano, por ser mutante ao longo da 

vida, conforme refere Oliveira (2008, p. 75): 
 
O ser humano nasce com certos comportamentos programados, inatos: são os 
reflexos e certas tendências que se incorporam ao que ele vai aprendendo. O que 
assegura nossa sobrevivência como pessoa, como povo e como espécie é nossa 
capacidade de aprendermos uns com os outros a partir de nosso ambiente. As formas 
de aprender são múltiplas: observação, ensaio e erro, com ajuda dos outros. Todas 
essas aprendizagens se dão de forma absolutamente natural. 
 

Significa dizer também que um ser humano está não apenas aprendendo, mas se 

tornando a todo o momento capaz de ensinar ao seu semelhante, e neste processo contínuo de 

aprender-ensinar-aprender, na maior parte do tempo de sua vida está mais para aprender do 

que para ensinar as tantas coisas que estão ao seu redor, seja na escola ou fora dela, conforme 

cita Oliveira (2008, p. 76), “Aprendemos atitudes, hábitos e gostos. Mas, da mesma forma que 

a aprendizagem não começa na escola, ela também não termina na escola”. 

A aprendizagem de qualquer pessoa é contínua e ao longo da vida, acontecendo das 

mais diversas maneiras e diferente entre elas por inúmeros fatores, conforme defende Oliveira 

(2008, p. 25): 
 
As pessoas são diferentes. Possuem diferentes cargas genéticas, diferentes talentos, 
diferentes “dotes” que as predispõem a aprender com maior ou menor facilidade, a 

necessitar de maior ou menor esforço ou a dedicar-se a aprender melhor 
determinadas atividades. 
 

Apesar das diferenças entre as pessoas e de todas serem passíveis de aprender alguma 

coisa, também são inteligentes, umas mais que outras nos aspectos que as diferenciam, e por 

esta diferenciação de inteligências a influência do convívio sobre elas divide opiniões, pois há 

grande discussão entre os estudiosos acerca do assunto com relação ao meio ambiente, como 

nos diz Oliveira (2008, p. 25): 
 
Há quem afirme que a inteligência é inata – portanto, independe do ambiente – e há 
quem afirme que o ambiente (inclusive intervenções educacionais) pode alterar o 
nível de inteligência. 
 

Complementando o que vários estudiosos dizem quanto à influência do meio sobre a 

inteligência de um ser humano, especificamente sobre uma criança, dos muitos fatores há 

alguns que são mais próximos e influentes. Oliveira (2008, p. 25) detalha: 
 
Os estudiosos que sugerem ser a inteligência modificável enfatizam o controle dos 
fatores do ambiente como o melhor caminho para “melhorar” a inteligência. Os 

fatores mais típicos dos ambientes da casa e da escola que favorecem o 
desenvolvimento da inteligência incluem: 
 a sensibilidade verbal e emocional da inteligência dos pais e professores; 
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 evitar restrições e castigos arbitrários; 
 organizar e estruturar um ambiente estimulante; 
 prover jogos e outros materiais adequados para estimular a criança; 
 criar oportunidades variadas e constantes para estimular mentalmente a criança. 
 

Além das diferenças entre as pessoas quanto à capacidade de aprender e grau de 

inteligência, há também a maneira pela qual cada um aprende melhor. Oliveira (2008, p. 32) 

afirma que: 
Por exemplo, há pessoas que preferem aprender informação lendo, e não ouvindo-a 
em preleções ou aulas. Têm um estilo de pensamento claramente reflexivo, ou seja, 
gostam de pensar por longos períodos de tempo sobre o que estão aprendendo, de 
maneira a captar como essa nova aprendizagem relaciona-se com o que já sabem a 
respeito do novo tema. As preferências referem-se tanto à forma de receber quanto 
de processar informação. 
 

Pelas observações colocadas, a influência do meio sobre a mente de um indivíduo de 

certa forma se relaciona com a emoção, e isto remete à mente emocional e racional. O 

desenvolvimento da mente de uma criança onde seu convívio se estabelece num clima de 

bem-estar, segundo alguns pesquisadores, ela provavelmente absorverá as informações com 

boa aceitação, resultando em boa aprendizagem, cujo acúmulo de conhecimento retido 

formará uma boa base cognitiva para novos conteúdos absorvidos em momentos futuros, 

podendo torná-la uma pessoa mais inteligente, embora no contexto não se trata de falar de 

inteligência, mas de aprendizagem, apesar de alguma semelhança. 

Referir-se ao termo “aprendizagem” evidencia um significado óbvio por se tratar da 

aquisição de informações e dados apreendidos por alguém que o torna capaz de realizar 

alguma coisa. DeAquino (2007, p. 6) defende que: 
 
Aprendizagem refere-se à aquisição cognitiva, física e emocional, e ao 
processamento de habilidades e conhecimento em diversas profundidades, ou seja, o 
quanto uma pessoa é capaz de compreender, manipular, aplicar e/ou comunicar esse 
conhecimento e essas habilidades. 
 

A aprendizagem ou o seu processo parece, num primeiro momento, ser algo simples, 

de resposta óbvia. Se perguntado acerca do assunto a qualquer pessoa, ela diria que qualquer 

ser humano está sempre aprendendo, sozinha, com apoio das pessoas ou pela observação 

sobre o mundo que lhe rodeia, porém não se pode esquecer que num processo educativo onde 

alguém como o professor, que trabalha com a transmissão de conhecimento, tem grande 

interferência no processo de aprendizagem dos seus aprendizes, visto que ele pode fazer a 

diferença se tomar uma postura com atitude a partir do “conhecer os alunos”. Oliveira (2008, 

p. 81) detalha acerca desse processo da seguinte forma: 
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Quando uma pessoa está aprendendo, o que aparece como mais óbvio é o processo 
como se aprende. Conhecer esse processo – isso que as pessoas fazem para aprender 
– é de extrema importância, pois a forma como aprendemos depende muito da forma 
como ensinamos: para saber como ensinar, o professor precisa saber como as 
pessoas aprendem. 
 

O processo de aprendizagem na mente humana necessita de precondições, pelas quais 

o indivíduo aprende, e o conhecimento processado tanto acontece de forma natural pela 

própria biologia do indivíduo, pois consigo conduz uma genética, quanto da interação entre as 

forças externas. 
 
Muitos dos processos de aprendizagem são internos, dependem de nossa carga 
genética e do amadurecimento do sistema nervoso. Mas esses processos são 
interativos, ou seja, a forma como se desenvolvem depende do meio físico e do 
ambiente social (Oliveira, 2008, p. 77). 
 

Além disso, a aprendizagem de alguém envolve muitas variáveis, e uma delas, 

também, é o quanto o aprendiz possui de “conhecimento” no seu cognitivo para apreender 

algo de novo, pois muitos dos obstáculos que um professor encontra no processo ensino-

aprendizado é perceber o quanto os seus aprendizes têm dificuldade de entender um conteúdo 

que está por transmitir, e isto está atrelado à “falta de base” ou “conhecimento prévio”, 

conforme relata Oliveira (2008, p. 49): 
 
Em inúmeras circunstâncias, o aluno precisa saber algo para embasar uma nova 
aprendizagem. Sem esses conhecimentos prévios, que possibilitam e facilitam a 
aprendizagem, o aluno não consegue assimilar o novo conhecimento. 
 

Falar e entender sobre “aprendizado” é ao mesmo tempo olhar conhecer e 

compreender um pouco do cérebro, considerando este como uma “fábrica de conhecimento”, 

pelo qual qualquer indivíduo tem a possibilidade de construir e desconstruir tudo que desejar 

abstratamente, o imaginário, e, a partir dos comandos de uma complexa rede de 

comunicadores biológicos, as ações e reações humanas se apresentarão diante dos seus 

semelhantes por meio dos seus órgãos e membros, que precisam ser compreendidos. 
 
Conhecer o processo de aprendizagem implica conhecer como a mente funciona. 
Como esse é um processo interno, tudo o que podemos fazer é “inferir” o que 

acontece no cérebro, a partir do que podemos observar, do que as pessoas aprendem 
e de como elas aprendem (Oliveira, 2008, p. 81). 
 

Portanto, alguém aprende ou ensina com o que há registrado no cérebro, por exemplo, 

“ler” e “escrever”. De forma diferente e radical, seria impossível um ser sem cérebro aprender 

e ensinar. Seria um vegetal. 

Ninguém chega à fase adulta senão passar pela da infância, e focando a capacidade da 

memória na primeira fase de desenvolvimento de um ser humano, um bebê, Papalia (2013, p. 
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171) explica-nos acerca de como as coisas acontecem, “Bebês nascem com a capacidade de 

aprender com aquilo que veem, ouvem, cheiram, degustam e tocam, além de terem certa 

capacidade de lembrar o que aprenderam”. 

Tudo que circunda um ser humano, do nascimento à sua morte, está sendo registrado 

em sua memória, cujas informações, dados, imagens, sons, etc., são gravadas em regiões do 

cérebro, de onde, alguns registros poderá jamais resgatá-los e outros facilmente terá acesso, 

pelo qual ocorrerá a recordação. 

O estudo de registros gravados na memória de alguém quando na fase de bebê é 

complexa porque eles não têm como falar aos pesquisadores o que sentem, pois, além deste 

tempo ser muito curto, a criança na próxima etapa de desenvolvimento de sua vida não se 

lembrará dos registros passados. Papalia (2013, p. 173) refere o seguinte: 
 
Como os bebês não podem nos dizer o que sabem e como pensam, a maneira mais 
óbvia de aferir sua inteligência é avaliando o que sabem fazer. Mas se eles não 
pegarem um chocalho, é difícil saber se não o fizeram porque não sabiam como, não 
estavam com vontade, não perceberam o que se esperava deles ou simplesmente 
perderam o interesse. 
 

Com o conhecimento tecnológico atual se pode afirmar que o cérebro é um 

computador natural, no qual o hardware são os componentes biológicos que o compõem e o 

software é o aprendizado que se estabelece a cada momento de forma multidisciplinar na 

infinita e misteriosa teia de elementos deste hardware, os quais necessitam ser analisadas de 

forma multidisciplinar, como cita Lieury (1993, p. 24), sobre a complexidade do cérebro: 
 
O cérebro é tão complexo que não é passível de ser apreendido pelos investigadores 
de uma única especialidade, mas antes no quadro de diferentes disciplinas com 
acesso a técnicas cada vez mais evoluídas, tal como a imagiologia médica, os 
eléctrodos profundos, a bioquímica e a farmacologia: é a perspectiva das 
neurociências, na qual a psicologia tem uma palavra a dizer ao propor modelos de 
funcionamento. 
 

A aprendizagem de alguém é um campo infinito de estudos, que apesar de acontecer 

em um espaço tão pequeno e com limites percebíveis, o seu processo é misterioso e infinito. 

Assim, três pontos importantes estudados pela neurociência e ciência cognitiva são mostrados 

por Bransford (2007, p. 156), para o entendimento do mecanismo da aprendizagem: 
 
1. A aprendizagem modifica a estrutura física do cérebro; 
2. Essas mudanças estruturais alteram a organização funcional do cérebro; em outras 
palavras, a aprendizagem organiza e reorganiza o cérebro. 
3. Partes diferentes do cérebro podem estar preparadas para aprender em tempos 
diferentes. 
 



40 
 

 
 

O conhecimento apreendido tende a modificar as estruturas do cérebro numa 

organização e reorganização que acontece pelos mais diversos motivos ao longo da vida de 

alguém, sendo assim um depósito ou armazém de dados e informações que se transformam 

em “conhecimento”, cujo espaço é denominado de memória, conforme relata Oliveira (2008, 

p. 83) que a divide em duas partes: 
 
Basicamente é um depósito, um lugar de armazenamento de informações, idéias, 
conceitos, atitudes, estratégias, etc. 
A memória possui duas partes principais: 
 Uma parte ativa, que está envolvida com a transformação da nova informação, 

quando alguém está aprendendo. É o que está acontecendo com você agora, ao 
ler essas linhas; 

 Uma parte passiva, onde fica guardado, permanentemente, o que foi aprendido. 
 

É normal qualquer pessoa, não importando em que fase de idade esteja, esquecer de 

nomes e imagens, deixando de declarar o que estaria na memória consciente, mas dificilmente 

deixa de lembrar como andar de bicicleta, se assim aprendeu um dia, sendo então uma 

aprendizagem fixada na parte passiva, assim como dirigir um automóvel, pois um motorista 

ao ligar o carro, observa ao seu redor para sair, passa as marchas, manobra, controla, freia, 

direciona, etc., faz tudo que precisar em questões de décimos de segundos, sem haver 

necessidade de parar para pensar que ação vai executar naquele momento, qual deverá ser a 

próxima ação, e assim sucessivamente. Desta forma, no estudo do cérebro humano existem 

duas memórias denominadas de “memória declarativa” e “memória processual”, conforme 

explica Lieury (1993, p. 38): 
 
A memória declarativa, [...], corresponde à memória na acepção corrente do termo: é 
aquela que permite a chamada da recordação e o reconhecimento das palavras, das 
imagens, etc. 
A memória processual é aquela outra memória, inconsciente, que possibilita as 
aprendizagens perceptivas e motoras que constituem a base dos nossos 
automatismos: caminhar, guiar, etc. 
 

Para Bransford (2007, p. 167): 
 
A memória não é nem uma entidade singular nem um fenômeno que ocorre numa 
área única do cérebro. Há dois processos mnemônicos básicos: a memória 
declarativa, ou memória para fatos e eventos, que acontece principalmente nos 
sistemas cerebrais envolvendo o hipocampo; e a memória processual ou não 
declarativa, que é a memória para habilidades e outras operações cognitivas, ou a 
memória que não pode ser representada em sentenças declarativas, que ocorre 
principalmente nos sistemas cerebrais envolvendo o neoestriado. 
 

No contexto das memórias e dos registros, estes facilmente são gravados mediante ao 

que já está armazenado ou ao que gradativamente se acumula ao longo dos anos, pelos quais 
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servem de base para novas informações, e na criança isto é bem diferente do que em uma 

pessoa de mais idade. Lieury (1993, p. 87-88) esclarece: 
 
A aquisição de novas informações pressupõe, na realidade, um conhecimento prévio. 
Assim, embora a nossa memória de curto prazo nos permita memorizar sete 
palavras, seríamos incapazes de as reter numa língua que nos fosse estranha. Este 
fenômeno explica-se pelo facto de toda aquisição de novos conhecimentos se 
processar num vaivém entre a memória de longo prazo, de onde são recuperados 
esses conhecimentos, e a memória de curto termo que os encaixa numa nova 
disposição. 
 

Desta forma há uma correspondência entre a memória de longo e curto prazo. A 

memória no início da vida de uma criança está esvaziada e se encontra em processo de 

preenchimento. A criança necessita de estar preenchida de certos conhecimentos para adquirir 

outros, e quanto mais informações ela adquirir e com qualidade, mais fácil será a organização 

de sua mente, como exemplificado por Lieury (1993, p. 88): 

 
As coisas passam-se um pouco como na preparação de um ensaio por um estudante; 
este procura numa biblioteca os livros de que vai necessitar para daí extrair 
informações que depois reorganiza. Mas que faria ele se a biblioteca estivesse vazia? 
Quando a memória de longo prazo está desguarnecida de informações, a aquisição e 
a síntese de novos conhecimentos será difícil. Constataremos, com efeito, que o 
sucesso escolar parece estar ligado tanto à quantidade de conhecimentos armazenada 
na memória dos alunos como à qualidade da organização dessa informação. 
 

Direcionando a conotação apresentada por Lieury acerca da memória de longo e curto 

prazo para os alunos da EJA, e considerando que muitos destes além de terem idade avançada, 

suas mentes podem estar esvaziadas de prévios conhecimentos cognitivos em determinadas 

áreas, e não havendo uma atenção e entendimento por parte de quem ensina sobre essa 

situação, provavelmente o resultado final do processo ensino-aprendizado poderá não ser 

favorável para o aluno, pois ele não conseguirá avançar na aprendizagem de novos conteúdos. 

Daí a necessidade não apenas de uma organização do conhecimento a ser transmitido 

para o aluno, mas também de qualidade. 

Desta forma, o adulto que já possui determinado acúmulo de conhecimento adquirido 

ao longo de sua vida, diferentemente, a mente da criança é esvaziada e necessitada de 

determinados pressupostos para aprender outros, pois o aprendizado é facilitado porque 

gradativamente o seu cognitivo vai sendo somado e se enriquecendo ao longo da vida, visto 

que não lhe falta a capacidade de raciocínio conforme explica Bransford (2007, p. 154): 
 
As crianças carecem de conhecimento e experiência, mas não da capacidade de 
raciocínio. Mesmo quando muito novas e inexperientes, raciocinam com facilidade 
com o conhecimento que possuem. 
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Um dos aspectos de memorização está na maneira de transmitir o conhecimento ao 

aluno, ou seja, palavras ou imagens. Pesquisas demonstram que o conhecimento pelas 

imagens é mais fácil de ser registrado na memória do que palavras, conforme os resultados de 

uma experiência acerca deste disto, mostrado por Lieury (1993, p. 90): 
 
Apresentamos as doze palavras-alvo inseridas no meio dos termos de despite, 
devendo os sujeitos da experiência apenas designar as palavras que reconhecem. Os 
resultados dos testes de reconhecimento são espantosos, na medida em que se 
verifica, no geral, 70 por cento de reconhecimento de termos. No que diz respeito 
aos desenhos, os resultados são espetaculares, com uma taxa de 90 por cento de 
reconhecimento. 
 

A prática da memorização pelas imagens é mais antiga do que pelas palavras escritas, 

pois desde os primórdios até certa época da história da humanidade, pelo facto da maioria das 

pessoas não saberem ler, era pelas imagens a forma mais comum de comunicação, conforme 

apresentado por Lieury (1993, p. 60) acerca deste facto: 
 
O poder de memorização das imagens foi sempre bastante conhecido, desde a 
Antiguidade até ao Renascimento. Porém, a partir de Descartes até aos anos 
sessenta, a imagem atravessou por um período de desinteresse quase geral. 
Descartes, ao atacar acerrimamente os charlatões que gabavam os métodos de 
memória, baseados em grande parte na imagem, contribuiu indiretamente para esta 
indiferença. 
 

Quando se fala em memorizar ao mesmo tempo pode-se falar de esquecimento, ou 

seja, um se sobrepõe ao outro. Uma pessoa está lembrada de algo, seja palavra ou imagem, ou 

está esquecida. Isto pode depender da forma como o conhecimento foi adquirido, e o 

professor desejando que seu aluno memorize mais e melhor o que lhe transmite, as estratégias 

devem ser bem trabalhadas. Lieury (1993, p. 92) explica: “Quanto mais complexas tiverem 

sido estas etapas de tratamento, maior será a probabilidade de perdas ou de erros de 

transmissão: isto é... o esquecimento”. 

O esquecimento está naturalmente em todas as pessoas, independentemente da idade e 

gênero. São muitas as causas que podem fazer alguém esquecer determinada informação 

quando precisa. Falar em “esquecimento" é complexo devido às variáveis existentes, mas é 

um facto que merece atenção porque precisa ser observado a frequência desses momentos 

quando é exigida a lembrança. 

Quando se fala de memorização, ao mesmo tempo há de se pensar nas estratégias de 

minimizar o outro, o esquecimento, ou seja, quanto mais alguém tiver a capacidade de 

memorizar as coisas menos esquecimento terá delas, conforme cita Lieury (1993, p. 92), “o 
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esquecimento não é, portanto, um fenômeno isolado, mas antes a “face oculta” dos processos 

de memorização”. 

Na complexa rede biológica do cérebro de um ser humano, as informações são 

armazenadas em locais específicos e organizadas em áreas definidas. 

Assim, complementando acerca do esquecimento Lieury (1993, p. 92) explica que: 
 
Pondo de parte o que decorre de certas patologias, o esquecimento é, em grande 
parte, imputável às dificuldades de recuperação nos módulos de armazenagem e às 
transformações a que obriga a passagem de módulo para módulo. 
 

É fácil compreender sobre a questão de memorização e esquecimento, quando visto 

que qualquer pessoa pode passar por tal situação. Para se recordar de algo que seja por meio 

de palavras e imagens quando colocado à frente de quem é exigido uma lembrança, é possível 

que pelas imagens seja mais fácil recordar do que pelas palavras, pois a imagem leva a uma 

lembrança rápida que agrega em um mesmo bloco uma série de informações, enquanto que 

uma palavra tem agregado o significado dela, sua pronúncia e a articulação da mesma, 

conforme os resultados de um teste descrito por Lieury (1993, p. 92): 
 
Assim, o reconhecimento da imagem do pintainho será quase perfeita porque a 
apresentação desta mesma imagem, no decurso do teste, foi desembocar no mesmo 
módulo de reconhecimento. Em contrapartida, se é uma recordação verbal que é 
exigida, esta actividade vai necessitar de múltiplas recodificações e transmissões entre 
os diversos módulos (semântico, lexical e de programação articulatória) para, por fim, 
permitir a recordação da palavra “pintainho”. 
 

Em estudos de programas de memorização há diversos testes realizados por 

estudiosos. Em um desses os alunos são colocados para aprendizagem conceitual e a 

memorizarem determinadas palavras desconhecidas por meio de uma metodologia de ensino 

em que as palavras se repetem por várias vezes ao longo de um período de estudo, e 

comparam com outras turmas com o ensino realizado de forma tradicional sem haver 

repetição das palavras. Em outro teste as palavras são inseridas numa história, conforme o 

resultado final apresentado por Lieury (1993, p. 115-116): 
 
[...] num teste de conhecimento de vocabulário (QEM), os resultados iam de 70 a 80 
por cento, contra cerca de 30 por cento nos alunos do grupo controlo que tinha 
seguido o ensino tradicional. Num outro teste em que os alunos deviam aprender uma 
história contendo as palavras do programa, a recordação das ideias principais era o 
dobro no caso do grupo sujeito à experiência (33 por cento contra 16 por cento). 
 

O teste da repetição das palavras funcionou positivamente pelos seus resultados 

apresentados bem como a leitura constante, porque muitas palavras são repetidas dentro dos 

textos levando à memorização de certas palavras, seja pela semântica, lexical ou articulação 
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das mesmas. Da mesma forma o teste da história também funcionou com bons resultados, 

onde as palavras estão inseridas num contexto imaginário cujo enredo, se for atrativo para o 

leitor, facilitará a memorização das palavras. 

É importante ressaltar que “memorizar” não deve ser visto como “decorar”, mas a 

maneira como as informações são armazenadas na memória no sentido de servir de base e 

proporcionar o avanço para outros conhecimentos. 

Toda e qualquer dimensão de memorização que um ser humano possa ter, 

principalmente quem tiver vida longa, sempre cairá na teia do envelhecimento, conforme 

descreve Lieury (1993, p. 105): “O declínio, maior ou menor, da memória no decurso do 

envelhecimento ou de determinadas patologias é, como vimos, frequentemente catastrófico”. 

Complementando ao que seria essa situação catastrófica pelo declínio natural do ser 

humano com o avanço da idade, o envelhecimento da memória apaga os registros 

armazenados ao longo de tantos anos, sejam imagens, palavras, etc., conforme resume Lieury 

(1993, p. 71), “O envelhecimento da memória é, sobretudo, causado por uma diminuição 

geral de todas as recordações”. 

Na condição do envelhecimento é difícil se obter respostas animadoras que possam 

evitar ou minimizar essa triste realidade diante da complexa e infinita cadeia dos mistérios do 

cérebro humano. Fatores biológicos que foram adquiridas durante a vida uterina ou não, por 

genética, por problemas sociais, por psicossocial, etc., enfim, são muitas as causas que podem 

mexer e alterar o comportamento de um ser humano, que é comandado pelo cérebro. Desta 

forma, o cérebro humano não é constituído de uma única parte, mas de duas que compõem os 

lados direito e esquerdo, conforme detalha Lieury (1993, p. 30): 
 
[...] sentimos grande dificuldade em imaginar que certas actividades da memória 
necessitam da passagem de informações do cérebro esquerdo para o cérebro direito, 
sem que disso tenhamos a mínima consciência. Com efeito, à semelhança da maior 
parte dos elementos do nosso corpo, o cérebro é duplo: existe um cérebro esquerdo, 
o hemisfério esquerdo, e um cérebro direito, o hemisfério direito. 
 

Cada um dos lados do cérebro comanda o corpo humano, e as informações 

memorizadas em ambas as partes transitam por uma rede de comunicação complexa que 

envelhece e enfraquece ao longo dos anos da vida de alguém. 

Uma pessoa com poucos anos de vida se encontra com todo o seu sistema biológico 

mental sob total energia e capacidade de armazenamento, e nesse início de vida pode ser 

explorado ao máximo de sua capacidade mental para preencher os módulos do cérebro com 

informações. Isto poderá ser realizado com bons métodos pedagógicos a partir do lar e 
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principalmente no âmbito escolar. De forma contrária acontecerá quando a mesma pessoa 

estiver com mais de 70 anos de idade. Seu sistema de comunicação já estará um tanto cansado 

e com dificuldade de as informações transitarem entre os dois lados do cérebro, e por esta 

causa os módulos existentes trabalham lentos, refletindo no esquecimento, no caminhar, no 

falar, no agir, etc. Desta forma, a existência das informações registradas ao longo dos anos de 

sua vida, se posiciona em muita recordação, mas pela pouca energia haverá menos 

possibilidade para armazenamento de novos conhecimentos. Lieury (1993, p. 121) resume a 

memória da seguinte forma: 
 
Devido a esta complexidade, a memória não é a mesma aos 7 e aos 77 anos. No 
envelhecimento, os módulos estão repletos de recordações (palavras, imagens, rostos) 
embora, aqui e ali, a morte neuronal provoque esquecimentos, o desgaste dos 
processos bioquímicos diminua a qualidade da memorização, os dois cérebros sintam 
dificuldade em comunicar entre si e as transmissões de uma área do cérebro para outra 
se tornem mais lentas através das cablagens gastas. 
 

Com o avanço da ciência, esta já comprova a ilimitada capacidade que se tem para 

aprender e com isto a possibilidade de se ter uma velhice com boa memória. Estudos 

demonstram que o desgaste da saúde na juventude com práticas exageradas e fora de atitudes 

normais como consumo de drogas, tabagismo, álcool e outros fatores que possam descontrolar 

a evolução cognitiva do ser humano na sua intelectualidade e personalidade, colaboram 

significativamente de forma negativa à memória quando na idade avançada, se na juventude 

não é dada a importância devida, conforme atenção colocada por Oliveira (2008, p. 79): 

“Nossa capacidade de aprender é surpreendente porque, apesar de ser praticamente ilimitada, 

não nos damos conta de sua importância”. 

Conforme o entendimento superficial sobre o cérebro, a memória, o lembrar e o 

esquecer dos registros, é complexo dada as infinitas variáveis que podem existir para o 

desenvolvimento do cognitivo de um ser humano. 

O cérebro, onde se encontra a mente e nela acontece o processo de aprendizagem, as 

etapas de armazenamento e recuperação de informação são bem definidas, e em cada uma 

delas ainda se estabelecem sub etapas, segundo Oliveira (2008, p. 81): 
 
O processo de aprendizagem pode ser desdobrado em duas etapas principais – o 
armazenamento e a recuperação da informação. 
A etapa de armazenamento envolve: 
 a percepção; 
 o processamento; 
 o arquivamento dos estímulos (informação ou conhecimento). 
A etapa de recuperação envolve: 
 a busca e ativação da memória; 
 o uso do conhecimento armazenado. 
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Assim, embora que pequeno, a mente humana é um espaço em constante processo de 

aprendizagem, movido no cérebro pelas emoções e razões, e nessa cruzada, o ser humano está 

sempre aprendendo, continuamente, até que chegue o início do enfraquecimento das energias 

que a movem. 

No objetivo principal de um processo de ensino-aprendizado, um aprendizado de 

qualidade para o aluno, na tentativa de entender como as pessoas aprendem, é 

demasiadamente complexo visto que as variáveis são infinitas, a começar pelas pessoas que 

são diferentes entre si. Daí surgem os estudos de métodos de aprendizagem ou qual o melhor 

deles poderia ser aplicado para alguém ou grupos de uma comunidade, pois os resultados 

podem ser iguais ou semelhantes para alguns ou maioria, devido as diferentes peculiaridades 

humanas culturais, étnicas, religiosas, sócio-político-econômico, etc. 

No entanto, não se pode deixar de pesquisar e buscar os melhores caminhos para o que 

se deseja. A ciência, por seus pesquisadores, existe para trazer o melhor para quem quer que 

seja, em qualquer sociedade. 

Para o desenvolvimento cognitivo de um ser humano, observando inicialmente para a 

criança nos seus três primeiros anos de vida, dentre outras abordagens, existem seis que levam 

a estudos de como elas aprendem, conforme descreve Papalia (2013, p. 170): 
 
 A abordagem behaviorista estuda os mecanismos básicos da aprendizagem. 
Os behavioristas querem saber como o comportamento muda em resposta à 
experiência. 
 A abordagem psicométrica mede as diferenças quantitativas nas 
habilidades que compõem a inteligência, utilizando testes que indicam ou preveem 
essas habilidades. 
 A abordagem piagetiana volta-se para as mudanças, ou estágios, na 
qualidade do funcionamento cognitivo. Ela quer saber como a mente estrutura suas 
atividades e se adapta ao ambiente. 
 A abordagem do processamento da informação focaliza a percepção, 
aprendizagem, memória e resolução de problemas. Seu objetivo é descobrir como as 
crianças processam as informações do momento em que as recebem até utilizá-las. 
 A abordagem da neurociência cognitiva examina o hardware do nosso 
sistema nervoso e busca identificar quais são as estruturas do cérebro envolvidas em 
aspectos específicos da cognição. 
 A abordagem sociocontextual examina os efeitos dos aspectos ambientais 
dos processos de aprendizagem, particularmente o papel dos pais e de outros 
cuidadores. 
 

Há diferenças entre elas, mas nenhuma anula a outra, pois cada uma com suas 

verdades se apresenta com conotação específica sob abordagens de significados científicos 

relevantes, cujas teorias são explicadas e justificadas nas respostas encontradas pelas 

investigações realizadas. 
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Todas são válidas e aplicáveis, do contrário não fariam parte dos contextos de tantas 

pesquisas, as quais servindo de base, consolidam ou não umas tantas outras. 

À medida que o tempo passa, o cérebro da criança evolui, e na segunda etapa de 

desenvolvimento da sua memória, a fase pré-operatório até os 7 anos de idade, seu 

pensamento, já bem diferente da primeira fase, demonstra diversos avanços cognitivos, 

conforme mostra Papalia (2013, p. 259), apresentados na tabela 1. 
 

Tabela 1 – Avanços cognitivos durante a segunda infância 
Avanço Significância 

Uso dos símbolos As crianças não precisam estar em contato sensório-motor com um objeto, 
pessoa ou evento para pensar neles. 
As crianças podem imaginar que objetos ou pessoas têm outras propriedades 
além das que eles realmente têm. 

Compreensão de identidades As crianças têm consciência de que alterações superficiais não mudam a 
natureza das coisas. 

Entendimento de causa e 
efeito 

As crianças percebem que os acontecimentos têm causas. 

Capacidade de classificar As crianças organizam objetos, pessoas e eventos em categorias 
significativas. 

Compreensão de números As crianças sabem contar e lidar com quantidades. 
Empatia As crianças tornam-se mais capazes de imaginar como os outros podem se 

sentir. 
Teoria da mente As crianças tornam-se mais conscientes da atividade mental e do 

funcionamento da mente. 
Fonte: Adaptada de Papalia (2013, p. 259) 
 

Na segunda fase da vida de uma criança, ela já começa a frequentar a escola, e os 

métodos educacionais que lhe submeterão serão diversos e significativos para seu 

desenvolvimento cognitivo, conforme descreve Papalia (2013, p. 276): 
 
Ir à pré-escola é um passo importante, pois amplia o ambiente físico, cognitivo e 
social da criança. A transição para o jardim da infância, o início da “escola de 

verdade”, é outro passo considerável. 
 

As escolas, por seus métodos educacionais para as crianças na segunda fase de vida, 

variam conforme o país dentre vários aspectos como a cultura regional, classe social, religião, 

currículos definidos por Leis governamentais e tantos outros. Neste contexto, muitas 

pesquisas realizadas no âmbito de aprendizado para esta faixa etária têm sido significativas 

para a compreensão de como a criança pode aprender mais e melhor, visando o seu 

desenvolvimento e crescimento intelectual, físico, mental e social, cada qual com seu grau de 

importância, conforme mostra Papalia (2013, p. 276): 
 
Os objetivos e currículos das pré-escolas variam muito. Alguns programas enfatizam 
a realização acadêmica, e outros focalizam o desenvolvimento social e emocional. 
Em alguns países, como a China, as pré-escolas fornecem o preparo acadêmico para 
a escolarização. Em contrapartida, muitas pré-escolas têm seguido filosofias 
progressistas, “centradas na criança”, enfatizando o crescimento social e emocional 
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alinhado às necessidades de desenvolvimento das crianças pequenas. Dois dos 
programas mais influentes, o Montessori e o Reggio Emilia, foram baseados em 
premissas filosóficas semelhantes. 
 

Da criança ao adulto, seja por qual método for, na escola ou não, todos estão em 

processo contínuo de aprendizagem. Em se tratando da criança, deve ser respeitado o nível de 

desenvolvimento em cada uma das etapas em que vive visto que a natureza da biologia do ser 

humano é bem definida, embora hajam exceções estabelecidas nos extremos da normalidade, 

conforme descreve Oliveira (2008, p. 22): 
 
O nível de desenvolvimento da criança deve ser respeitado, já que estabelece limites 
ao que uma pessoa pode aprender em cada etapa. De um lado, é importante observar 
que esses níveis de desenvolvimento seguem padrões determinados biologicamente, 
o que significa que são independentes dos estímulos do meio ambiente. Isso é 
verdade, exceto nos casos de total privação, em que, por falta de estímulos – ou, no 
extremo, na falta de domínio da língua -, a criança fica sem condições de 
desenvolver normalmente essas capacidades. 
 

Visto que as pessoas são diferentes, a começar pela criança, em função de 

características diversas e naturais de cada ser humano, cada um tem uma maneira de observar 

e perceber as coisas, e por isso o aprendizado não acontece na mesma idade e da mesma 

maneira para todos. Oliveira (2008, p. 23) explica: 
 
Por outro lado, é preciso considerar que – dada a lógica de desenvolvimento dessas 
estruturas e suas características – é possível ensinar a crianças de qualquer idade ou 
em qualquer nível muitos conceitos, inclusive habilidades de nível mais elevado, 
desde que se encontre uma forma adequada que lhe permita estruturar esses 
conceitos e habilidades. Nesse sentido, os níveis de desenvolvimento, apesar de 
relativamente fixos, não determinam o que a pessoa é capaz de aprender numa certa 
idade, e sim as formas e níveis de abstração em que é capaz de aprender. 
 

Visto que a maneira de aprender é uma ação particular de cada aluno e, portanto, a ser 

respeitada, ao mesmo tempo é importante ser descoberto pelo professor, para orientar seu 

aprendiz a descobrir o que melhor lhe convém, no sentido de obter a melhor performance de 

aprendizagem. Para Oliveira (2008, p. 32): 
 
Cada aluno desenvolve formas próprias para aprender, receber novas informações, 
processar a informação na memória ativa, responder, e assim por diante. Essas 
diferenças modelam o que se chama de “estilos de aprendizagem”. 
 

Os alunos estudam e aprendem pelas mais diversas maneiras, cada qual no seu ritmo, 

pois as pessoas por serem diferentes e únicas, em função do que cada um traz consigo em sua 

carga genética, umas aprendem mais rápido que outras, conforme mostra Oliveira (2008, p. 

33): 
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Existem diferenças entre as pessoas em relação ao ritmo em que aprendem. Algumas 
requerem mais tempo que outras. Uma mesma pessoa pode precisar de mais tempo 
para aprender uma disciplina do que para aprender outra. Um aluno pode necessitar 
de mais tempo do que seus colegas em todas as disciplinas, outro pode sempre 
aprender mais rápido do que todos os demais. 
 

Uma sala de aula expositiva no estilo tradicional, os alunos estão a receber do 

professor informações num mesmo ritmo, mas o ritmo de aprendizagem é diferenciado, 

principalmente quando é colocado para responderem sobre determinadas problematizações. 

Oliveira (2008, p. 33) demonstra que: 
 
No modelo tradicional de aula expositiva, tudo é feito ao mesmo tempo para todos 
os alunos. Quando o professor começa a variar as atividades, inclusive adotando 
trabalhos individuais, em duplas ou em grupos, a primeira coisa que nota é que os 
alunos aprendem em ritmos diferentes: uns terminam antes que outros, uns 
aprendem mais no tempo fixado para fazer uma determinada tarefa. 
 

Em cada ritmo de aprendizagem, não adianta forçar alguém a aprender mais, em um 

tempo menor, porque o resultado tende a ser insatisfatório, ou seja, o aprendiz terá gasto um 

tempo desnecessário e o aprendizado será reduzido ou não alcançado. Oliveira (2008, p. 33) 

relata o contexto da seguinte forma: 
 
Pesquisas indicam que se uma pessoa aprende no ritmo que lhe é adequado, seu 
desempenho melhora. Se é obrigada a aprender num ritmo rápido, dificilmente 
obterá o domínio pleno dos objetivos pretendido pelo professor. 
 

Seria ótimo se o professor tivesse um tempo para cada aluno no sentido de transmitir-

lhe o conhecimento de acordo com seu ritmo de aprendizagem. No entanto, é impossível nas 

condições normais do processo de ensino-aprendizado. Assim, uma outra maneira do 

professor trabalhar a transmissão do conteúdo necessário para seus alunos é por meio de 

dinâmicas que exijam conhecer e acompanhar o nível de aprendizagem de todos eles. Oliveira 

(2008, p. 34) detalha que: 
 
Administrar e modular o ritmo de ensino e da aprendizagem é um dos instrumentos 
mais eficazes de que o professor dispõe. Variáveis importantes, como a inteligência 
ou a forma de distribuir as crianças em turmas, não estão sob o controle do 
professor. Já o ritmo pode depender muito da forma que ele utiliza para ensinar. O 
grande desafio consiste em adotar estratégias que atendam todos os alunos sem 
desestimular os mais rápidos nem deixar os mais lentos sem atenção. 
 

Uma das formas para dinamizar o ritmo da aprendizagem dos alunos é conhecer seus 

alunos, desde ao que lhes interessa até o despertar deles para aplicação no cotidiano do que 

haverão de aprender. Oliveira (2008, p. 53) descreve: 
 
Verificar se aquilo que o aluno estuda é interessante para a vida dele ou se não muito 
afastado do seu quotidiano. De outra forma, é possível que a maioria dos alunos vá 
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desinteressar-se ou ficar aborrecida. A escolha de temas, exemplos, ilustrações, tudo 
pode ajudar a conectar melhor o que se está aprendendo com elementos típicos da 
vida quotidiana. Para isso, o professor precisa conhecer bem seus alunos. 
 

Quando alguém se encontra no seu ritmo de aprendizagem, há fatores que podem 

atrapalhar, e o professor ao dinamizar a transmissão do conteúdo por diversas formas, no 

percurso do processo de aprendizagem pode perceber alunos que não conseguem avançar no 

contexto de aprender, e um dos obstáculos mais comuns consiste na ansiedade dos aprendizes, 

o que é um elemento negativo ao desenvolvimento cognitivo, conforme apresentado por 

Oliveira (2008, p. 60): 
 
Em situações de aprendizagem, a ansiedade é vista como um fator 
fundamentalmente negativo porque seu efeito mais comum é impedir o processo de 
aprendizagem. 
 

A ansiedade remete ao estado da mente emocional do indivíduo, lembrando do quanto 

é importante saber do que ela pode resultar num processo de aprendizagem, seja para alunos 

com elevado ou baixo grau de aprendizagem, devendo-se até em casos mais sérios, haver um 

tratamento para controle das emoções. Gil (2012, p. 84) relata que: 
 
Dentre os diversos fatores emocionais, a ansiedade é provavelmente o mais 
importante no que se refere à influência sobre a aprendizagem. Uma leve ansiedade 
pode ser entendida como auxílio, mas em excesso exerce um efeito inibidor sobre a 
aprendizagem. Tanto os estudantes com alto e baixo desempenho podem ser 
prejudicados pela ansiedade. 
 

Para que um ser humano realize determinada tarefa com o melhor grau de qualidade, é 

por demais importante estar motivado, cujas forças que o levam a isto são interiores ou 

exteriores ao seu ser. 

Visto que a motivação influencia o ritmo da aprendizagem, esta pode aparecer de duas 

formas no aprendiz, negativamente ou positivamente. No entanto, ambas estão ligadas à 

mente emocional. A motivação não é um estado fixo no indivíduo, mas sim dinâmico, cujas 

forças Oliveira (2008, p. 62) descreve: 
 
A motivação pode ser ativada e regulada pela pessoa (intrínseca) ou pelo ambiente 
(extrínseca). Quando ativada por motivos internos (curiosidade, fome, fadiga, 
medo), é auto-regulada. Quando motivada por fatores externos (dinheiro, elogios, 
notas, críticas), é regulada pelo ambiente. 
 

Dentre as duas formas de motivação, intrínseca e extrínseca, Oliveira (2008, p. 65) 

ressalta quais das duas forças são mais fortes: 
 
A motivação extrínseca pode influenciar no desenvolvimento da auto-imagem, nos 
interesses e na atribuição de controle. Mas a motivação extrínseca sempre será mais 
fraca do que a motivação baseada em interesses ou em reforços intrínsecos. 
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O professor ao estimular os alunos ao interesse de descobrir e aprender novas 

fronteiras do conhecimento, como mediador do processo de aprendizagem, é fazê-los 

enxergar de que o aprendizado não deve ser visto apenas como um segmento que se aprende 

por aprender, deles cumprirem um ritual de um processo escolar e passarem para o próximo 

módulo escolar, mas fazendo-os realizar uma autorreflexão do que poderá ser útil em suas 

vidas, no momento presente e futuro, bem como servir de base para adquirir novos 

conhecimentos que os leve ao sucesso que gostariam de obter, dito de outra forma, quando o 

interesse que estimula a motivação inicia no interior do ser humano é muito mais eficaz do 

que quando estimulado por forças externas. Oliveira (2008, p. 67) descreve: 
 
O objetivo último dos professores é estimular ao máximo os alunos a sentir a 
satisfação de poder fazer as coisas, de sentir sua auto-eficácia, de poder cumprir seus 
desejos, de poder ajudar os outros, de usufruir as coisas valiosas da vida e, 
sobretudo, de internalizar essas motivações. Trata-se de assegurar o sucesso, porque 
o sucesso é o motivador mais importante. 
A motivação que decorre de um genuíno interesse em aprender é muito mais 
duradoura e valiosa do que a que provém do interesse de aprender apenas para 
ganhar uma recompensa. 
 

O ser humano ao passar da fase de criança para a adolescência ou início da juventude, 

ocorre transformações significativas. Oliveira (2008, p. 23-24) detalha que: 
 
De modo geral, no período entre 10 e os 15 anos, os jovens passam por interessantes 
transformações nas quais: 
 o papel e a influência dos pais tendem a diminuir; 
 eles começam a ser mais independentes, a testar seus limites e a explorar novas 

áreas (fumar, comer, jogar, relações afetivas, trabalhar, etc; 
 a importância dos colegas e companheiros aumenta; 
 a importância dos professores aumenta. 
Nesses processos de autodescoberta, descoberta do outro, imitação e identificação, 
os jovens experimentam novas formas de relação com seus colegas. Entre tais 
relações, salientam-se a conformidade com as normas do grupo e a cooperação – 
cuja contrapartida é a expectativa de serem aceitos. Surge também a competição na 
busca da auto-eficácia e da diferenciação da personalidade. Esses processos ocorrem 
de forma diferente em rapazes e moças, mas o importante é que atingem todos. 
 

No contexto da evolução das fases de um jovem, da adolescência à adulto, dependendo 

como se deram as transformações no período anterior, o cérebro pode tender mais ao lado da 

emoção que o da razão no sentido de amadurecimento para a fase adulta. Papalia (2013, p. 

407) descreve acerca da relação de determinadas ações com o desenvolvimento do cérebro: 
 
[...] os julgamentos precipitados dos adolescentes podem estar relacionados ao 
desenvolvimento imaturo do cérebro, permitindo que os sentimentos se 
sobreponham à razão. 
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O ser humano na fase adulta, já estando com seu cérebro formado, terá total 

capacidade para aprender muito mais informações dando-lhe capacidade para desenvolver e 

produzir conhecimento. Tudo em função da base cognitiva construída e circunstâncias que 

possa ter vivido, pelas quais lhe deu experiência de vida. No entanto, é importante o cérebro 

ser mantido em constante atividade de aprendizado, pois à medida que o tempo passa, a 

tendência é diminuir a capacidade de armazenamento, pois ao longo da vida será dada a 

origem do enfraquecimento dos registros, conforme experiências mostradas por Lieury (1993, 

p. 71): 
 
Em experiências de evocação livre, as pessoas idosas recordam cerca de duas vezes 
menos acontecimentos do que os jovens, embora a duração das suas vidas lhes 
possibilitasse evocar uma quantidade maior de factos. 
 

Todos esses factos são importantes no desenvolvimento do jovem, ou seja, não apenas 

o cognitivo, mas também o social o qual tem influência sobre a cognição, pois quando na fase 

adulta, o tipo de pessoa no meio em que viver, sua personalidade e capacidade intelectual 

poderão estar bem definidos, cujas características peculiares se apresentarão quando num 

processo ensino-aprendizado na educação de adultos. 

Neste contexto de desenvolvimento do ser humano, é bíblico a grande diferença entre 

uma criança e um adulto, Bíblia (Cor 13, 11): “Quando eu era criança, falava como criança, 

pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei adulto, deixei o que 

era próprio de criança. ” 

A etimologia da palavra “pedagogia” ter origem na Grécia antiga, onde “paidós” que 

significa criança e “agogé” que significa condução, ou seja, seu significado trata de conduzir a 

criança para o ensino, é, por isso, incoerente adotar somente meios “pedagógicos” em um 

processo de ensino para adultos. 

O pensamento de um adulto em um processo de ensino-aprendizado, seja professor ou 

aluno, jamais será como o de uma criança. O professor e aluno, ambos adultos, pensam de 

forma aproximada, possivelmente de forma madura, e as ações advindas da “pedagogia” 

podem ser assimiladas de forma contraditória e tenderão a resultados não satisfatórios. Com 

isto não queremos dizer que todas as ações e estratégias da pedagogia são impraticáveis na 

educação e aprendizagem dos adultos. 

Qualquer ser humano, esteja onde estiver, acompanhado ou não, encontra-se em 

constante processo de trabalho mental, que é o pensar, ou seja, o pensamento é algo 

espontâneo e sempre presente na mente de qualquer pessoa, pelo qual se desenvolve o 
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cognitivo sob os meios das múltiplas ações dos sentidos que surgem a todo o momento. Davis 

(2005, p. 208) esclarece: 
 
Pensar envolve habilidades cognitivas tais como percepção, atenção, simbolização, 
seleção, memória, transferência, avaliação, etc., cujo produto chamamos de 
pensamento. 
 

No âmbito escolar é comum os alunos se apropriarem do conhecimento pelo que lhes é 

transmitido sem levá-los ao esforço do raciocínio e reflexão, deixando a desejar um 

aprendizado mais eficaz, conforme relata Davis (2005, p. 209): 
 
O problema da escola é que se tende a supor, nela, que os alunos já são capazes de 
operar cognitivamente e, notadamente, de realizar raciocínios dedutivos e indutivos. 
Com isso, os professores se sentem liberados da tarefa de ensinar a pensar, 
preocupando-se, quase que exclusivamente, em veicular e ensinar informações e 
valores. 
 

Estudos recentes no processo ensino-aprendizado acerca da aprendizagem mostram 

uma maneira das pessoas aprenderem mais e melhor, denominada de “metacognição”, pela 

qual o aluno ou aprendiz busca conhecer o novo a partir do seu cognitivo e autorreflexão, 

como esclarece Portilho (2011, p. 105), “Hoje, fala-se muito que uma das metas do processo 

de aprendizagem e ensino é estimular o aprendiz a ser autônomo, isto é, sujeito do seu próprio 

aprender”. 

A metacognição foi um termo definido pelo psicólogo americano John H. Flavell na 

década de 70, especialista no desenvolvimento cognitivo para a criança, e por meio dos seus 

estudos sobre a memória, percebeu a cognição sobre a cognição, ou seja, a auto regulação do 

conhecimento do próprio indivíduo. A respeito dos seus trabalhos, Portilho (2012, p. 183) 

apresenta a base de dados pesquisados por Flavell, os quais definiram a teoria da 

“metacognição”: 
 
Seus trabalhos sobre a memória, a aprendizagem de estratégias, a função da 
evocação, o treino da leitura reflexiva, e o desenvolvimento da capacidade de 
identificar os erros da leitura foram responsáveis pelo desenvolvimento da teoria da 
metacognição. 
 

Apesar do termo ter a ver com a psicologia, “metacognição” está direcionada mais 

para ações pedagógicas, esclarece Anne-Marie (in Grangeat) (1999, p. 56): 
 
A metacognição é um conceito pedagógico mais do que psicológico. A consciência 
que ela implica é menos aquela consciência psicológica que fecha o sujeito em si 
mesmo do que aquela consciência epistemológica que mediatiza a sua relação com 
os saberes e com os outros dando-lhes a oportunidade de autonomia e sucesso. 
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A metacognição pode ser vista como algo que trata do conhecimento que alguém pode 

ter sobre seu próprio conhecimento, de acordo com a definição de Jou (2006, p. 177), “A 

essência do processo metacognitivo parece estar no próprio conceito de self, ou seja, na 

capacidade do ser humano de ter consciência de seus atos e pensamentos”. 

O processo da metacognição quando praticado pelo aprendiz, além dele ser capaz de 

conhecer sobre o próprio conhecimento, também lhe possibilita tomar decisões que o auxilia 

na melhoria do seu próprio aprendizado, conforme palavras de Ribeiro (2003, p. 110): 
 
Assim, é suposto que a prática da metacognição conduz a uma melhoria da atividade 
cognitiva e motivacional e, portanto, a uma potencialização do processo de aprender. 
Isto é, o conhecimento que o aluno possui sobre o que sabe e o que desconhece 
acerca do seu conhecimento e dos seus processos, parece ser fundamental, por um 
lado, para o entendimento da utilização de estratégias de estudo pois, presume-se 
que tal conhecimento auxilia o sujeito a decidir quando e que estratégias utilizar e, 
por outro, ou consequentemente, para a melhoria do desempenho escolar. 
 

Num olhar resumido acerca da metacognição, Portilho (2012, p. 183) esclarece: 
 
Em outros termos, a metacognição é todo o movimento que a pessoa realiza para 
tomar consciência e controle de seus processos cognitivos. Ela diz respeito, entre 
outras coisas, ao conhecimento do próprio conhecimento, à avaliação, à regulação e 
à organização dos próprios processos cognitivos. 
 

Os estudos sobre a “metacognição” são recentes, advindo da psicologia, aos poucos se 

estabelece e se confirma em outras áreas do conhecimento, principalmente a do ensino, cujo 

construto varia conforme o pensamento de vários pesquisadores. Peixoto (2007, p. 69-70) 

explica que: 
 

Metacognição é um termo amplo, usado para descrever diferentes aspectos do 
conhecimento que construímos sobre como nós percebemos, recordamos, pensamos 
e agimos. Uma capacidade de saber sobre o que sabemos. Um pensamento sobre o 
pensamento, uma cognição sobre a cognição ou um atributo cognitivo ou 
conhecimento sobre o fenômeno cognitivo. Sendo, portanto, um discurso de segundo 
nível sobre o conhecimento, caracteriza-se como um sistema de pensamento focado 
sobre a atividade cognitiva humana. 

 
Sobre a significação da metacognição e o quanto este contribui no processo de 

aprendizagem do aluno, é defendido por Bransford (2007, p. 30) pelo seguinte olhar: 
 
A metacognição refere-se à capacidade de uma pessoa de prever o próprio 
desempenho em diversas tarefas (por exemplo, até que ponto ela é capaz de se 
lembrar de diversos estímulos) e de monitorar seus níveis atuais de domínio e 
compreensão. 
 

Diante de problemas e busca de soluções, algumas perguntas podem ser apresentadas 

para o aprendiz fazer a ele mesmo quando no momento de aprendizado, as quais o submeterá 

ao processo da metacognição. Oliveira (2008, p. 33) apresenta-as da seguinte forma: 
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Uma técnica eficaz para o controle da impulsividade baseia-se em “parar, olhar e 

ouvir”, que pode ser ensinada em quatro passos. O aluno é treinado para se 
perguntar, sempre que estiver diante de uma pergunta ou problema: 
a) que problema tenho diante de mim? 
b) como pretendo resolver esta questão ou problema? 
c) estou seguindo um plano para atacar ou resolver o problema? 
d) como foram os resultados? 
 

O processo de metacognição acionado pelo professor que convida e estimula o 

aprendiz a uma aprendizagem significativa por caminhos traçados pelo próprio, também é 

mostrado por Portilho (2011, p. 105-106) numa linha de pensamento semelhante: 
 
Com certeza, o ensino deve estimular a pessoa a parar, refletir sobre sua própria 
maneira de ser, pensar, agir e interagir, assim como convidá-la, conscientemente, a 
mudar quando for necessário melhorar sua aprendizagem. 
 

Um professor ao estabelecer uma prévia reflexão dos alunos sobre algo que seja da sua 

interiorização, e também um debate entre eles favorecido pelo cognitivo de cada um, 

enquanto não recebe a informação científica, nesse momento de reflexão é extremamente 

importante para o estabelecimento do resultado final, dando-se assim o processo de 

metacognição. Portilho (2011, p. 106) descreve por meio de um exemplo: 
 
Quando expressamos um conhecimento sobre a realidade externa, como, por 
exemplo, “o cachorro é um mamífero”, estamos expressando um conhecimento em 

si. Trata-se de um conhecimento declarativo resultante de uma informação 
previamente armazenada na memória. No entanto, quando o conteúdo do 
conhecimento se refere ao nosso mundo interior como, por exemplo, “eu gosto de 
cinema”, aí sim podemos falar de metacognição, pois se trata de um conhecimento 

procedimental sobre o próprio conhecimento, mesmo que este seja obtido, como no 
primeiro caso, de uma informação previamente armazenada. 

 
Para as condições de funcionamento da metacognição, Anne-Marie (in Grangeat) 

(1999, p. 24), esclarece o seguinte: 
 
[...] à partida, trata-se de metaconhecimentos que devem ser compreendidos mais 
como intuições que o indivíduo possui sobre ele próprio, os seus saberes e 
competências, estratégias e tarefas do que como verdadeiros conhecimentos 
ensaiados e avaliados no momento de actividades de aprendizagem. 
 

O aluno ao ser colocado à prática do processo da metacognição, durante o percurso de 

aprendizagem sua mente se liberta, uma vez que o seu cognitivo é ativado e dele exigido a 

descoberta ou construção do novo conhecimento, pois o professor se estabelece como 

mediador no processo ensino-aprendizado, gerando confiança mútua. Emmanuelle Yanni-

Plantevin (in Grangeat) (1999, p. 147) explica que: 
 
O percurso metacognitivo inscreve-se, de certo modo, no oposto. Não porque ele 
valorize o aproximativo e a confusão ou que privilegie o ponto de vista do aluno em 
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relação aos conhecimentos transmitidos pela escola, mas porque os inscreve no 
processo de aprendizagem. Propõe um acompanhamento na construção dos objectos 
de conhecimento e não uma técnica, um método. Propõe uma relação diferente com 
o saber que se inscreve numa relação professor-aluno baseada na escuta, na permuta, 
na confiança. 
 

Outra maneira de observar a importância da aprendizagem, na relação professor-aluno, 

é quando se encontra naquilo que o aluno aprende de forma não intencional, ou seja, o que 

acontece dentro de uma sala de aula entre o professor e alunos e entre alunos, fora de 

determinado conteúdo que se encontra estabelecido no contexto oficial. Gil (2012, p. 58) 

esclarece que: 
 
Estudar a relação professor-aluno é muito importante. Sobretudo porque ela é que 
responde em boa parte pelo chamado aprendizado não intencional. Com efeito, os 
alunos aprendem muitas outras coisas além daquelas que os professores esperam que 
aprendam. Isto porque os professores também ensinam outras coisas além daquelas 
que propõem a ensinar. O que o professor ensina sem querer ensinar e o que os 
alunos aprendem sem querer aprender, por sua vez, pode representar o mais 
importante e mais permanente produto do processo ensino-aprendizado. E isto 
depende, em boa parte, do tipo de relação que se estabelece entre professor e aluno. 
 

Os resultados de aprendizagem podem ser mais significativos entre os alunos quando 

submetidos ao processo de metacognição. Bransford (2007, p. 30) mostra que: 
 
O ensino de práticas compatíveis com a abordagem metacognitiva da aprendizagem 
inclui práticas que focalizam a criação de sentido, a auto-avaliação e a reflexão 
sobre o que funciona e o que precisa ser melhorado. Essas práticas revelaram 
aumentar o grau em que os alunos transferem sua aprendizagem para novos cenários 
ou eventos. 
 

Quando na busca da melhoria da aprendizagem dos alunos acontece pela valorização 

do cognitivo, ou seja, com a prática de dar importância ao conhecimento do próprio aluno, o 

novo conhecimento floresce mais fácil, com resultado interessante e comprovado, conforme 

citação de Bransford (2007, p. 29): 
 
Muitos dados comprovam que a aprendizagem melhora quando os professores dão 
atenção ao conhecimento e às crenças trazidas pelos alunos para a sala de aula, 
quando utilizam esse conhecimento como ponto de partida para a nova instrução e 
quando monitoram as mudanças de concepção dos alunos à medida que a instrução 
evolui. 
 

Neste contexto, é possível que os alunos da EJA possuam um conhecimento adquirido 

sem base científica, adquirido por meio das experiências de vida que foi sendo acumulado ao 

longo da vida, e o professor tem uma excelente oportunidade de se utilizar do processo da 

metacognição. 

Contudo, a prática da metacognição necessita que o professor esteja atento ao que o 

aluno apresenta como suas verdades, pois no confronto do conhecimento que o professor 
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haverá de mostrar e comprovar ao seu aprendiz, não poderá ignorar o que o aluno tinha como 

crença, mas fazê-lo refletir comparar e absorver o que a ciência apresenta como verdade. 

Bransford (2007, p. 27) explica: 
 
Assim, os professores têm de partir dessas ideias, para ajudar os alunos a alcançar 
um entendimento mais maduro. Se as ideias e as crenças iniciais dos alunos são 
ignoradas, a compreensão que eles desenvolvem pode ser muito diferente da que era 
pretendida pelo professor. 
 

O aluno utilizando-se do processo da metacognição não fica à espera da resposta 

daquele que perguntou ou questionou, o professor. A partir dele mesmo, busca por meio do 

seu cognitivo uma resposta, e só depois de esgotada as possibilidades cognitivas é que haverá 

o encontro com o novo conhecimento, pelos quais serão vistas as soluções, ou seja, pela 

comparação, observação, reflexão e compreensão, o aprendizado acontece. Nesse sentido, os 

alunos, geralmente, pelos métodos de aprendizado tradicional estão por memorizar o que está 

em seus materiais didáticos, e não pela reflexão e entendimento conforme descrição de 

Bransford (2007, p. 25): 
 
Um dos marcos da nova ciência da aprendizagem é a ênfase na aprendizagem com 
entendimento. Intuitivamente, o entendimento é bom, mas é difícil estuda-lo do 
ponto de vista científico. Ao mesmo tempo, os estudantes geralmente têm poucas 
oportunidades de entender ou dar sentido a certos tópicos, pois diversos currículos 
enfatizam mais a memória que o entendimento. Os livros escolares estão repletos de 
fatos que os estudantes têm de memorizar, e a maior parte dos testes avalia sua 
capacidade de recordar os fatos. 
 

A prática do processo da metacognição vai de encontro aos métodos tradicionais que 

já perduram há séculos, cuja mudança é um dos obstáculos nas escolas, pois currículos levam 

o aluno, na maioria da vezes, desde a prática do aprender ao responder os questionamentos 

das avaliações que os submete, à prática da memorização e não ao entendimento e 

compreensão, que por estes favoreceria à pratica do “saber fazer” ou “saber aplicar” em 

momentos futuros. Bransford (2007, p. 44) esclarece que: 
 
A aprendizagem com entendimento é, frequentemente, mais difícil de ser realizada 
do que a simples memorização e leva mais tempo. Diversos currículos não 
conseguem apoiar esse tipo de aprendizagem porque apresentam muitos fatos 
desconexos num tempo muito curto – ou seja, problemas com “um quilômetro de 

extensão e poucos centímetros de profundidade”. Muitas vezes, os testes reforçam a 

memorização em vez da compreensão. O ambiente centrado no conhecimento 
fornece a profundidade necessária de estudo, avaliando a compreensão do estudante 
e não a memorização factual. 
 

Em se tratando de trabalhar com alunos adultos pelo processo da metacognição é leva-

los às situações de reflexão do próprio conhecimento para resolver problemas que os coloca 
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sob desafios, que ao final, quando no encontro com o novo conteúdo, resulta compreensão e 

crescimento. Freire (2011, p. 98) mostra que: 
 
Quanto mais se problematizam os educandos, como seres do mundo e com o mundo, 
tanto mais se sentirão desafiados. Tão mais desafiados, quanto mais obrigados a 
responder ao desafio. Desafiados, compreendem o desafio na própria ação de captá-
lo. Mas, precisamente porque captam o desafio como um problema em suas 
conexões com outros, num plano de totalidade e não como algo petrificado, a 
compreensão resultante tende a tornar-se crescentemente crítica, por isto, cada vez 
mais desalienada. 
 

A prática do processo da metacognição tem um grande contributo para os aprendizes, 

principalmente para os alunos adultos por já possuírem um cognitivo mais estruturado pelas 

experiências de vida, e sendo assim, favorecem às oportunidades e estratégias para se 

encontrar soluções, favorecendo autonomia e motivando à novas situações de aprendizado. 

Anne-Marie (in Grangeat) (1999, p. 29) resume: 
 
Podemos resumir aqui o interesse da metacognição tal como aparece nestas análises 
teóricas. Ela é útil: 
- para construir conhecimentos e competências com mais oportunidades de êxito e 
transferabilidade; 
- para aprender estratégias de resolução de problemas que favoreçam o sucesso e a 
transferência e também a auto-regulação; 
- para ser mais autônomo na gestão das tarefas e nas aprendizagens (ser auto-
regulado e saber fazer-se ajudar); 
- para desenvolver uma motivação para aprender e para construir um autoconceito 
como aprendente. 
 

O processo da metacognição oferece para o aluno uma autonomia para desenvolver 

sua capacidade de administrar seu próprio conhecimento, o cognitivo, pelo qual busca 

encontrar as soluções para os problemas que esteja a resolver, e na liberdade dele com ele 

mesmo ou até com outros em situação de troca de informações, por efeito descobre novos 

caminhos até então desconhecidos, que ao final apreende o novo conteúdo com significações 

para sua vida de forma partilhada ou compartilhada. Grangeat (1999, p. 170) explica que: 
 
Com efeito, estes procedimentos permitem que os aprendentes – sobretudo aqueles 
que aparecem com dificuldades na escola – partilhem melhor as significações das 
actividades escolares. Estas levam-nos a melhorar a regulação das suas próprias 
aprendizagens e a multiplicar as ocasiões de coordenação entre concepções e 
caminhos variados. Assim, esses procedimentos metacognitivos levam os alunos a 
compreenderem melhor o seu mundo, a agir sobre ele e a respeitar os outros. Neste 
aspecto, esta concepção da conduta das aprendizagens permite o encontro com a 
diversidade de todos para melhorar os progressos de cada um. Esta ideia de 
regulação reflexiva tem como fim instaurar as aprendizagens duráveis que 
incessantemente dêem o gosto de partilhar melhor o saber. Nisto, esta maneira de 
pensar a metacognição procura principalmente o desenvolvimento da autonomização 
do aprendente. 
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É provável que a academia necessite redescobrir os meios que favoreçam uma melhor 

aprendizagem para seus alunos, ensinar aprender a aprender, e talvez a adoção do processo da 

metacognição seja o caminho para novos horizontes, pois suas ações são voltadas para uma 

melhor aprendizagem dos alunos, visto que o aprendizado é o foco de qualquer instituição de 

ensino, conforme Ribeiro (2003, p. 115) esclarece: 
 
A metacognição pode, então, ser vista como a capacidade chave de que depende a 
aprendizagem, certamente a mais importante: aprender a aprender, o que por vezes 
não tem sido contemplado pela escola. 
 

Complementando o sentido do processo da metacognição sobre as ações no processo 

ensino-aprendizado, são significativos os seus resultados que não apenas se mostram 

regulados como também multiplicados de muitas maneiras. Grangeat (1999, p. 170) explica 

sobre os benefícios que poderão se apresentar: 
 
Com efeito, estes procedimento permitem que os aprendentes – sobretudo aqueles 
que aparecem com dificuldades na escola – partilhem melhor as significações das 
atividades escolares. Estas levam-nos a melhorar a regulação das suas próprias 
aprendizagens e a multiplicar as ocasiões de coordenação entre concepções e 
caminhos variados. 
 

Por todo esse contexto é possível se perceber dois aspectos no processo da 

metacognição. Um é que o aluno interioriza e trabalha o seu próprio conhecimento para 

encontrar um novo, e outro é que pela ação interiorizada, naturalmente estabeleça um controle 

dos seus saberes e os regula para conseguir chegar a um resultado final. Ribeiro (2003, p. 110) 

explica: 
 
Assim, como objeto de investigação e no domínio educacional encontramos duas 
formas essenciais de entendimento da metacognição: conhecimento sobre o 

conhecimento (tomada de consciência dos processos e das competências necessárias 
para a realização da tarefa) e controle ou auto-regualação (capacidade para avaliar a 
execução da tarefa e fazer correções quando necessário – controle da atividade 
cognitiva, da responsabilidade dos processos executivos centrais que avaliam e 
orientam as operações cognitivas). 
 

Acerca da prática da metacognição Davis (2005, p. 211-212) também mostra como o 

sujeito se torna sujeito dele mesmo: 
 
Fica claro, portanto, que, ao fazer uso da metacognição, o sujeito torna-se um 
espectador de seus próprios modos de pensar e das estratégias que emprega para 
resolver problemas, buscando identificar como aprimorá-los. 
 

É necessário que a escola saiba exigir dos seus alunos um esforço da sua capacidade 

mental por meio da própria consciência, fazendo-os refletirem do quanto é importante não 

apenas aprender, mas, pelo cognitivo puderem evoluir intelectualmente de forma mais 
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eficiente, se utilizando dos seus próprios conhecimentos para os momentos que não sejam 

apenas na escola, como esclarece Davis (2005, p. 227): 
 
Aqueles que não se saem bem na escola dispõe, como bem sabemos, de diversos 
conhecimentos e competências. A raiz do problema parece residir, portanto, menos 
na falta de saberes e habilidades do que no fato de não conseguirem nem utilizá-los, 
nem transferi-los para outras situações. 
 

Para que o aluno não fique à mercê de incapacidades dele mesmo diante de situações 

que exijam conhecimento prévio, é importante que a escola trabalhe o processo ensino-

aprendizado num contexto em que o aprendiz seja sujeito dele mesmo, ou seja, pela própria 

aprendizagem, e assim alcançar a capacidade de saber se libertar com a busca da solução dos 

problemas que lhe surge como obstáculos, como explica Davis (2005, p. 228): 
 
[...] na medida em que os alunos não conseguem ser sujeitos de sua própria 
aprendizagem, eles também não o serão em face da cultura a ser conquistada por 
intermédio de tais aprendizagens. Desse modo, é tarefa central empenhar-se para 
propiciar, desde sempre, o esforço cognitivo e o desenvolvimento das habilidades 
metacognitivas, para se alcançar a independência intelectual imprescindível ao 
exercício da cidadania. 
 

É possível afirmar que o processo da “metacognição” estabelece estratégias 

naturalmente para o aprendiz, contribuindo com mais eficiência o desenvolvimento intelectual 

daquele que o pratica. Portilho (2012, p. 184) define que: 
 
Sendo assim, a estratégia de aprendizagem tem a ver com o controle sobre os 
próprios processos de aprendizagem, para que se possa utilizá-los de maneira mais 
discriminativa. Nesse sentido, a palavra estratégia diz respeito ao planejamento e ao 
controle de uma ação; mas, para que isso ocorra, necessita-se de recursos cognitivos 
ou de estratégias cognitivas. 
 

Complementando sobre a significação das estratégias no processo da “metacognição”, 

Portilho (2012, p. 184) esclarece: 
 
A principal função de uma estratégia cognitiva é ajudar a alcançar o objetivo de 
qualquer iniciativa em que alguém esteja envolvido. Por exemplo, ao ler um 
enunciado de uma conta de matemática, precisa-se saber se ela é de subtração ou de 
divisão e assim por diante, isto é, as estratégias cognitivas são evocadas para fazer o 
progresso cognitivo. 
 

No processo ensino-aprendizado, embora as ações de ensino sejam a partir do 

professor para com o aluno, as ações de aprendizado são do aluno, e estas devem ser no 

sentido de fazê-lo se apropriar do conhecimento de forma significativa, dando-se assim um 

aprendizado mais eficaz. O aluno é que deverá ser o elemento ativo nesse processo de 

aprendizado, ou seja, é ele com ele mesmo, que por meio do processo da metacognição o 

aprendizado terá uma conotação diferente e diferenciada. Leite (2011, p. 183) mostra que: 
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No espaço da sala de aula, atividades de ensino que se utilizam da metacognição são 
aquelas em que os estudantes são estimulados a refletir sobre os modos pelos quais 
executam determinado procedimento ou resolvem uma dada situação-problema, de 
modo que durante a atividade há uma interação constante entre o aluno e a situação, 
e entre o aluno e seus próprios processos mentais. Nesse caso, a tomada de 
consciência de “como se faz” é algo inerente ao processo de aprendizagem. Nesse 
aspecto, a aprendizagem mecânica ou o fazer por fazer não tem espaço: ou a 
aprendizagem é consciente, ou não há aprendizagem significativa 
 

Segundo Peixoto (2007, p. 70), a metacognição se relaciona com as estratégias 

utilizadas por quem se beneficia desse conhecimento para melhorar sua capacidade de 

aprendizado: 
 
Assim, a metacognição faz relação com estratégias utilizadas pelos indivíduos para 
monitorar, testar, ordenar e controlar suas habilidades cognitivas nos esforços 
individuais para aprender. E isto implica poder atribuir-lhe funções técnicas – 
utilização de regras dirigidas a objetivos práticos. Neste caso, o aprendizado 
individual. 
 

No entanto, um indivíduo ao utilizar a “estratégia cognitiva” ou a “estratégia 

metacognitiva”, têm uma certa diferenciação. Segundo Portilho (2012, p. 184-185), 

exemplifica da seguinte forma: 
 
Por exemplo, algumas vezes procedemos a uma leitura lenta, simplesmente para 
aprender o conteúdo (estratégia cognitiva); outras vezes, lemos rapidamente para ter 
uma ideia acerca da dificuldade ou facilidade da aprendizagem do conteúdo 
(estratégia metacognitiva). 
 

Dentre as ações dos aprendizes por meio dos materiais didáticos para o aprendizado, 

comumente a mais utilizada é a leitura, seja por livro, apostila, etc., e o aprendiz estando 

diante de um texto estruturado que o coloca sob o alvo do despertar o seu próprio cognitivo, 

possíveis estratégias podem levá-lo ao autocontrole do seu cognitivo, dando-se assim o 

processo da metacognição, e por isso, provavelmente a interação entre o leitor e o que está a 

ser apreendido acontecerá de forma significativa, pois os próprios erros que porventura o 

leitor encontre, uma vez analisado pelas contradições observadas, fará com que o aprendizado 

seja mais eficaz. Kopcke Filho (1997, p. 61) descreve: 
 
O conhecimento da cognição diz respeito ao tipo de informação que os leitores têm 
de seus recursos cognitivos e ao controle que exercem sobre esses recursos; 
enquanto que o autocontrole da cognição implica o conhecimento de diferentes 
estratégias a serem usadas em diferentes tipos de textos, mais a capacidade de 
detectar erros e contradições no material escrito, além da habilidade de separar 
informação significativa da que não o é. 
Quando o leitor desenvolve habilidades metacognitivas, pode monitorar suas ações 
durante a leitura. Automonitorar significa planejar, orientar-se, rever e avaliar as 
estratégias empregadas com vistas a compreender o texto. 
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Durante um processo de metacognição realizado por um aprendiz, várias estratégias 

podem ser utilizadas, as quais variam entre os indivíduos sob aspectos intimamente particular. 

Desta forma, as ações ou atitudes particulares tomadas por alguém, quando utilizando 

estratégias metacognitiva, estão relacionadas aos estímulos que regulam o processo da 

metacognição, os quais devem ser observados a todo o momento até o alcance do objetivo 

desejado. Portilho (2012, p. 108) descreve e exemplifica: 
 
O fato de o conceito de estratégias estar relacionado ao aspecto procedimental de 
nossos conhecimentos nos leva a considerar que uma sequência de ações 
encaminhadas a conseguir uma determinada meta seria impensável sem a atuação de 
mecanismos reguladores. Nenhuma estratégia pode desenvolver-se em um mínimo 
de planejamento, controle e avaliação, o que quer dizer que, ao se referir ao conceito 
de estratégias, estamos falando de uma atividade consciente e intencional por parte 
do sujeito, sobre o que e como ele encaminha os procedimentos apropriados para 
conseguir uma determinada meta. Para entendermos melhor essa afirmativa, vamos 
pensar na situação de aprender a dirigir carro. Quando nos conscientizamos de 
decidimos por aprender algo, é necessário localizarmos os passos a serem dados. No 
caso do exemplo no Detran, são aspectos a serem planejados, controlados e 
constantemente avaliados, a fim de constatarmos a evolução ocorrida e as possíveis 
dificuldades surgidas. 
 

No contexto do processo ensino-aprendizado, o processo da metacognição pode ser 

visto nos tempos atuais como uma possibilidade de proporcionar melhoria para o processo de 

aprendizagem haja visto de que o “ensino” tem se preocupado e destinado a maior parte do 

tempo com o próprio ensino, e as novas abordagens que surgem pelas pesquisas denotam de 

que os resultados têm sido satisfatórios, conforme refere Portilho (2012, p. 185): 
 
O ensino passou um largo tempo preocupado com o conteúdo e a reprodução 
daquilo que já existia. É hora de provocarmos os estudantes, desde a infância, a 
refletirem sobre os temas e as experiências que vivem, e a buscarem os vários 
sentidos e as realidades que fazem parte do mesmo objeto. O estudo da 
metacognição pode ser um dos caminhos para essa conquista. 
 

Diante de novos conceitos no processo ensino-aprendizado, surge uma significativa 

oportunidade de o professor influenciar sobre o processo de aprendizagem dos alunos por 

meio não apenas dos meios didáticos conhecidos e possíveis de serem reaprendidos diante das 

novas visões, mas também pela observação sobre as estratégias metacognitivas que podem ser 

dadas aos seus aprendizes, conforme reporta Portilho (2012, p. 187-188): 
 
Portanto, o conhecimento acerca das estratégias metacognitivas possibilita ao 
estudante tomar consciência de sua maneira de aprender, ter controle sobre aspectos 
que necessitam revisão e transformar sua maneira de aprender para obter melhores 
resultados em sua vida acadêmica. E, ao professor, cabe intervir e auxiliar o aluno 
em suas aprendizagens para que ele obtenha melhores resultados. 
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As práticas metacognitiva que possam existir são pouco divulgadas ou apresentadas à 

ciência, talvez por ser um conhecimento ainda novo, em processo de necessidade de novas 

investigações aprofundadas, e por esta razão há dificuldade de serem encontradas na 

literatura. 

No entanto, pelas poucas situações práticas encontradas, o processo da metacognição 

tem-se mostrado eficiente no processo de aprendizagem dos alunos em várias áreas do 

conhecimento, como relata Leite (2011, p. 187), de uma pesquisa realizada na área de 

matemática: 
 
Como vimos na tessitura do texto, vários autores referendam a metacognição, ou 
seja, o desenvolvimento da habilidade metacognitiva no processo de aprendizagem, 
indicando que a metacognição contribui significativamente para a aprendizagem, 
pois pode propiciar ao aluno refletir sobre seus próprios processos de pensamento, 
monitorar e controlar seus próprios processos mentais. 
Dessa forma, acreditamos na possibilidade de que a metacognição pode possibilitar 
não apenas a aprendizagem da matemática em ambientes escolares, ou seja, de como 
e de que forma ocorre a aprendizagem, contribuindo, desta forma, com a formação 
de cidadãos conscientes e reflexivos, e consequentemente críticos. 
 

Outro resultado prático proveniente de um estudo realizado em atividades 

experimentais de Física, com a participação de alunos do Ensino Médio, os pesquisadores 

Rosa, Filho (2014, p.79) apresentam em suas considerações finais o seguinte: 
 
Para concluir essa investigação, deixa-se o convite, aos colegas pesquisadores e 
professores do Ensino Médio, para a colaboração de novas propostas didáticas 
envolvendo momentos explícitos de evocação do pensamento metacognitivo. 
Acredita-se na importância e na necessidade de se aplicarem os resultados nessa área 
do conhecimento, especialmente os empíricos. E, ainda, é preciso que a escola 
auxilie seus estudantes na tarefa de pensar o que se sabe e como se sabe, deixando 
de ser apenas um local onde se adquirem os conhecimentos historicamente 
construídos pelo homem, oferecendo-lhes a oportunidade de cada um conhecer a sua 
maneira de pensar e de aprender! 
 

Quer seja a educação em ensino superior ou na EJA, ambos recaem na educação de 

adultos. 

Em se tratando de educação de adultos no ensino superior, apesar destes possuírem 

uma capacidade cognitiva mais estruturada e experimentada de vida, a complexidade para se 

lidar com tal clientela é bem maior dada a variedade de formações e informações que os 

mesmos trazem à sala de aula, conforme esclarece DeAquino (2007, p. 64): 
 
Os alunos ingressam ou retornam às instituições de ensino superior com uma 
variedade muito grande de origens e formações. Quaisquer que sejam as suas 
circunstâncias pessoais, todos eles têm em comum uma ansiedade natural 
ocasionada por um ou mais aspectos, no que tange à sua capacidade pessoal em 
concluir mais esta etapa de formação educacional. 
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Neste contexto, é importante o perfil do alunado ser conhecido por cada um dos seus 

professores para que o processo ensino-aprendizado seja organizado e orientado pelo 

mediador desse processo - o professor -, no sentido do objetivo principal, - o aprendizado -, 

ser alcançado da melhor forma, conforme cita DeAquino (2007, p. 64): 
 
Por ter, obrigatoriamente, de lidar com toda essa diversidade, é importante que os 
educadores conheçam e identifiquem o perfil da cada um dos seus alunos, de modo a 
atingir da melhor maneira possível os objetivos de um programa instrucional. 
 

O instrumento a ser utilizado para se obter o conhecimento do perfil do alunado pode 

variar entre as instituições de ensino, e numa experiência com alunos de ensino superior foi 

aplicado um formulário pelo qual se obteve um resultado acerca do perfil desses aprendizes, 

cujas observações relevantes são mostradas por DeAquino (2007, p. 66): 
 Falta de confiança. 
 Desconhecimento de recursos disponíveis para facilitar a aprendizagem. 
 Falta de clareza dos motivos que o levaram a estudar ou voltar a estudar. 
 Pouco ou nenhum desenvolvimento de habilidades de aprendizagem. 
 Falta de uma postura mais ousada e proativa de aprendizagem. 
 Falta de registro de progressos. 
 Falta de feedback. 
 Falta de uma boa gestão do tempo. 
 

É possível que tais resultados possam aparecer de forma diferente entre instituições, e 

o que se apresentou tenha a ver com uma linguagem conforme um estilo de ensino que leva a 

um estilo de aprendizagem que não produz bons resultados, conforme DeAquino (2007, p. 45) 

detalha: 
 
O problema maior enfrentado na educação superior hoje em dia é que a maioria dos 
educadores falha em reconhecer a importância em se entender a ‘linguagem’ dos 

aprendizes. Essa falta de consciência e preocupação em entender as outras pessoas 
cria, muitas vezes, estereótipos em ambientes educacionais, de maneira que algumas 
pessoas muitas vezes são rotuladas de ‘despreparadas’ ou ‘incapazes’ por estarem 

sujeitas a um único estilo de transmissão de conhecimento que não o seu. 
 

Assim, é importante o professor conhecer um pouco dos seus alunos e possíveis estilos 

de aprendizagem para que a maneira de transmissão dos conteúdos possam ser flexibilizados e 

alinhados à compreensão dos seus receptores. Explica DeAquino (2007, p. 45): 
 
É necessário, portanto, conhecer os diferentes estilos de aprendizagem existentes 
para evitar uma má sintonia entre facilitadores e aprendizes. Como já dito, o estilo 
de aprendizagem representa a maneira preferencial de um indivíduo aprender. 
Quando o estilo do facilitador está alinhado ao do aprendiz, este vivencia, 
normalmente, grande satisfação e atitude mais positiva em relação à disciplina ou ao 
curso do qual ele participa. 
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Porém, há quem discorde que o estilo de aprendizagem possa influenciar na 

capacidade de o aluno aprender, conforme citação de DeAquino (2007, p. 45), “Entretanto, 

ainda existe bastante controvérsia quanto ao grau em que os estilos de aprendizagem afetam 

efetivamente a capacidade de um aprendiz em se sair bem nos estudos” 

Como já apresentado, ensino superior ou EJA, em ambos são adultos que se encontram 

em um processo do ensino-aprendizado, e em se tratando dos adultos da EJA, os cuidados a 

serem tomados nos procedimentos de ensino que levam ao aprendizado devem ser bem 

maiores do que com os do ensino superior, devido as peculiaridades que eles possuem, pois 

uma delas aponta para as experiências vividas de cada um, possuem histórias de vida a ser 

contada e por elas apreender novos conteúdos. Barros (2011, p. 52) esclarece que: 
 
Basicamente, a aprendizagem é entendida como o processo através do qual se retira 
sentido da experiência com base no conhecimento prévio que o próprio adulto 
possui, resultando daqui que a aprendizagem é vista como uma nova interpretação 
da experiência vivida. 
 

Conforme delineado, ao se falar de “aprender”, “aprendizado”, ao mesmo tempo se 

esteve indiretamente falando em “ensino”, pois ambos caminham juntos. Desta forma, entra-

se no âmbito do ensino, especificamente na EJA, que também não se deixará de retratar em 

alguns momentos acerca da aprendizagem, até porque ambos estão inseridos em um mesmo 

processo, ensino-aprendizado. 

 

2.2 ENSINO – PEDAGOGIA OU ANDRAGOGIA 

 

Um aprendizado pode ser considerado um efeito de um processo, cuja causa é o 

“ensino”, sendo este um ato de influência externa de quem aprende, ou um ato que acontece 

pela ação do próprio aprendiz, ou seja, ele aprende as coisas por ele mesmo, um autodidata. 

Tais resultados de aprendizagem positivos ou negativos são dependentes de como os métodos 

de ensino influenciaram o processo de aprendizagem. 

Portanto, da esfera do “aprender” à do “ensinar”, as etapas do processo ensino-

aprendizado podem ser melhorados no que concerne a ensinar para adultos, pois apesar de 

tantos avanços tecnológicos que colocam o ser humano em situações de conforto, a relação 

“professor-aluno-professor” pode ser vista na via de “aluno-professor-aluno”, que 

aparentemente parecem ser a mesma coisa, no entanto são diferentes, pois trata do estilo 

andragógico. 
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Numa época muito distante da atual, quando o homem ainda não possuía a escrita, a 

comunicação das informações era feita apenas pela oralidade, e na evolução da espécie 

humana o conhecimento ensinado e aprendido acontecia dos mais velhos para os mais novos 

pela lei da sobrevivência, pois vivendo apenas da caça e do que a natureza oferecia, ao longo 

de milhares ou milhões de anos a espécie humana se desenvolveu sob condições adversas, 

conforme mostra Cambi (1999, p. 57-58): 
 
Inicia-se aqui a complexa evolução do hominídeo para o homem, que desde o 
Australopithecus (de 5 milhões a 1 milhão de anos atrás), caçador, que lasca a pedra, 
constrói abrigos, ao Pitecanthropus (de 2 milhões a 200 mil anos atrás), com um 
cérebro pouco desenvolvido, que vive da colheita e da caça, se alimenta de modo 
misto, pule a pedra nas duas faces, é um proto-artesão e conhece o fogo, mas vive 
imerso numa condição de fragilidade e de medo (são os “anos ‘terríveis’ da 

sobrevivência”, disse Nougier), ao homem de Neanderthal (de 200 mil a 400 mil 
anos atrás), que aperfeiçoa as armas e desenvolve um culto aos mortos, criando até 
um gosto estético (visível nas pinturas), que deve transmitir o seu ainda simples 
saber técnico (a posse do fogo, o uso das armas, a caça, os rituais, etc.), até o Homo 

sapiens, que já tem as características atuais. 
 

Ao longo de milhares de anos o homem passou por várias etapas de transformação, 

tanto biológica quanto intelectual, chegou à condição em que se situou como parte integrante 

de um meio social, e já na época do Homo sapiens, a educação aos jovens era ponto central. 

Cambi (1999, p. 58) detalha que: 
 
Já nesta fase, a educação dos jovens torna-se o instrumento central para a 
sobrevivência do grupo e a atividade fundamental para realizar a transmissão e o 
desenvolvimento da cultura. No filhote dos animais superiores já existe uma 
disposição para acolher esta transmissão, fixada biologicamente e marcada pelo 
jogo-imitação. Todos os filhotes brincam com os adultos e nessa relação se realiza 
um adestramento, se aprendem técnicas de defesa e de ataque, de controle do 
território, de ritualização dos instintos. Isso ocorre – e num nível enormemente mais 
complexo – também com o homem primitivo, que, através da imitação, ensina ou 
aprende o uso das armas, a caça e a colheita, o uso da linguagem, o culto dos mortos, 
as técnicas de transformação e domínio do meio ambiente etc. A cultura, se “não é 

um fato individual, mas um fato social”, implica transmissão social dos 
conhecimentos, portanto educação, à qual é delegada a tarefa de cultivar as jovens 
gerações. Já a cultura primitiva atribui à relação educativa – seja como for que esta 
se configure – um papel social determinante. 
 

Épocas trilhadas pelo homem, a “educação” de um modo maior sempre esteve 

presente “socialmente”. Ao longo dos tempos, desde o tempo da pré-história, surgiram as 

divisões de grupos, organizações foram estabelecidas pelas quais se definiram os fracos e 

fortes que passaram a fazer parte de um contexto social, no qual alguns teriam o direito a um 

tipo de conhecimento e outros não, pela lei da sobrevivência e divisão dos poderes, conforme 

esclarece Cambi (1999, p. 59): 
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A revolução neolítica é também uma revolução educativa: fixa uma divisão 
educativa paralela à divisão do trabalho (entre homem e mulher, entre especialistas 
do sagrado e da defesa e grupos de produtores); fixa o papel-chave da família na 
reprodução das infraestruturas culturais: papel sexual, papéis sociais, competências 
elementares, introjeção da autoridade; produz o incremento dos locais de 
aprendizagem e de adestramento específicos (nas diversas oficinas artesanais ou 
algo semelhante; nos campos; no adestramento; nos rituais; na arte) que, embora 
ocorram sempre por imitação e segundo processos de participação ativa no exercício 
de uma atividade, tendem depois a especializar-se, dando vida a momentos ou locais 
cada vez mais específicos para a aprendizagem. 
 

Em cada época as diferentes sociedades viviam e sobreviviam pelo que conheciam, e 

nas lutas pela dominação de povos, as culturas se entrelaçavam sob o calor dos dominados e 

dominadores, que resultava geração ou destruição de conhecimento, como os povos gregos, 

romanos, persas, chineses, egípcios, fenícios, etc., cada qual com seus avanços intelectuais, a 

humanidade caminhou e evoluiu. O homem fazendo história, talvez ou não sem o propósito 

de o fazê-lo, construiu destruiu reconstruiu ao que hoje se tem e talvez pouco se saiba de 

como realmente foram determinadas realidades no passado, pois quase sempre são as 

“hipóteses” que primeiro aparecem nas pesquisas científicas. 

Em meio a tudo isto a criança e o adulto sempre estiveram envolvidos no processo de 

ensino-aprendizado, seja acontecendo de forma natural ou não, pela sobrevivência ou não, 

pela formalidade ou informalidade. 

Assim, ao longo da história da humanidade o processo de ensino-aprendizado 

aconteceu de forma não estruturada, mas a partir de determinado momento e numa época não 

muito distante da atual, cientificamente houve o início de um novo contexto de educação, o 

qual foi definido pela ciência com o termo de “pedagogia”, conforme apresentado por Cambi 

(1999, p. 21): 
 
A história da pedagogia no sentido próprio nasceu entre os séculos XVIII e XIX e 
desenvolveu-se no decorrer deste último como pesquisa elaborada por pessoas ligadas 
à escola, empenhadas na organização de uma instituição cada vez mais central na 
sociedade moderna (para formar técnicos e para formar cidadãos), preocupados, 
portanto, em sublinhar os aspectos mais atuais da educação-instrução e as ideias 
mestras que haviam guiado seu desenvolvimento histórico. 
 

Muitos foram os estudiosos a partir desta época que desenvolveram os mais diversos 

métodos de ensino para os processos de ensino-aprendizado. Muitas discussões e debates 

aconteceram ao longo dos tempos por meio de pesquisas científicas, como ainda continua 

havendo. É possível que algumas não tenham avançado cientificamente quanto a sua 

aplicabilidade e outros sim. Os métodos aplicáveis, por pesquisas tiveram melhorias, foram 

aperfeiçoados com a evolução do conhecimento que o próprio homem elaborou. 
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Embora o processo pedagógico tenha sido definido cientificamente de “pedagogia” 

entre os séculos XVIII e XIX, sua origem aconteceu a partir do século VII, no período da era 

cristã, conforme Nogueira (2004, p. 2) esclarece: 
 
Desde o século VII, e tendo-se sedimentado ao longo dos séculos seguintes, a 
ideologia educativa dominante assumiu um conjunto de pressupostos que, na 
actualidade, fundamentam a pedagogia tradicional. A pedagogia engloba, por 
conseguinte, um conjunto de procedimentos cujas linhas iniciais se prendem com a 
doutrina dos séculos VII a XII, predominante nas escolas monásticas e catedrais 
européias, e que se reportava ao ensino de jovens rapazes por parte de mestres 
religiosos. A principal meta destes professores era doutrinar os estudantes na fé e 
rituais da Igreja Católica e, por isso, as estratégias e metodologias de ensino 
assentavam na aquisição de conteúdos, em detrimento do desenvolvimento de 
competências. 
 

A experiência monástica pelos que frequentavam as escolas monásticas em meados do 

primeiro milênio da era cristã, deixou para a humanidade um modelo de ensino formativo, 

também mostrado por Cambi (1999, p. 132): 
 
A experiência do monasticismo, como dissemos, fixou um novo lugar de formação, 
no sentido espiritual e cultural, e um novo modelo formativo, caracterizado em 
particular pela ascese, mas também elaborou um tipo de cultura cristã que, ao 
mesmo tempo, se torna herdeira da tradição clássica (pense-se nos amanuenses que 
nos mosteiros copiam os textos antigos) e se qualifica em função do crescimento 
espiritual do sujeito no sentido religioso, levando-o assim à meditação, à 
contemplação, mas por meio da leitura constante e do contato contínuo com os 
textos sagrados e a tradição dos Padres. 
 

Essas experiências de um processo ensino-aprendizado nos mosteiros constituíram 

uma base pedagógica que ultrapassou as muralhas dos mosteiros. Cambi (1999, p. 130-131) 

descreve: 
 
A nova estrutura educativa elaborada pelo cristianismo, aquela que, talvez, mais 
profundamente – e historicamente – deixou uma marca fundamental no Ocidente foi 
o mosteiro. Essa instituição veio se fixando como um lugar de formação, construído 
segundo um modelo que orientava a vida espiritual no sentido religioso e que 
submetia o processo formativo ao princípio da ascese (da renúncia e da 
mortificação), necessário para purgar e disciplinar a vida interior das tormentas das 
paixões e submetê-la ao guia da razão e da fé. Tratava-se de formar a própria 
individualidade por meio do trabalho e da contemplação, acrescentando depois 
também o estudo, sobretudo quando os monges, primeiro isolados, foram se 
reunindo em cenóbios (do grego Koinobion, “vida em comum”) e submetendo-se a 
uma Regra de vida coletiva. Com esse escopo, gradativamente, se constituíram 
cursos de estudo nos mosteiros, para os noviços (os monges mais jovens) e também 
para os externos, que gravitavam em torno do estudo, sobretudo das Sagradas 
Escrituras. 
 

Este modelo de ensino perdurou ao longo dos anos, e com modificações naturais, 

chegou aos tempos atuais. Dado ao avanço do conhecimento, das tecnologias, e o crescimento 

do número de crianças e adultos de todas as classes sociais que buscavam o conhecimento, os 
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processos de ensino careciam de novos métodos e específicos, pois em um processo ensino-

aprendizado para criança, o que um professor transmitir será facilmente absorvido por ela, 

diferentemente do adulto que ao receber o conhecimento que lhe é transmitido, não 

necessariamente o aceitará por possuir características diferentes, é crítico, compara, questiona, 

aceita, rejeita, etc. 

Com o avanço do conhecimento na humanidade ao longo dos últimos séculos, no 

início século XX, logo após o término da Primeira Grande Guerra Mundial, a academia 

científica despertou para o estudo de concepções diferentes sobre o processo de ensino para 

crianças e adultos, que têm algumas características peculiares. 

O precursor dos estudos sobre a aprendizagem de adultos foi o americano Eduard C. 

Lindeman, que em 1926 publicou o livro “The Meaning of Adult Education” (In KNOWLES, 

1984). Algumas décadas depois suas ideias foram resgatadas por Malcom Knowles que no 

início dos anos 70 publicou o livro “The Adult Learning: A Neglected Species” sobre 

educação de adultos, no qual descreve uma teoria de aprendizagem de adultos, denominada 

“andragogia”. 

Knowles (1984, p. 31) descreve cinco pressupostos chaves propostos por Lindeman, 

os quais constituíram as pedras fundamentais da teoria moderna da aprendizagem de adultos: 
 
1. Os adultos são motivados a aprender à medida que experimentam necessidades e 
interesses que a aprendizagem satisfará; portanto, estes são os pontos de partida 
apropriados para organizar atividades de aprendizado de adultos. 
2. A orientação dos adultos para a aprendizagem é centrada na vida; portanto, as 
unidades apropriadas para organizar a aprendizagem de adultos são situações de 
vida, não sujeitos. 
3. A experiência é o recurso mais rico para a aprendizagem dos adultos; portanto, a 
metodologia central da educação de adultos é a análise da experiência. 
4. Os adultos têm uma profunda necessidade de autodirigir-se: portanto, o papel do 
professor é envolver-se em um processo de investigação mútua com eles, em vez de 
transmitir o seu conhecimento para eles e, em seguida, avaliar a conformidade deles 
para com o que for ensinado. 
5. As diferenças individuais entre as pessoas aumentam com a idade, portanto, a 
educação de adultos deve fazer provisão ótima para diferenças de estilo, tempo, 
lugar e ritmo de aprendizagem. (Tradução nossa) 
 

No contexto em que o processo metodológico da educação para crianças se separa do 

que trata para os adultos, as diferenças se evidenciam nos termos “pedagogia” e “andragogia”, 

cuja origem dessas palavras Nogueira (2004, p. 3) explica: 
 
Assim, enquanto que a pedagogia era definida como “a arte e a ciência de ensinar as 

crianças”, uma vez que esta palavra deriva das palavras gregas paid (que significa 

criança) e agogus (que significa líder de); a andragogia é conceptualizada como a 
arte e ciência de facilitar a aprendizagem dos adultos, derivada das palavras gregas 
anēr com a conjugação andr- (que significam Homem, não rapaz ou adulto) 
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As características intrínsecas do adulto no modelo andragógico, que se diferenciam da 

criança, são apresentadas por Nogueira (2004, p. 5) da seguinte forma: 
 
a) necessitam de saber o motivo pelo qual devem realizar certas aprendizagens; 
b) aprendem melhor experimentalmente; 
c) concebem a aprendizagem como resolução de problemas; 
d) aprendem melhor quando o tópico possui valor imediato e os motivadores mais  
    potentes para a aprendizagem são internos. 
 

Noutra maneira de citar, DeAquino (2007, p. 11-12) explica por suas palavras quatro 

suposições básicas para a aprendizagem de adultos com base no conceito estabelecido por 

Knowles: 
 
Assim, segundo Knowles, o modelo andragógico estaria fundamentado em quatro 
suposições básicas para os aprendizes, todas ligadas à capacidade, necessidade e 
desejo de eles mesmos assumirem a responsabilidade pela aprendizagem: 
1. Seu posicionamento muda da dependência para a independência ou 

autodirecionamento. 
2. As pessoas acumulam um ‘reservatório’ de experiências que pode ser usado 

como base sobre a qual será construída a aprendizagem. 
3. Sua prontidão para aprender torna-se cada vez mais associada com as tarefas de 

desenvolvimento de papéis sociais. 
4. Suas perspectivas de tempo e de currículo mudam do adiamento para o 

imediatismo da aplicação do que é aprendido e de uma aprendizagem centrada 
em assuntos para outra, focada no desempenho. 

 
Ao observar as características de um adulto, colocadas por DeAquino com base nos 

conceitos estabelecidos por Knowles, saber-se-á que há um fundo de verdade em cada uma 

delas, e por aí se torna fácil compreender tais colocações se quem as observar for um adulto. 

Assim sendo, tem-se: 

- Quando um adulto está por aprender algo de seu interesse é provável que no primeiro 

momento ele saiba o porquê o deseja, havendo então um auto direcionamento. 

- Se a aprendizagem for por meio de uma experimentação, ela acontece de forma mais 

rápida, cujas informações serão, além de melhor compreendidas, memorizadas por mais 

tempo, visto que a aplicação do conhecimento fixa mais e melhor na memória do que uma 

absorção teórica. 

- A aprendizagem também é vista pelo adulto como uma oportunidade de solucionar 

problemas, principalmente se forem os seus, e por este prisma a concepção do conhecimento 

poderá ser maior. 

- A aprendizagem tem maior atenção pelo adulto quando há uma aplicabilidade em sua 

vida, que lhe seja útil, principalmente se for de imediato pelos motivos que o atrai para 

adquirir um novo conhecimento. 
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O contexto do processo de ensino “pedagógico” coloca o professor no centro, com 

disciplinas já estabelecidas, e o aluno como um elemento de segunda ordem, enquanto no 

ensino “andragógico”, a situação é inversa, conforme explicação de Noffs (2011, p. 285): 
 
A abordagem para a educação de adultos ocorrerá por meio de situações, e não de 
disciplinas. Nosso sistema acadêmico se desenvolveu em ordem inversa: as 
disciplinas e os professores são o ponto de partida; os alunos vêm em segundo lugar. 
Na educação convencional, espera-se que um aluno ajuste-se a um currículo 
estabelecido; na educação de adultos, o currículo é construído em torno das 
necessidades e interesse do aluno. 
 

Em um processo ensino-aprendizado de adultos, onde estão o professor e seus alunos, 

o centro deste processo é o aluno, e para ele deverá ser dada toda a atenção, sendo o professor 

apenas o mediador ou facilitador das ações para que tudo transcorra na direção dos objetivos 

desejados. Há várias imagens neste cenário onde todos são adultos, e a andragogia se faz 

presente. A primeira imagem a ser vista deve ser o clima da relação professor-aluno, onde o 

interior psicológico de todos deve se estabelecer da melhor forma, ou seja, um clima de 

relação humana agradável entre todos os envolvidos. Segundo Nogueira (2004, p. 8): 
 
O ponto mais freqüente de início do ciclo andragógico é o estabelecimento do clima. 
De acordo com as indicações constantes no modelo que temos vindo a analisar, o 
ambiente educativo passível de conduzir a uma aprendizagem de maior sucesso 
caracteriza-se pela sua informalidade, conforto, segurança, respeito e confiança. 
 

Paralelo aos momentos das relações humanas, outra imagem relevante no processo 

ensino-aprendizado com vista no objetivo principal, o aprendizado, é o estabelecimento do 

respeito e confiança mútua, que por meio do diálogo são geradas e alcançadas as expectativas 

num clima de liberdade. Freire (2011, p. 115-116), explica: 
 
Daí que, para esta concepção como prática da liberdade, a sua dialogicidade comece, 
não quando o educador-educando se encontra com os educando-educadores em uma 
situação pedagógica, mas antes, quando aquele se pergunta em torno do que vai 
dialogar com estes. Esta inquietação em torno do conteúdo do diálogo é a 
inquietação em torno do conteúdo programático da educação. 
 

Numa mesma contextualização acerca da confiança mútua entre professor e alunos, 

DeAquino (2007, p. 20) descreve qual grau de credibilidade deve ser dada aos seus 

aprendizes: “O educador deve demonstrar que acredita na capacidade dos alunos em 

aprender”. 

Portanto, estabelecido um clima comum e agradável, respeito e confiança mútua entre 

professor e alunos, entram em cena as ações necessárias para que o processo ensino-

aprendizado comece a se estabelecer satisfatoriamente em vários momentos. 
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No primeiro momento, a primeira das ações seria o professor, por meio da fala de cada 

aluno, saber das suas necessidades e o que pretendem realizar com determinados 

conhecimentos que haverão de receber e, nesse processo de diálogo, aos poucos preencher 

suas lacunas pessoais, conforme abordagem apresentada por Nogueira (2004, p. 9): 
 
A construção de um modelo de competências pelo aprendente com o auxílio do 
facilitador é um veículo de determinar as necessidades de aprendizagem do aluno. 
As necessidades de aprendizagem podem definir-se como uma lacuna entre as 
competências especificadas no modelo e o nível actual das competências do 
estudante, e a sua análise tem início com a percepção, por ele próprio, daquilo que 
pretende vir a ser ou daquilo que procura obter, que níveis de performance pretende 
atingir. 
O elemento crítico da avaliação de necessidades é, precisamente, a constatação desta 
lacuna; pelo que a avaliação das necessidades é, em grande parte, uma 
autoavaliação; uma vez que o facilitador providencia as ferramentas e 
procedimentos para que o aluno possua os dados necessários e formule julgamentos 
válidos acerca do nível de desenvolvimento de competências. 
 

Noutra maneira de citar, também mostrado por DeAquino (2007, p. 19), como o 

professor deve proceder antecipadamente ao processo de ensino que leva à aprendizagem, por 

meio da fala do próprio aluno, objetivando conhecer os obstáculos que possam surgir e 

dificultar do aluno aprender: 
 
Cabe ao educador “ler” a turma, ou seja, a primeira coisa que deve ser feita ao se 
iniciar uma atividade de aprendizagem é procurar conhecer quem são as pessoas do 
outro lado, os aprendizes. Deve-se levantar sua formação e experiências anteriores, 
procurar conhecer e entender suas expectativas e, acima de tudo, preparar uma 
abordagem ‘customizada’, que atenda aquele grupo em particular em suas 

necessidades de aprendizado. 
 

Conhecida as lacunas dos alunos adultos, das suas necessidades e seus saberes, um 

segundo momento seria estabelecer o que é possível de ser realizado no contexto do 

conhecimento que o professor tem para transmitir diante dos objetivos dos alunos. Nogueira 

(2004, p. 10) explica: 
 
O facilitador deverá verificar a possibilidade de execução dos objectivos e a sua 
relevância, debatendo com o educando diversas possibilidades ou formas de 
alteração desses objectivos, sempre que não sejam exequíveis. 
 

Estabelecidos os objetivos, num terceiro momento, surgem as ações de aprendizagem, 

as quais poderão ser por vários caminhos e diferentes métodos. A forma de aprendizagem é 

particular e em função do cognitivo que cada aluno adulto possui, cabendo ao professor como 

mediador do processo ensino-aprendizado, orientar àqueles que tem dificuldade de se auto 

orientar. Nogueira (2004, p. 10) explica: 
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O estudante pode seleccionar, entre diversas opções, quais as aprendizagens a 
realizar e quais as metodologias e recursos que irá utilizar. Quando necessário, o 
facilitador deve realizar algumas propostas no sentido de enriquecer o seu plano; 
contudo, a decisão final cabe sempre ao primeiro. 
 

Noutra maneira de observar o momento da aprendizagem por parte do aluno, o 

professor deve tratar o conteúdo a ser transmitido de forma aplicada, para que o aprendiz 

tenha dualidade do que aprende em sua vida cotidiana, conforme cita DeAquino (2007, p. 20): 
 
O educador deve procurar contextualizar a aprendizagem. Fica muito mais 
interessante para o aprendiz saber onde aquele conhecimento que é adquirido pode e 
poderá ser usado, tanto em sua vida pessoal quanto profissional. Assim, estimula-se 
os aprendizes a deixar um foco dualista na direção de um foco realista, no qual o que 
é aprendido faz sentido e deve ser trabalhado, avaliado e modificado em função das 
necessidades cotidianas de crescimento. 
 

Em síntese, o momento da aprendizagem de cada aluno adulto pode acontecer por 

caminhos e métodos diversos, e cabe ao professor estar atento à condução do conhecimento 

nas possíveis experiências que possam haver, sejam práticos ou teóricos. 

É importante e relevante respeitar o conhecimento prévio que o aluno possa ter, 

buscando agregar ao novo aquilo que for possível, visto que o aprendiz adulto também tem 

conhecimento e experiência de vida adquirida ao longo de sua vida, conforme as palavras de 

Nogueira (2004, p. 12): 
 
A experiência prévia é, como referido anteriormente, um factor a ter em 
consideração na condução das experiências de aprendizagem e, por isso, as técnicas 
consideradas mais adequadas à generalidade dos adultos são técnicas experienciais 
(em detrimento de técnicas transmissivas), nas quais as experiências prévias dos 
adultos são integradas. 
 

Observando o envolvimento do professor e do aluno adulto no contexto andragógico, 

no aspecto intrínseco da relação “professor-aluno”, o professor se apresenta como um 

mediador ou facilitador no processo de aprendizado do adulto. Para Noffs (2011, p. 286): 
 
O professor é considerado um facilitador e, como tal, sua relação com os alunos é 
horizontal, tendo como principal característica o diálogo, o respeito, a colaboração, a 
confiança, o conforto, a informalidade, garantindo, assim, que o aluno se sinta 
seguro e confiante, propiciando um clima propício para a aprendizagem. 
 

A aprendizagem facilitada pelo professor por meio de métodos de ensino que coloca o 

aluno em situação agradável e instigadora a aprender sempre mais em um mundo tecnológico 

de velocidade cada vez maior, o coloca também na condição de responsabilidade, tornando-o 

capaz de enfrentar desafios diante de novos conhecimentos que surgem a todo o momento, 

conforme esclarece DeAquino (2007, p. 20): 
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Como podemos ver, queremos estimular uma aprendizagem facilitada, que dá 
responsabilidade e poder de decisão ao aprendiz. Essa abordagem cria profissionais 
mais capazes de enfrentar as vicissitudes, ambiguidades e desafios de um mundo que 
muda a velocidades cada vez mais rápidas. 
 

Em todo o contexto do processo ensino-aprendizado, o momento mais crucial é o da 

avaliação, pois este além de complexo por envolver muitas variáveis, algumas até 

imperceptíveis, ela inclui não apenas o aluno adulto, mas o professor também como 

facilitador, que pelos seus métodos pode provocar a não aprendizagem do aluno. Para 

Nogueira (2004, p. 13): 
 
Avaliar o processo educativo é algo muito complexo, pois nem sempre é possível 
controlar variáveis suficientes para demonstrar que a aprendizagem realizada em 
contexto educativo é a responsável pela mudança verificada no aprendente. O 
modelo andragógico prevê um processo de autoavaliação, no qual o facilitador 
procura auxiliar o aprendente a obter evidências acerca dos progressos na procura de 
alcançar os objectivos. 
 

Professor de um lado e aluno adulto do outro. No processo ensino-aprendizado 

andragógico não deve existir lado de um e de outro. Ambos têm conhecimento e devem ser 

vistos de um mesmo lado que estão a crescer juntos no objetivo primeiro, da aprendizagem do 

aluno, que se observado pelo prisma do ensino, o professor também aprende, e mesmo que 

diferentes entre si, todos são adultos e sempre capazes de aprender algo a mais. Nogueira 

(2004, p. 14) explica que: 
 
O facilitador de aprendizagem deve assumir como verdadeiras duas premissas-base 
na educação de adultos: os adultos são muito diferentes entre si e os adultos são 
capazes de aprender. 
 

Em resumo, um processo ensino-aprendizado andragógico coloca todos num mesmo 

nível de igualdade e responsabilidades porque todos são adultos, cujas ações anteriormente 

apresentadas desde o primeiro momento até aos resultados das avaliações, tudo deve ser 

partilhado. Nogueira (2004, p. 15) explica que: 
 
Em simultâneo, os aprendentes devem perceber os objectivos de aprendizagem 
como seus; pelo que o facilitador deve procurar envolvê-los num processo mútuo de 
formulação dos objectivos nos quais as necessidades dos aprendentes, do facilitador 
e da instituição são tidas em consideração. As responsabilidades no planejamento e 
condução das aprendizagens são, desta forma, partilhada pelos estudantes e pelo 
facilitador de aprendizagem. 
 

É óbvio que pelo processo de ensino-aprendizado andragógico, assim como por 

qualquer outro modelo, não seja possível de se resolver todos os problemas da educação. Até 

porque, quando as pessoas adultas estão agrupadas num contexto social, cada membro com 

suas ideias e conhecimentos pessoais, todas as falas são verdades até que se comprove o 
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contrário. Portanto, uma sala de aula com adultos, professor e alunos, onde o “ensinar” e o 

“aprender” acontecem simultaneamente, a andragogia, por meio dos pressupostos, pode ser 

vista como um modelo facilitador para uma nova perspectiva e melhoria da aprendizagem de 

adultos, conforme percepção de Nogueira (2004, p. 17): 
 
A nosso ver a andragogia deve ser interpretada e conceptualizada não como uma 
teoria que unifica e resolve todos os problemas da educação de adultos, mas como 
um conjunto de princípios teóricos e práticos que suscitam em muitos adultos novas 
forças para realizar aprendizagens com sucesso. 
 

Em um processo de ensino para adultos se utilizando dos pressupostos da andragogia 

em relação ao da pedagogia, é relevante a diferença, e por eles é possível se obter melhores 

resultados de aprendizagem quando observado a sua aplicabilidade. Nogueira (2004, p. 18) 

apresenta o seguinte detalhamento: 
 
A sua aplicabilidade representa, a nosso ver, a maior vantagem da perspectiva 
andragógica face à pedagogia tradicional de adultos, senão vejamos: 
a) é aplicável em contextos muito diversos (formais, informais e não formais); 
b) pode aplicar-se no seu todo ou apenas em parte; 
c) os aprendentes possuem liberdade de escolha em todo o processo de  
    aprendizagem; 
d) não possui referenciais culturais restritivos (embora a possibilidade de aplicação  
    em regimes ditatoriais seja mais reduzida); 
e) é aplicável no campo das ciências exactas e também no das ciências humanas; 
f) o seu espectro de actuação abrange todas as idades (embora inicialmente tenha  
    sido conceptualizada para adultos). 
 

A andragogia nos tempos atuais como uma perspectiva de modelo para a educação de 

adultos, embora que ainda pouco difundido por motivos diversos, e carente de vários estudos 

de pesquisa científica, mas já demonstra o quão é mais eficiente em sua maioria em relação ao 

modelo pedagógico tradicional aplicado para o mesmo nível de educandos, conforme cita 

Nogueira (2004, p. 19): 
 
Assim, e face ao exposto, consideramos que a andragogia constitui um modelo de 
educação de adultos, claramente mais adequado a esses estudantes que a pedagogia 
tradicional. A sua maior adequação aos indivíduos de idades mais reduzidas 
permanece por esclarecer. A falta de investigações nesse sentido e a pouca 
referência quer de Knowles, quer dos seus críticos relativamente a esta 
possibilidade, não nos permite formular opiniões fundamentadas a esse respeito. 
 

A grande mudança que o processo ensino-aprendizado andragógico apresenta não são 

nas estruturas materiais de uma instituição educacional, e sim no pensamento das pessoas que 

pelas suas ações se contrapõem à mudanças de comportamento, o que não é nada fácil, pois 

modificam as relações humanas entre professor e aluno no que diz respeito ao “ensinar” e ao 

“aprender”. Nogueira (2004, p. 20) explica: 



76 
 

 
 

 
É no nível do ambiente psicológico que as alterações são claramente mais 
importantes e profundas. O abandono por parte do professor da sua postura de tantos 
anos em favor de uma nova, não é fácil. 
 

Contudo, um modelo andragógico não elimina o pedagógico, pois num contexto 

diferenciado apenas, de acreditar uns nos outros e de que todos são capazes e independentes, 

professor ou aluno, a liberdade com responsabilidade demonstra uma melhoria no processo 

ensino-aprendizado. Nogueira (2004, p. 20) nos apresenta que: 
 
O facilitador não se caracteriza pela dicotomia face ao professor tradicional, é 
apenas mais aberto à discussão e debate de ideias, mais crente nas capacidades de 
desenvolvimento dos indivíduos, mais optimista em relação à possibilidade de 
aprendizagem dos adultos. Esta perspectiva permite-lhe dar maior autonomia aos 
aprendentes, fornecer-lhes mais liberdade de escolha e de acção. 
 

No processo ensino-aprendizado para adultos não necessariamente deverá ser aplicado 

um método de ensino puramente andragógico, nem tampouco puramente pedagógico porque 

este não se adapta a este público por não serem crianças, mas poderá ser aplicado o meio 

termo, ou seja, em determinados momentos as ações poderão ser pedagógicas e em outros 

andragógicas, conforme cita DeAquino (2007, p. 13-14): 
 
Neste caso, não há nada de errado em usarmos uma abordagem de simples 
transmissão de informação, pedagógica, ou aprendizagem direcionada, apesar de 
lidarmos com pessoas adultas. Se, por outro lado, tivéssemos de tomar uma decisão 
sobre o momento correto de usarmos planilhas eletrônicas em detrimento de outras 
ferramentas de apoio a cálculos, estaríamos, então, diante de uma situação de 
aprendizagem reflexiva, que requer muito mais competência cognitiva porque 
procuramos entender o porquê de escolhermos ou não determinada opção. 
 

Complementando, na prática da educação de jovens e adultos, a pedagogia e a 

andragogia se situam em extremidades opostas no processo ensino-aprendizado. Como 

professores e alunos estão mergulhados em um contexto educacional mais comum, talvez seja 

interessante buscar um processo a meio termo, o “contínuo pedagógico-andragógico”, até 

porquê os modelos se entrelaçam no processo de educação para adultos, conforme 

complementa e explica DeAquino (2007, p.14) o quanto pode ser aplicado: 
 
O contínuo pedagógico-andragógico pode, portanto, ser aplicado a qualquer situação 
de aprendizagem, independentemente da idade e maturidade do aprendiz. Situações 
reais podem confirmar que a maioria das crianças estará posicionada de forma mais 
próxima da extremidade esquerda do intervalo, ou seja, da pedagogia, enquanto os 
adultos terão uma probabilidade maior de se posicionarem próximos à extremidade 
direita, que caracteriza a andragogia. 
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Mesclar os modelos “pedagógico” e “andagógico” no processo ensino-aprendizado 

para adultos deve ser bem equilibrada, pois na escolha há alguns fatores que influenciam o 

aprendizado, conforme cita DeAquino (2008, p. 15): 
 
A escolha da combinação correta da andragogia com a pedagogia no processo de 
aprendizagem depende de uma série de fatores, dentre eles: 
 o nível de desenvolvimento intelectual do aprendiz; 
 as experiências educacionais anteriores dos alunos; 
 os seus estilos de aprendizagem e os objetivos educacionais; 
 o ambiente educacional; e 
 o ambiente externo. 
 

De maneira estratégica, o professor que se insere no processo ensino-aprendizado 

como aquele que irá apenas mediar o conhecimento na medida da necessidade, considerando 

graus de liberdade iguais, jovem ou adulto, pelo contexto espera-se resultados positivos, além 

de que, pelo conhecimento atual existente acerca das diferenças entre a educação para 

crianças e adultos, a estrutura educacional para a educação de adultos deve ser revista. Na 

visão de Vogt (2005, p. 196): 
 
Percebe-se que, mesmo diante de tantas transformações na vida do ser humano, os 
sistemas tradicionais de ensino continuam estruturados como se a mesma pedagogia 
utilizada para as crianças devesse ser aplicada aos adultos. Porém, a educação do 
adulto já possui um corpo de conhecimentos pautados em princípios, que podem 
orientar o processo educacional de modo diferenciado da educação infantil 
tradicional. 
 

No processo ensino-aprendizado da EJA os protagonistas são todos adultos que sabem 

o que querem e onde pretendem chegar, ou seja, o professor anseia que o seu aluno alcance o 

grau máximo de aprendizado, e o aluno jovem ou adulto, pressupõem-se que deseje o mesmo. 

Nessa condição, a estratégia é a liberdade respeito e confiança mútua serem estabelecidos 

num clima em que, o professor seja o mediador para guiar os alunos no processo de 

descoberta, conforme cita Ferreyra (1998, p. 112): 
 
O docente é coordenador e guia. Nesta etapa, corresponde a ele estimular a busca e o 
descobrimento de todas as necessidades e assuntos que queiram estabelecer os 
participantes e a escolha de uma das problemáticas para tratar de encontrar alguma 
solução possível. 
 

Portanto, a depender da idade do adulto, este poderá já ter aprendido muito ao longo 

da vida pelos mais diversos caminhos, e o seu conhecimento prévio poderá facilitar um novo 

aprendizado, mas ao mesmo tempo poderá possuir elementos negativos agregados em sua 

vida, como recalques e outros, que são obstáculos à novas apreensões, e para superá-los, o 

articulador desse processo é o professor, que por meio de sua didática poderá realizar grandes 
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transformações em seus aprendizes, ou não, pois dependerá dos procedimentos metodológicos 

que venha a praticar, conforme explica Freire (2011, p. 31): 
 
Por isso mesmo pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à escola, o 
dever de não só respeitar os saberes com os educandos, sobretudo os das classes 
populares, chegam a ela - saberes socialmente construídos na prática comunitária -, 
mas também, como há mais de trinta anos venho sugerindo, discutir com os alunos a 
razão de ser de alguns saberes em relação com o ensino dos conteúdos. 
 

Quando alunos adultos da EJA estão diante do seu professor, que também é adulto e 

até com menos idade de muitos que ali estão, a didática a ser trabalhada e articulada é 

desafiada para fazer determinadas pessoas que ali se encontram conseguirem aprender, pois 

muitas podem estar perdidos, sem saber porque ou por quais motivos ali chegaram e, ao 

mesmo tempo oportuniza o professor aprender, pois perguntas inesperadas do seu alunado 

podem deixá-lo sem resposta, e a melhor delas é a verdade, conforme cita Freire (2011, p. 

94): 
 
Se perguntado por um aluno sobre o que é “tomar distância epistemológica do 

objeto”, lhe respondo que não sei, mas que posso vir a saber, isso não me dá a 
autoridade de quem conhece, me dá a alegria de, assumindo minha ignorância, não 
ter mentido. E não ter mentido abre para mim junto aos alunos um crédito que devo 
preservar. 
 

A maioria dos alunos da EJA estão fora da faixa etária escolar regular de ensino, sendo 

comum as turmas se constituírem com alunos de todas as idades, em condições diversas de 

vida matrimonial social e de trabalho, cuja heterogeneidade exige do professor uma didática 

bem peculiar no seu relacionamento professor-aluno, principalmente com os mais idosos, pois 

além de terem se afastado há algum tempo por motivos particulares, podem do retorno, 

novamente se afastar sem se conhecer quais tenham sido as causas. 

Segundo o levantamento de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE (2007, p. 75) da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Aspectos 

Complementares da Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional – (tabela 1.10.1), 

do total de 10.891.000 de estudantes da EJA, se verifica uma quantidade de alunos entre 40 e 

49 anos distribuídos no quantitativo de 933.000 homens e 1.214.000 mulheres, e acima de 50 

anos no quantitativo de 741.000 homens e 1.029.000 mulheres, todos, provavelmente, 

buscando novos conhecimentos. 

O quantitativo de pessoas adultas de uma faixa etária presente nos bancos escolares 

dos cursos da EJA, apresenta um aspecto que necessita atenção quanto ao relacionamento 

professor-aluno, visto ao que foi colocado acerca do que seja o cérebro de alguém com idade 

avançada. No entanto, independente da escolaridade, os alunos que se encontram com idade 
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avançada podem apresentar um declínio na capacidade mental em comparação à época em 

que eram criança, por outro lado possuem um grande aliado, a experiência de vida. 

Um aluno de baixa escolaridade e com faixa etária elevada que busca o conhecimento, 

por algum motivo tenta minimizar suas necessidades por meio do conhecimento, e o seu 

relacionamento com o professor, observando o aspecto do envelhecimento, coloca-o numa 

situação de fragilidade. Em contrapartida, pelo aspecto da sua experiência de vida pode ter 

muito a ensinar para o professor, e neste momento, pelo diálogo, ambos estão diante de uma 

grande oportunidade para crescerem não apenas pela intelectualidade científica, mas também 

pelas experiências de vida, pois o professor da EJA precisa e deve ouvir bastante o aluno 

“muito adulto”. 

O professor e o aluno da EJA na mesma esfera do processo ensino-aprendizado, uma 

vez envolvidos nos processos metodológicos de ensino e de aprendizagem, os resultados 

provêm das ações e reações originadas e comandadas pelo cérebro dos protagonistas de 

ambos os lados, professor e alunos. 

 

2.2.1 Práticas andragógicas 

 

É óbvio que o “processo pedagógico” no ensino é o mais conhecido, não apenas por 

ser aplicado de forma integral a todos, ou seja, da criança ao mais adulto, mas também por 

existir há mais tempo. No entanto, o modelo de ensino “andragógico” ainda caminha a passos 

lentos, necessitando não apenas de divulgação dos seus princípios, assim como mais 

pesquisas, mas, muito mais quanto a sua aplicabilidade, melhor dizendo, a sua prática, pois 

quando se conhece alguma prática andragógica, esta é isolada e às vezes nem reconhecida, 

conforme explica Vogt (2005, p. 210): 
 
Dessa forma, os propósitos mundiais para a educação de adultos, bem como a 
andragogia precisam ser mais difundidos no meio acadêmico e na sociedade em 
geral, para incentivarem a produção de conhecimentos na área e a participação da 
população adulta no locus de aprendizagem. O que se percebe é que, na prática, 
existem poucos exemplos de ações educativas com adultos pautados nos princípios e 
métodos andragógicos, porém não são identificados ou reconhecidos como tal. 
 

O interesse sobre o assunto foi demonstrado por um estudo que teve como objetivo 

quantificar e descrever as características da produção científica a nível mundial sobre 

Andragogia em três áreas da educação nas Ciências da Saúde, no período de 1999 a 2009, 

com profissionais que exerciam múltiplas funções para resolver os problemas que diariamente 

aconteciam, conforme apresentado por Draganov (2011, p. 150): 
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Há três áreas da educação de grande interesse para a saúde, na qual os profissionais 
exercem inúmeras funções, lidando diariamente, com várias questões e solucionando 
problemas a elas relacionados: a formação dos profissionais, a educação permanente 
dos trabalhadores e a educação dos clientes ou pacientes. Para efetivar as ações 
educativas nessas três áreas mencionadas, as teorias, métodos e recursos de ensino-
aprendizagem são empegados como instrumentos para atender à finalidade de 
formar, treinar e aperfeiçoar recursos humanos, ou seja, alunos, profissionais e 
pacientes, razão pela qual merecem atenção especial. 
 

Nas três áreas da saúde destacadas em que foi escolhido verificar como as pesquisas se 

desenvolveram no período mencionado, constatou-se que ao longo de dez anos, de 1999 a 

2009, ocorreram 98 publicações com o tema sobre andragogia, e a área de enfermagem foi a 

que liderou, conforme amostragem feita por Draganov (2011, p. 151): 
 
[...] se refere às Ciências da Saúde e publicações sobre Andragogia de 1999 a 2009, 
mostra que a Enfermagem lidera publicações sobre o tema com 54 (55,10%) títulos, 
seguida da Medicina, com 27 (27,56%) estudos. As demais áreas, administração em 
saúde, Nutrição, Fisioterapia, Odontologia, Farmácia, Psicologia e Veterinária, 
representam 17 (17,34%) publicações, embora com quantidade menos significativa. 
A observação desses dados indicou que a maior parte das áreas das Ciências da 
Saúde estudou o tema, o que permite sugerir que o assunto é relevante para as 
profissões envolvidas. 
 

Observado a área que teve maior número de publicações, a Enfermagem, justifica-se 

pelo facto de tais profissionais atuarem em diversas situações, esclarece Draganov (2011, p. 

150): 
 
A andragogia foi testada e aplicada em grande variedade de situações na 
Enfermagem, nas três áreas de educação anteriormente referidas, e os autores são 
unânimes em dizer que, apesar de demandar adaptações, ela é facilmente aplicável, 
bem aceita e útil na produção de ações bem-sucedidas. 
 

De acordo com o levantamento realizado ao longo de dez anos, Draganov (2011, p. 

155) mostra a relevância do tema sobre andragogia: 
 
Os tipos de pesquisa encontrados nesse estudo indicaram que os pesquisadores em 
Educação demonstraram entusiasmo e necessidade de opinar sobre andragogia e sua 
aplicabilidade na Ciências da Saúde. 
 

No entanto, no campo educacional as publicações sobre o tema ainda caminham a 

passos curtos, com pouca valorização, conforme cita Draganov (2011, p. 155): 
 
Sua aplicação na Educação Permanente não foi objeto de muitas publicações, 
ficando restrita a três títulos, o que faz indagar sobre a pouca valorização dessa 
estratégia nesse campo do ensino. 
 

Outra experiência no contexto da andagogia foi realizado pelo Núcleo de Apoio 

Psicopedagógico à aprendizagem) (NAPAp) da Universidade Católica Pontifícia de São Paulo 



81 
 

 
 

(PUC-SP), sob a coordenação de Noffs, apresentado em artigo especial, que teve como 

objetivo mostrar o trabalho que trata de oferecer melhores condições de trabalho acadêmico 

pela revisão metodológica de ensino. Noffs (2011, p. 285), mostra que: 
 
Como objetivo geral, nos interessa ressignificar o papel do estudante no ensino 
superior, buscando atender às necessidades dos professores e dos estudantes, a fim 
de oferecer a esses condições de trabalho aperfeiçoado, apoiando-os durante o 
processo acadêmico, revendo a metodologia de ensino e de estudos utilizada por 
eles, apropriando a organização e a autonomia do aprendente para a aquisição do 
desenvolvimento. 
O foco de nosso trabalho está nos sujeitos que estão em constante processo de 
aprendizagem, colaborando com a construção do seu conhecimento, identificando 
obstáculos no processo de aprendizagem e o seu conhecimento. 
 

O trabalho a ser colocado em prática e pesquisado era desafiador uma vez que os 

processos de ensino-aprendizado existentes nas instituições de ensino caminham pelo 

processo pedagógico, o qual tem como base científica o ensinar para crianças, que difere de 

forma significativa quando se trata de ensinar para adultos. Noffs (2011, p. 285) explica: 
 
Ao abraçarmos tal desafio nos deparamos com uma questão fundamental: Como 

tratar da aprendizagem desses professores/aprendentes adultos? Nossa pesquisa nos 
levou à percepção de que nossas intervenções, no ensino superior, estavam 
articuladas mais ao processo de aprendizagem das crianças do que aos profissionais 
adultos. 
 

Assim, ao final de um longo trabalho com professores/alunos, os resultados se 

mostraram reflexivos no que diz respeito ao processo ensino-aprendizado para adultos, 

havendo necessidade de repensar tais processos de ensino diante das relevantes significações 

da andragogia, conforme a visão de Noffs (2011, p. 291) pelos resultados encontrados: 
 
O que já podemos adiantar é que, diante dos dados apresentados e das experiências 
com os indivíduos do grupo, vislumbramos a necessidade de se repensar os modelos 
de ensino, principalmente para aqueles que exercerão, futuramente, o papel social de 
docentes. 
 

A pesquisa tratou de trabalhar com os alunos de diversas áreas, dentre eles os 

psicopedagogos, aqueles que irão trabalhar diretamente com pessoas no âmbito educacional, e 

uma vez lidando com adultos, aprendem metodologias para lidar com crianças, e pela lacuna 

percebe-se o que deve ser repensado, como ressalta Noffs (2011, p. 291): 
 
Ressalta-se a necessidade de que, os mediadores dos processos de aprendizagem, 
entre eles, o psicopedagogo, se esforce para encontrar estratégias que contemplem as 
reais necessidades e demandas dos aprendentes, revendo os procedimentos e as 
propostas educacionais atuais, abrindo diálogo entre as diferentes teorias e áreas do 
conhecimento, estabelecendo um paradigma de educação, no qual o centro do 
processo seja, integralmente, o sujeito, sua aprendizagem em suas diferentes 
dimensões. 
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Além do mais, o psicopedagogo que irá trabalhar com o ser humano no ambiente 

educacional, pelos princípios andragógico e não pedagógicos, a partir do momento das 

relações professor-aluno não poderá tratar o conhecimento e suas ações de forma mecânica, 

mas de forma reflexiva, onde ambos estarão inseridos em um mesmo contexto. Noffs (2011, 

p. 291) mostra que: 
 
O psicopedagogo em suas ações reconhece, nos seis princípios fundamentais da 
aprendizagem com adultos, um roteiro possível de ser seguido desde que o 
profissional o faça refletidamente, e não mecanicamente. 
 

Noutro trabalho desenvolvido acerca de buscar como se dão as práticas andragógicas 

no âmbito educacional pelos professores, foi constatado que, embora os professores lidem 

com a educação de adultos, não praticam os conceitos específicos para a aprendizagem dos 

mesmos, permanecendo com práticas pedagógicas que são específicas para crianças, e tal 

justificativa dos resultados são apresentados conforme as palavras de Fernandes (2012, p. 50): 
 
Sabemos que não podemos cair no erro de querer educar e formar adultos, da mesma 
maneira e, tendo como base os mesmos pressupostos da educação de crianças e 
jovens, mas é uma prática constante. Seria, pois, necessário adoptar estratégias 
pedagógicas e metodológicas orientadas para o aperfeiçoamento da formação de 
professores na área da educação de adultos que, consequentemente, suscitem 
estratégias de trabalho adequadas e adaptadas aos mesmos, tendo por base os 
princípios da sua aprendizagem. 
Facilmente nos apercebemos que, apesar de novos métodos de formação de adultos e 
da existência de teorias sobre a sua aprendizagem, a aplicabilidade no quotidiano da 
sala de formação não se verifica. Na nossa opinião, a verdade talvez seja que os 
educadores não estejam prontos para lidarem com os adultos aprendizes. 
Consideramos, portanto, a falta de preparação dos formadores para lidar com as 
diferentes situações de vida e aprendizagem dos adultos, um factor de peso no seu 
estilo educativo. A preocupação dos formadores em adquirir conhecimento prévio 
das características pessoais do adulto, bem como das suas especificidades deve, por 
isso, ser considerada na implementação de estratégias de acção educativa mais 
conformes às mesmas. 
 

Diante do facto dos adultos terem conhecimento adquirido ao longo da vida, seja 

professor ou alunos, o conteúdo novo a ser transmitido, esteja ele na internet, na lousa, numa 

imagem, em um retroprojetor, em um filme, numa apostila, em um livro, enfim, seja em qual 

for o material didático, é possível que para esta clientela específica, a EJA, o trabalho 

interdisciplinar seja mais proveitoso em suas vidas cotidianas do que de forma disciplinar. 

 

2.3 INTERDISCIPLINARIDADE x MULTIDISCIPLINARIDADE 
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O universo é composto de uma complexa rede de conhecimentos, uns já descobertos 

pelo homem, outras ainda não, e outros apresentados sob a forma de vestígios que 

sobreviveram ao tempo, suas origens perdidas são explicadas pela ciência sob “hipóteses”. 

Neste contexto, o próprio homem ao longo de sua evolução histórica se viu obrigado a 

dividir o conhecimento em partes, compondo assim as disciplinas, e daí o termo 

“disciplinaridade”. 

Há vários termos que podem ser correlacionados ao termo “disciplina”, tais como: 

“multidisciplinaridade”, “interdisciplinaridade” e “transdisciplinaridade”, cujas palavras ou 

significantes têm significados estabelecidos sob um conceito próprio que pelos mesmos se 

traduzem significações que orientam a maneira de como trabalhar o conhecimento. 

Tem-se então que, “multidisciplinaridade” trata de um conjunto de disciplinas 

trabalhadas ao mesmo tempo e no mesmo nível de compreensão humana, que não se 

conectam entre si. Nesta forma de visualizar o termo, corresponde aos currículos escolares 

conhecidos nas academias. 

Exemplificando a multidisciplinaridade no âmbito de um curso qualquer, não 

importando sua natureza, tem-se o currículo, onde várias disciplinas são elaboradas e 

organizadas em suas individualidades, colocadas em grupos fechados que correspondem aos 

módulos trabalhados periodicamente, seja semestral ou anual, ao longo do curso. 

Para Moll (2004, p. 31): 
 
Num currículo multidisciplinar, as disciplinas são ensinadas sem qualquer 
articulação entre si. O grande desafio seria levar alunos e professores a compreender 
o saber novamente como único. 
 

O currículo para as faixas escolares, D’Ambrosio (1997, p.73) esclarece assim: 
 
A definição de currículo se aplica a essas faixas. Os indivíduos devem se enquadrar 
nos objetivos definidos para sua faixa e aceitar os conteúdos pré-definidos, 
ensinados com uma metodologia muitas vezes testada e considerada boa. Os que não 
satisfazem os critérios de avaliação são reprovados, ou marginalizados, ou sujeitos a 
uma política contraditória, a de promoção automática. 
 

A ideia de currículo para Azevedo (2007, p. 261) se apresenta da seguinte forma: 
 
Infelizmente, a idéia do currículo é empregada na escola como um manual descritivo 
de ações a serem seguidas pelos professores, alunos e profissionais de ensino de 
forma mecânica, acrítica e destituída de sentido e significado. 
O currículo acaba por não se configurar como um conjunto de orientações e 
hipóteses de trabalho, originários de um processo reflexivo por parte de todos que 
compõem o contexto escolar. 
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O termo “interdisciplinaridade” trata de trabalhar e interagir o conhecimento entre 

duas ou mais disciplinas. É um estudo que leva a um aprendizado mais rico e eficaz em 

relação a maneira de se trabalhar o conhecimento no contexto multidisciplinar. Desta forma, 

há uma conexão entre o conhecimento de várias disciplinas, que interagem e se 

complementam com objetivo de se concretizar alguma coisa possível de ser utilizada na 

prática. 

Exemplificando a interdisciplinaridade no currículo de um curso qualquer, tem-se 

determinado conhecimento de uma disciplina conectado ou correlacionado com o 

conhecimento de outra ou outras disciplinas no mesmo módulo semestral, ou até mesmo com 

disciplinas de módulos anteriores. Desta forma, um conteúdo se complementa com outro ou 

outros, no objetivo de ser alcançada a elaboração ou concretização de um fim. 

A interdisciplinaridade é um contexto gerador de conhecimentos que envolve 

professores e alunos numa dinâmica constante e contínua não apenas em sala de aula, mas em 

todo o ambiente educacional e fora dele. 

Desta forma, Azevedo (2007, p. 259) apresenta a interdisciplinaridade como uma 

proposta de melhoria entre os sujeitos do processo ensino-aprendizado sob a seguinte visão: 
 
A interdisciplinaridade tem como proposta promover uma nova forma de trabalhar o 
conhecimento, na qual haja interação entre sujeitos-sociedade-conhecimentos na 
relação professor-aluno, professor-professor e aluno-aluno, de maneira que o 
ambiente escolar seja dinâmico e vivo e os conteúdos e/ou temas geradores sejam 
problematizados e vislumbrados juntamente com as outras disciplinas. 
 

A explicação sobre vantagens da interdisciplinaridade apresentado por Moraes (2005, 

p. 50) se mostra assim: 
 
Os projetos interdisciplinares têm a grande vantagem de dar espaço à iniciativa e à 
criatividade dos participantes. Além disso, estimulam o espírito coletivo, a 
solidariedade e a troca de informações, contribuindo decisivamente para a 
construção do conhecimento. O professor, quando necessário, deve induzir, sugerir 
temas que despertem o interesse do aluno e que sejam de relevância no sentido 
social, cultural e econômico. Não podemos deixar que os temas sejam decididos 
apenas pelos alunos, pois nós, professores, temos a obrigação de ampliar seus 
horizontes de interesses. 
 

O termo “transdisciplinaridade” trata de se trabalhar o conhecimento num universo 

macro, onde muitas disciplinas de naturezas diferentes se conectam. É um espaço amplo, 

difícil de ser trabalhado no âmbito acadêmico porque exige o conhecimento de muitas áreas 

distintas, mas é possível de se realizar mesmo diante do desafio. 

Exemplificando a transdisciplinaridade, não de um curso qualquer, mas colocando em 

termos práticos e dirigido a um curso, como a engenharia civil, tem-se uma ideia de projetar 
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uma edificação que permita suportar as intempéries da natureza, permita uma climatização e 

iluminação natural, seja ecologicamente correta, ofereça eficiência energética, possua 

condições de segurança contra qualquer tipo de incêndio, e seja uma construção econômica, 

dentre outras qualidades que poderiam ser agregadas. Como pode ser observado, tal projeto 

enlaça conhecimento de várias áreas que precisam estar conectados para um objetivo único, a 

construção de uma edificação que ofereça as qualidades desejadas. Caso isto fosse pensado 

numa academia, provavelmente seria um bom desafio para estudantes e professores de muitos 

segmentos. Obviamente isso é possível de acontecer na prática, em uma empresa que se 

componha de profissionais de diversas áreas do conhecimento, cujo projeto é 

“transdisciplinar”. 

Moll (2004, p. 31) esclarece a transdisciplinaridade como último estágio do processo 

curricular, “A transdisciplinaridade, como possibilidade, seria o último estágio, no qual todas 

as disciplinas se fundiriam, sem qualquer supremacia de uma sob as demais”. 

No contexto observado, se conclui que o mundo está evoluindo tecnologicamente 

numa velocidade cada vez mais rápida, de forma transdisciplinar, e as academias ainda 

continuam organizadas num modelo multidisciplinar, cujos comportamentos de muitos 

professores estão estagnados nas ações que não se permitem evoluir a si, e nem a própria 

academia se esforça para tais mudanças. De forma pontual é possível que aconteça a vontade 

de alguns tentarem mostrar que novas atitudes didáticas nas academias devem ser postas em 

prática a favor do crescimento intelectual de futuros profissionais com visões diferentes. 

É notório que nas academias onde são oferecidos os mais diversos cursos, os 

currículos se estruturam sob os moldes de currículos compostos de disciplinas agrupadas em 

pacotes que definem os períodos semestrais ou anuais. 

Não se vê currículos onde as disciplinas, por seus conteúdos, se mostrem de forma 

“interdisciplinar”. Os livros, que é o material didático mais comum para os alunos estudarem 

e aprender, não se apresentam num contexto interdisciplinar. 

Nosso trabalho se confina no universo acadêmico onde é oferecido cursos da EJA. 

Moll (2004, p. 35) mostra a realidade que os alunos, jovens e adultos trabalhadores, precisam 

nas práticas didáticas: 
 
O que a prática nos revela é que nossos alunos precisam entrar em contato com 
conteúdos e atividades que favoreçam a aquisição de conhecimentos através da 
observação, da análise, da comparação, da generalização, da reflexão e do 
pensamento crítico, visando sempre ao desenvolvimento de ações criativas. 
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A realidade de vida para um aluno da EJA é que o conteúdo a ele transmitido não seja 

apenas no aspecto do diálogo professor-aluno no cotidiano das aulas, mas também, que possa 

encontrar num material didático específico, o livro por exemplo, de forma interativa e 

próximo da realidade de sua vida, cuja leitura proporcione “atenção” e “reflexão”, causando 

um aprendizado diferente, aplicável ao seu dia a dia. 

Azevedo (2007, p. 267) apresenta a ideia de um trabalho interdisciplinar da seguinte 

maneira: 
 
Nesse sentido, a idéia do trabalho interdisciplinar não passa pela unificação dos 
conhecimentos e saberes, mas pela busca incessante de troca entre eles, e é nessa 
construção do saber que a interdisciplinaridade se solidifica de fato, e não nos 
momentos posteriores, quando se buscam os saberes instituídos para organizá-los. 
Assim, o professor realiza a transposição dos construtos/saberes e o aluno reconstrói 
e se apropria dos construtos/saberes de uma disciplina. Juntos, professor e aluno 
passam a estabelecer relações com outros saberes e com o próprio cotidiano, 
estabelecendo relações e construindo redes de conhecimentos. 
 

Métodos e materiais didáticos, e tantas outras visões aprofundadas na reflexão dos 

pesquisadores que objetivam trazer melhorias para o processo ensino-aprendizado, 

especificamente no foco do aprendizado, diante de um mundo que se mantém cada vez mais 

acelerado no conhecimento que surge e se transforma a todo o momento, provocando cada 

vez mais competição entre as organizações sociais, os resultados se mostram nos altos índices 

de reprovação e evasão que se inter-relacionam, gerando problemas seríssimos que se 

intensificam pelas causas de naturezas diversas, conforme D’Ambrosio (1997, p. 83) alerta, 
 
Um dos maiores problemas que enfrentamos hoje na educação está sendo o alto 
índice de reprovação, além de enorme evasão escolar. Ambos estão relacionados. 
Medidas dirigidas ao professor, tais como fornecer-lhe novas metodologias e 
melhorar – qualitativa e quantitativamente – seu domínio de conteúdo específico, 
são sem dúvida importantes, mas têm tido pouco resultado. 
 

Tradicionalmente os currículos foram e são estabelecidos em um modelo de 

disciplinas que será aplicada em sala de aula, composto de livros, cadernos e outros elementos 

intrínsecos de um padrão, conforme D’Ambrosio (1997, p. 72) apresenta: 
 
O material de ensino é composto por livros e cadernos padronizados, listas de 
chamada organizadas por critérios rígidos, testes, tarefas, elogios e críticas públicas, 
notas com prêmios ou punições, e outras características mais. 
 

Portanto, os currículos preestabelecidos com seus dispositivos intrínsecos, submetem 

os alunos de suas respectivas faixas etárias a um modelo definido para eles, que resulta à 

condição final de “aprovação” ou de “reprovação”. D’Ambrosio (1997, p.73) esclarece: 
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A definição de currículo se aplica a essas faixas. Os indivíduos devem se enquadrar 
nos objetivos definidos para sua faixa e aceitar os conteúdos pré-definidos, 
ensinados com uma metodologia muitas vezes testada e considerada boa. Os que não 
satisfazem os critérios de avaliação são reprovados, ou marginalizados, ou sujeitos a 
uma política contraditória, a de promoção automática. 
 

O pior resultado deste contexto recai sobre o aluno, uma triste realidade, a da agressão 

à sua capacidade cognitiva, conforme explica D’Ambrosio (1997, p.72): 
 
Mas o resultado é praticamente o mesmo, em todos os níveis de escolaridade e em 
todas as disciplinas: o aluno é massacrado no seu comportamento, agredido na sua 
inteligência e tolhido na sua criatividade. 
 

No entanto, um currículo composto por seus respectivos elementos não deveria ter o 

objetivo, ao que parece ser, de fazer o aluno aprender por aprender e passar de série, mas, de 

ser direcionado a situações que os envolvesse às atividades motivadoras, cujos instrumentos 

fossem necessários ao aprendiz, e ao final pudessem ser aplicados em seu cotidiano. 

D’Ambrosio (1997, p. 72) propõe: 
 
Minha proposta de currículo dinâmico é baseada em três tipos de atividades: de 
sensibilização (que motiva para o momento educacional, aula ou correspondente), de 
suporte (que dá os instrumentos de trabalho à medida que se tornam necessários) e 
de socialização (na qual se pratica uma ação que resulta num fato, objeto ou 
aprendizado). 
 

O mundo fora do ambiente escolar é composto por conhecimentos atraentes, 

interdisciplinares e transdisciplinares, em meio as tantas culturas que hoje se entrelaçam numa 

mesma sociedade, e por esse facto é importante o professor buscar métodos alternativos para 

tornar o conhecimento a ser trabalhado em sala de aula como algo atrativo e interessante para 

os jovens e adultos, que resulte um melhor aprendizado. Na visão de D’Ambrosio (1997, p. 

86): 
 
A academia deve urgentemente reconhecer os novos paradigmas do conhecimento 
científico, partindo daí para uma nova dinâmica curricular, incorporando modelos 
interdisciplinares e transdisciplinares, assim como o multiculturalismo consequente. 
 

A interdisciplinaridade quando aplicada no contexto da sala de aula, e antes desta 

etapa, enquanto dimensão na construção dos projetos, potencializa todos que estiverem 

envolvidos, sejam professores ou alunos, despertando a criatividade, estimulando a 

curiosidade, e dentre outros adjetivos possíveis de serem colocados, transforma os 

participantes em novas pessoas. 

Assim, a construção de um currículo voltado para a interdisciplinaridade e a reflexão 

sobre os objetivos dos conteúdos a serem trabalhados ao longo de um processo educativo, 
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devem ser colocados em todas as etapas, de forma a fazê-los se conectarem com outras 

esferas do conhecimento. Azevedo (2007, p. 261) esclarece que: 
 
Quando analisamos a construção e a implementação do currículo, torna-se 
necessária uma atitude reflexiva permanente da própria comunidade sobre como o 
conhecimento escolar é construído (para quê, por quê, e o quê ensinar), não 
esquecendo jamais que ele é constituído pela interconexão entre conhecimentos 
científicos e sociais. 
 

Apesar do foco no contexto seja a interdisciplinaridade, se retrata o currículo por ser 

este o primeiro instrumento pelo qual balizará a preparação para o que se deseja, a 

interdisciplinaridade, e para construir algo dessa natureza é necessário desconstruir o existente 

para se chegar a um novo pensar de educação que se situa em várias vertentes, conforme cita 

Azevedo (2007, p. 260-261): 
 
É um processo de desestruturação situacional do prévio, do possuído e do 
conhecido, para buscar uma nova estruturação do pensamento. É necessária a 
passagem do pensamento linear lógico-formal para o pensamento dialético, em que 
se efetivem: 
 as contradições dos fenômenos; 
 as relações múltiplas dos saberes; 
 a problematização da rivalidade; 
 a busca pela integração do pensar + fazer e/ou fazer + pensar; 
 o processo contínuo de ação – reflexão – ação; 
 a superação da dependência, da passividade e da rivalidade; 
 a autonomia, a ação reflexiva e a cooperação. 
 

Afinal, a interdisciplinaridade pelo próprio significado da palavra, ela conecta o que 

está solto e isolado nas disciplinas e, desta forma, não apenas as disciplinas irão se comunicar, 

mas tudo que esteja ao redor de determinado conteúdo. Para isto é necessário que o 

pensamento dos professores sobre os métodos seja descontruído e reconstruído para um novo 

universo de processo ensino-aprendizado, conforme explica Azevedo (2007, p. 260): 
 
A perspectiva epistemológica da interdisciplinaridade não pressupõe unicamente a 
integração, mas a interação das disciplinas, de seus conceitos e diretrizes, de sua 
metodologia, de seus procedimentos, suas informações na organização do ensino, 
enfim, traz a idéia da não globalização dos conteúdos simplesmente, mas, sobretudo, 
de trabalhar as diferenças, criando a partir disso novos caminhos epistêmicos e 
metodológicos como forma de compreender e enriquecer conhecimentos sobre as 
mais diversas áreas do saber. 
A interdisciplinaridade é o elo que possibilita o estabelecimento de inúmeras 
relações das disciplinas com a realidade, num processo recíproco de aprendizagens 
múltiplas e intermináveis. Assim, professor e aluno deverão estabelecer diferentes 
interconexões entre a epistemologia dos conhecimentos e o mundo que os cerca, a 
fim de exercitar cotidianamente seus saberes e as relações entre teoria e prática. 
 

Repensar os paradigmas e discutir os métodos de ensino tradicional na educação de 

adultos, principalmente no âmbito da EJA, com objetivo de adequar, o processo exige ensino-
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aprendizado às novas realidades de “aprendizado” e de “ensino”, colaborar com a evolução da 

sociedade em todo o seu contexto, pois, do contrário os resultados destes ambientes 

educativos continuarão sendo os que se veem todos os dias nas manchetes, tais como: 

 Evasão; 

 Desinteresse pela sala de aula; 

 Baixo aprendizado; 

 Falta de ânimo pelos estudos; 

 Notas baixas etc. 

A construção dos saberes nos ambientes educacionais constituídos por alunos da EJA 

feita de forma interdisciplinar, se estabelece em momentos ricos de aprendizado para os 

alunos não apenas pelo facto destes possuírem uma carga de conhecimento adquirida ao longo 

das suas vidas, mas pela maneira como suas experiências aconteceram e possam ser 

apresentadas, e também para o professor que se situa numa oportunidade de crescimento 

intelectual. 

Sair da zona de um trabalho com disciplinas lecionadas de forma disciplinar para um 

universo onde o conhecimento será apresentado de maneira interdisciplinar, é uma mudança 

que propicia em primeiro lugar desconforto, em segundo exige coragem e, em terceiro exige 

querer, que uma vez superado estes momentos, provavelmente serão beneficiados pelos 

resultados dos seus trabalhos, conforme detalha Azevedo (2007, p. 268) acerca de etapas que 

exigem determinadas ações: 
 
A implementação de uma ação interdisciplinar implica, então: 
 perda da acomodação; 
 lançar-se ao novo; 
 reformulação da estrutura de ensino das diferentes disciplinas; 
 transformação do trabalho pedagógico; 
 novos encaminhamentos na área de formação de professores. 
 

Assim como em qualquer processo ensino-aprendizado, e não diferente na educação 

de jovens e adultos, é comum dentro das salas de aula os professores transmitirem o conteúdo 

por meio de algum material didático, sejam livros, apostilas, projeções, etc. Geralmente os 

conteúdos estão estruturados de forma disciplinar, fundamentada num currículo 

preestabelecido. O detalhe é que os conteúdos não são apresentados pela maioria dos 

professores de forma interdisciplinar, que leve o aluno ao raciocínio e ao senso crítico. 

A visão do material didático sob a olhar da interdisciplinaridade também não é 

suficiente para garantir a qualidade do processo ensino-aprendizado devido a outros fatores 

poderem influenciar de forma positiva ou não, pois a didática em sala de aula para jovens e 
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adultos por parte dos professores tem sido uma preocupação constante em todas as esferas de 

ensino. DeAquino (2008, p. 13) esclarece: 
 
O medo de fracassar e a falta de alinhamento das expectativas dos alunos com as de 
seus professores e universidades levam a um alto grau de desistência ou de não-
comprometimento por parte daqueles que precisariam aprender. A grande discussão 
hoje existente nos meios universitários e de educação continuada é se a pedagogia é 
uma forma adequada para o ensino e aprendizagem de adultos ou se a andragogia, 
uma abordagem que considera a postura crítica e a necessidade da experimentação, 
seria capaz de trazer resultados melhores para esse grupo particular de aprendizes. 
 

Um material didático, mesmo que a partir de uma matriz curricular preestabelecida, 

elaborado de forma interdisciplinar, já estabelece um diferencial à prática didática. 

O entendimento da construção de uma matriz curricular, seja pela definição das 

disciplinas ou principalmente pela organização dos conteúdos a serem postos no material 

didático, como já citado, não é suficiente para que problemas de aprendizado estejam 

resolvidos. É necessário que a prática dessa organização, aparentemente semelhante a 

qualquer outra em sua concepção estrutural, seja pensada de modo a possibilitar o espaço para 

o surgimento de um novo conceito de trabalho didático, pois na ideia de induzir a prática da 

interdisciplinaridade, e como última ação, a transdisciplinaridade, possa resultar projetos 

pensados, e uma vez executados, possam demonstrar a eficácia da absorção do conhecimento 

de forma aplicada, no qual se encontram a inter-relação de vários conteúdos, conforme 

explica Moll (2004, p. 31): 
 
Na interdisciplinaridade, haveria uma integração de modo a se estabelecer um novo 
tipo de saber. Um saber que compreenderia os saberes das disciplinas que se 
interdisciplinaram. A transdisciplinaridade, como possibilidade, seria o último 
estágio, no qual todas as disciplinas se fundiriam, sem qualquer supremacia de uma 
sobre as demais. 
 

Afinal, o conhecimento interdisciplinar não se torna unificado, mas de maneira 

diferente, se entrelaçam, entre os pensares de professores com professores e professores com 

alunos para o contexto da globalização, para a vida cotidiana dentro e fora da escola. Azevedo 

(2007, p. 270) afirma que: 
 
Nesse sentido, a interdisciplinaridade não trabalha o conhecimento de maneira 
globalizante, a fim de unificar os saberes, mas busca promover interconexões entre 
os saberes, tanto entre professores e seus pares quanto entre professores e alunos, 
trabalhando o conhecimento de forma problematizadora e estabelecendo relações 
entre as diferentes ciências, o cotidiano escolar e a realidade social e histórica em 
que os sujeitos estão envolvidos. 
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Elaborar um material didático no qual estarão inseridos conteúdos que objetivam 

desenvolver o cognitivo dos alunos de forma interdisciplinar é complexo devido à seleção dos 

conteúdos. Silva (2010, p. 148) explica que: 
 
Toda seleção de conteúdos pressupõe um filtro. Alguns conhecimentos são 
hegemonicamente validados, enquanto outros não. Por isso tais conhecimentos são 
negados, silenciados e se fazem ausentes do currículo. O processo de validação dos 
conhecimentos para serem incluídos no currículo é longo, conflituoso e depende do 
seu reconhecimento na comunidade acadêmica, embasada em resultados de 
pesquisas e da constituição de um grupo de pesquisadores fortes suficientemente 
para se imporem, de modo a construir um campo de conhecimentos, ainda que 
sujeito a enfrentamentos de natureza diversa. 
Vale, no entanto, ter presente que é na instância que se denomina currículo em ação, 
quando o currículo chega aos professores, que, de fato, se efetiva um currículo. O 
professor – sujeito da ação pedagógica em relação com os alunos, também sujeitos – 
define o que constituirá o corpus de conhecimentos que irá desenvolver durante o 
processo ensino-aprendizagem dependendo de uma série de circunstâncias, entre 
elas a sua própria formação profissional. 
 

As ações didáticas que levam o aluno a pensar, raciocinar, questionar, fazendo-o 

exercitar a capacidade de analisar os dados e informações que estão por aprender em 

consonância com outros saberes que resultarão numa aplicação ou construção de algo, se 

traduz na prática da interdisciplinaridade, pela qual evita a condição da memorização de um 

conteúdo “solto”, “isolado”, “sem conexão”, ou seja, apenas de “decorar”. 

No processo de trabalhar a interdisciplinaridade num currículo escolar pelo qual 

haverá um material didático a ser elaborado, num primeiro momento os professores se 

inserem no conceito do que seja trabalhar de forma interdisciplinar, ou seja, todos, além de 

terem conhecimento aprofundado do conteúdo da sua disciplina, têm a oportunidade de 

conhecerem o das disciplinas paralelas e até mesmo, indo mais além se vier a acontecer, o 

conteúdo das disciplinas que antecedem ao período no qual lecionam e as que estão no 

período seguinte, além do conhecimento do dia a dia de cada um dos alunos, ou seja, como o 

que estão a aprender interfere na vida cotidiana deles. 

Desta forma, esta prática de construção de conteúdos para as disciplinas também 

colabora para a transdisciplinaridade, conforme mostra o trabalho de Moll (2004, p. 35), que 

foi realizado em um Programa de Ensino Fundamental para jovens e adultos trabalhadores: 
 
O que a prática nos revela é que nossos alunos precisam entrar em contato com 
conteúdos e atividades que favoreçam a aquisição de conhecimentos através da 
observação, da análise, da comparação, da generalização, da reflexão e do 
pensamento crítico, visando sempre ao desenvolvimento de ações criativas. 
O bloco das linguagens reúne as disciplinas de artes, português e línguas 
estrangeiras (inglês e espanhol), congregando semanalmente os professores para 
discutir suas propostas pedagógicas e o dia-a-dia em sala de aula, sempre com o 
objetivo de trabalharmos juntos. Precisávamos repensar as nossas atividades a partir 
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dos seguintes eixos: oralidade, corporeidade, produção textual, leitura e ensino de 
gramática. 
 

Uma boa maneira de conduzir o processo da interdisciplinaridade é trabalhar o 

conteúdo em grupo, onde os alunos podem ser levados a um debate onde possam questionar o 

que está a ser apresentado e suas intervenções na vida cotidiana, seguido de apresentá-las sob 

o ponto de vista individual e social. Assim, o professor possibilita a condição da descoberta, 

quando coloca os alunos para aprender pela reflexão, usando o senso crítico, sabendo como e 

onde existe determinado conhecimento e, como pode ou não ser aplicado, estabelecendo 

assim, de forma concreta, não apenas o saber, mas o “saber fazer” ou o “saber aplicar”. Moll 

(2004, p. 35-36) mostra uma experiência semelhante: 
 
Os alunos mostravam-se muito constrangidos no início das aulas pois muitos não se 
conheciam. Começamos criando os personagens individualmente. Depois, em 
grupos de quatro alunos, eles tentavam integrar estes personagens, criando uma 
história, uma cena onde os quatro personagens pudessem interagir. Um deles 
escrevia a história para depois narrar para a turma. Na sequência, foram solicitados a 
materializar os seus personagens em bonecos de dedo e, novamente em grupos, 
criaram as histórias e as cenas, já incluindo diálogos. Improvisamos um palco com a 
mesa do professor, a fim de contemplar o movimento nas atividades. 
 

Os resultados de cada grupo puderam também ser observados entre os grupos e ao 

final ser concluído de forma social, intrínseco ao contexto que o professor trabalhava, 

conforme Moll (2004, p. 36) explica: 
 
As dificuldades no uso da língua escrita não desapareceram por completo, mas 
surpreendemos que a educação é um processo e foi iniciada uma reflexão sobre este 
tema, de forma a valorizar os saberes dos alunos e a incentivar que buscassem 
sempre ampliá-los. O fato de eles estarem escrevendo os textos, muitas vezes de três 
a quatro páginas, é muito importante, pois eles estão produzindo algo por seu 
próprio esforço e assumindo a autoria dos trabalhos. 
 

Há de se perceber que todos têm interesse, sejam alunos ou professores, quando um 

trabalho é interdisciplinar, pelo qual se pode construir currículo e conteúdo, e não disciplinas 

isoladas e soltas, pois as salas de aula continuam. O que muda são os métodos de se fazer o 

que se tem de fazer, porém de outra maneira, de se mostrar o mesmo conhecimento por outro 

prisma, de se conhecer o conhecimento que não está escrito nem gravado, conforme esclarece 

D’Ambrosio (1997, p. 100): 
 
Então acabamos com as aulas? Claro que não. Mas cada aula deve ser uma 
oportunidade única de se ouvir o que não está nos livros, o que não está gravado em 
áudio ou em vídeo e que não é repetido. Assim se justifica ir assistir a uma aula. 
 

No universo de investigação acadêmica, vários trabalhos mostram exemplos acerca da 

prática de interdisciplinaridade e seus respectivos resultados. Um deles tratou de um estudo 
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descritivo qualitativo das análises teóricas e empíricas, cuja pesquisa de ensino ocorrida na 

disciplina “Didática” no mestrado de Educação em Saúde, estiveram participantes mestrandos 

de várias áreas do conhecimento, e como resultado final foi percebido que as visões dos 

educadores no âmbito da interdisciplinaridade devem ser repensadas, visto que seus 

resultados são promissores e adequados a um mundo que se apresenta cada vez mais mutante, 

conforme esclarecido por Gomes (2006, p. 244): 
 
Este trabalho levanta o questionamento sobre a importância do desenvolvimento dos 
saberes da docência e da necessidade de o professor abrir-se a novas estratégias que 
possibilitem a troca de conhecimentos e a interdisciplinaridade, como virtude que 
escuta a verdade do outro e se abre para novas ideias. [...] Como poderemos nós, 
alunos e professores, nos confrontar no enfrentamento cotidiano da vida e do ensino-
aprendizagem como seres autonômos e críticos? Como romper com o cordão de 
repetições e acomodações que formam uma réplica de modelos cristalizados e 
autoritários na prática pedagógica? 
Compreendemos que esta prática se faz pela ação do professor na condução dos 
grupos, na gestão das classes, na organização dos conteúdos, na articulação das 
disciplinas com o projeto pedagógico e o currículo, constituindo-se assim um saber 
próprio da docência. A formação de professores e, sobretudo, manter-se atualizado, 
aprendendo e reaprendendo a ser, a conviver, a fazer e a conhecer, constitui-se um 
decreto imutável para o saber fazer pedagógico alicerçado em novos valores e 
princípios. 
 

Outra prática interdisciplinar com seus respectivos resultados pode ser encontrada em 

um artigo apresentado no “Simpósio Internacional sobre Interdisciplinaridade no Ensino, na 

Pesquisa e na Extensão – Região Sul”, (SIIEPE-Sul), 2013, intitulado “A Interdisciplinaridade 

Aplicada no Programa Sala de Apoio à Aprendizagem”. Neste trabalho foram mostrados 

resultados relevantes quanto a evolução daqueles que tinham dificuldade em língua 

portuguesa e matemática da 5ª série do Ensino Fundamental, quando inseridos em uma das 

ações que foi o Programa de Apoio à aprendizagem (PSAA), cuja metodologia aplicada pelos 

professores foi a interdisciplinaridade, com resultados perceptíveis. Pereira e Akaichi (2013, 

p. 8) mostram que: 
 
Na perspectiva da interdisciplinaridade, constatou-se que a educadora procurava 
tornar o conteúdo didático mais atrativo ao aluno, menos abstrato e mais 
significativo. 
Através de materiais lúdicos, a professora trabalhava o conteúdo de maneira mais 
dinâmica e interativa. Explorava os conhecimentos de outras matérias já 
internalizados pelo aluno como forma de facilitar o aprendizado. 
 

A interdisciplinaridade quando trabalhada conjuntamente com a realidade do aluno os 

resultados se revestem de novos conhecimentos de forma mais rápida e eficaz, ou seja, o 

conhecimento apreendido na sala de aula levado à realidade do mundo cotidiano dos 

aprendizes, e, ao mesmo tempo permitido ao aluno levar suas experiências do dia a dia para a 
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sala de aula, favorece um aprendizado mais sólido e realista. Pereira e Akaichi (2013, p. 8) 

demonstram que: 
 
Igualmente, ao trabalhar a produção de textos, a docente solicitava aos alunos que 
contassem fatos ocorridos em seu bairro, no seu cotidiano. Invocava acontecimentos 
históricos e geográficos notórios para que o aluno conseguisse produzir textos a 
partir de suas próprias experiências e da vivência seus familiares. 
Através dessa estratégia, ela conseguia fazer com que os alunos rompessem a 
barreira do medo e conseguissem escrever, fazendo o encadeamento lógico de 
ideias. À medida que os educandos evoluíam na escrita, ela introduzia aspectos 
formais da língua portuguesa e os alunos aprendiam com desenvoltura. 
 

Com os resultados apresentados é notório que a prática da interdisciplinaridade é uma 

direção sem volta, em que não apenas se apresenta com uma importância significativa no 

contexto do aprendizado do aluno, como também o ganho que a sociedade adquire, 

adolescentes e futuros jovens e adultos mais conscientes e críticos do saber. Pereira e Akaichi 

(2013, p. 10) explica: 
 
Assim, as ações pedagógicas desenvolvidas na perspectiva interdisciplinar têm uma 
dimensão discursiva que potencializa a internalização de saberes e amplia a visão de 
mundo do discente. E nesse sentido, a sociedade ganha, já que sob essa vertente, o 
processo de ensino-aprendizado torna-se mais qualificado formando cidadãos 
críticos e conscientes. 
Portanto, resta notório que a interdisciplinaridade, em si, prioriza o sujeito, parte da 
especificidade desse para tornar o objeto acessível a ele. Sob essa vertente, não basta 
apresentar o conteúdo, é preciso torná-lo compreensível, significativo e menos 
abstrato ao aluno. A adoção da interdisciplinaridade para luta contra a dificuldade de 
aprendizagem não é medida aconselhável, é medida que se impõe, seja por 
potencializar o ensino-aprendizado, seja por tornar o conhecimento mais 
democrático e acessível. 
 

Outra prática sobre a interdisciplinaridade foi verificada por meio de um estudo 

comparativo entre três grupos de estudantes de 1ª série do Ensino Médio, que tiveram 

conhecimentos básicos de estatística a partir das aulas de Matemática, Geografia e 

Matemática aplicada, de uma escola pública de São Paulo. O trabalho foi publicado na 

Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos – RBEP, em 2011, e os resultados demonstraram o 

quanto o método de ensino pela interdisciplinaridade é mais eficiente para a aprendizagem do 

aluno em relação ao método tradicional de forma disciplinar. Pagan (2011, p. 736) relata sua 

conclusão: 
 
Nossa conclusão principal é de que o ensino de Estatística pautado nos moldes da 
interdisciplinaridade é mais eficaz para a aprendizagem de seus conceitos 
elementares. Explicamos tal conclusão defendendo a ideia de que esta 
interdisciplinaridade provoca interesse dos alunos pelos assuntos estudados em 
outras disciplinas escolares no mesmo momento em que esses assuntos facilitam na 
compreensão dos conceitos estatísticos. É, portanto, uma aprendizagem 
retroalimentada entre os conceitos advindos de outras disciplinas e os conceitos 
estatísticos. 
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Outro resultado de pesquisa acerca da interdisciplinaridade foi apresentado em um 

artigo intitulado “A Interdisciplinaridade e o trabalho coletivo: análise de um planejamento 

interdisciplinar”, dos pesquisadores Célia Weigert, Alberto Villani e Denise de Freitas, 

realizado por meio de um trabalho coletivo e interdisciplinar em parceria com uma escola de 

Ensino Médio e outras instituições de ensino e de pesquisa, objetivando melhorar o ensino da 

rede pública no Estado de São Paulo, se deu especificamente na disciplina de botânica, 

conforme explicam Weigert, Villani e Freitas, (2005, p. 146): 
 
No âmbito dessas discussões, o Programa de Ensino do Projeto Flora 

Fanerogâmica do Estado de São Paulo, um projeto temático financiado pela Fapesp, 
foi proposto para contribuir com a melhoria do ensino da rede pública, mais 
especificamente, em relação aos conhecimentos de Botânica, explorando uma 
metodologia interdisciplinar. O projeto envolveu várias Instituições (Universidades, 
Escolas e Fapesp) com a finalidade de propiciar a elaboração de um projeto coletivo 
que integrasse as práticas diárias em sala de aula de vários professores e, portanto, 
de várias disciplinas do Ensino Médio. 
 

É natural que no início da construção coletiva de um trabalho interdisciplinar surjam 

obstáculos. Um deles pode ser percebido quanto ao esforço maior de cada um no grupo, visto 

que, trabalhando as disciplinas de forma individualizada o desprendimento de energia é bem 

menor e, no contexto apresentado as disciplinas têm de estar interconectadas por seus 

responsáveis. Outro obstáculo é quanto a linguagem específica de cada professor, ou seja, 

cada um em sua disciplina tem o domínio próprio do seu conhecimento que se diferencia das 

demais. Portanto, a unificação da linguagem é fazer a conexão dos diversos conhecimentos 

que têm linguagens próprias. Neste conjunto, surge a aceitação da metodologia, visto que a 

prática interdisciplinar, tira cada professor de sua zona de conforto para uma onde a força é 

mais dinâmico tanto para com os seus pares quanto para os alunos, resultando, então, um 

aluno que sai da situação de passividade para uma de ações com muita atividade. Weigert, 

Villani e Freitas (2005, p. 146) explica: 
 
De um lado, as mudanças que envolvem grupos interdisciplinares de professores são 
mais lentas e despendem mais energia para se efetivarem. Ou seja, é mais difícil 
constituir um grupo de trabalho eficiente com professores que falam “línguas 

diferentes”. A metodologia interdisciplinar prevê a integração de áreas diferentes, 

portanto, necessitam de um tempo maior de diálogo entre os membros do grupo, 
mais disponibilidade para aceitar a diferença e para conhecer as contribuições que 
cada disciplina pode dar na construção, ou na reconstrução, de um conhecimento 
contextualizado. Por outro lado, as inovações que envolvem a metodologia 
interdisciplinar são mais difíceis de serem aceitas, pois sua utilidade encontra mais 
obstáculos para ser reconhecida. Em geral, uma mudança que implica um avanço 
interdisciplinar pressupõe uma outra atitude disciplinar, em que os alunos ganham 
mais liberdade de atuação em sala de aula, ou seja, o professor não prioriza o “aluno 

comportado”, mas sim o “aluno participante”. 
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Desenvolver um trabalho interdisciplinar requer uma participação efetiva de todos 

envolvidos no próprio processo, pois as divergências de naturezas diversas por parte de cada 

um impedem avanços significativos frente aos objetivos desejados, podendo-se nada concluir 

ou finalizar com conclusões incompletas, que foi o caso de um trabalho interdisciplinar 

mostrado por Weigert, Villani e Freitas (2005, p. 163): 
 
Provavelmente, as divergências entre as coordenadoras e a própria divisão 
ideológica das professoras no que diz respeito à relação entre trabalho disciplinar e 
interdisciplinar, dificultou a possibilidade de ter metas perseguidas de maneira 
comum. 
 

Quando o trabalho escolar institucional é desenvolvido sob uma organização de 

disciplinas trabalhadas isoladas umas das outras, mesmo que os alunos tenham interesse em 

aprender e em se fazerem envolvidos nos processos educacionais da instituição, sua 

participação torna-se obscura pelos elementos visíveis que norteiam a vida cotidiana escolar, 

como currículo pré-estabelecido, preocupação dos professores em dar aulas, como estão as 

frequências de alunos, se o conteúdo pré-determinado está em consonância com as etapas no 

período escolar, avaliações e resultados, etc. No entanto, quando o trabalho escolar 

institucional é desenvolvido com o olhar interdisciplinar, abrindo espaços para a participação 

dos alunos, o interesse destes pode aflorar, tornando-os visíveis no processo ensino-

aprendizado. 

Por essa observação e pela experiência apresentada por Weigert, Villani e Freitas 

(2005, p. 163), estes relatam o que vivenciaram no final de um trabalho: 
 
Somente na fase final os objetivos tornaram-se mais compartilhados e influenciaram 
o planejamento efetivo na sala de aula. 
Um outro aspecto relevante é dado pelo desempenho dos alunos. Uma boa parte 
deles parecia sensível às propostas interdisciplinares que rompiam com a rotina: 
nestas ocasiões eles surpreenderam as professoras e coordenadoras. Isso sugere a 
possibilidade de uma proposta mais ousada por parte da escola, envolvendo grupos 
de professores. O projeto Flora foi uma intervenção local cujo mérito foi de 
estabelecer uma colaboração Universidade-Escola, porém, não foi um investimento 
que visasse a uma mudança curricular mais profunda da escola como um todo. As 
diretrizes do grupo ficaram fora do alcance da escola e de seu planejamento, apesar 
de ter influenciado fortemente a vida cotidiana. 
 

Quando na implantação de um projeto interdisciplinar, como primeiro resultado é 

possível não se obter uma concretização total dos objetivos, no entanto, é possível ficarem 

mais perspectivas positivas para as mudanças por parte de seus participantes do que de forma 

contrária, visto que em outro momento, os mesmos poderão voltar com pensamentos e ideias 

mais elaboradas para a construção de um projeto interdisciplinar, uma vez que já se tem 

conhecimento dos resultados serem sempre benéficos no processo ensino-aprendizado. Foi a 
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visão que os pesquisadores Weigert, Villani e Freitas (2005, p. 164) tiveram ao concluir a 

pesquisa: 
 
Com certeza houve um progresso desenvolvido de uma forma criativa e única, que 
nos remete às condições para qualquer trabalho com educação: tempo, paciência e 
diálogo reflexivo. Ou seja, um projeto com interdisciplinaridade precisa que os 
participantes acreditem em si, nas possibilidades dos alunos e do próprio grupo. 
 

O Ensino Médio Integrado (EMI), pela própria conjuntura da sigla, estabelece que os 

conteúdos a serem transmitidos para os alunos deve ser integrado à alguma coisa, mas o quê. 

Logicamente o saber integrado a outros e, também, a aplicação no cotidiano, de forma 

interdisciplinar. Mas será que na prática do dia a dia da sala de aula isto acontece? 

Veja-se então uma pesquisa realizada no Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia do Rio do Norte (IFRN), em cursos profissionalizantes na modalidade da 

Educação de Jovens e Adultos, PROEJA, apresentada em um artigo intitulado: “Práticas 

pedagógicas de integração no PROEJA-IFRN: o que pensam professores e estudantes”. 

No resumo apresentado, Henrique, Silva e Baracho (2011, p. 451 relatam: 
 
Como recorte, analisaram-se as práticas pedagógicas que, na perspectiva de 
professores e estudantes do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional na 
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja), contribuíram para a 
integração do currículo. A pesquisa, que ocorreu entre 2009 e 2010, enquadra-se em 
uma abordagem qualitativa de caráter exploratório e tem como fonte de informação 
questionários e entrevistas semiestruturadas realizadas com dois grupos de sujeitos 
dos campi do IFRN que ofertavam cursos Proeja. 
 

A pesquisa demonstrou pelos resultados apresentados, que a interdisciplinaridade 

acontece de forma isolada, sem uma programação organizada, e não em sua totalidade para a 

proposta de um Ensino Médio Integrado (EMI), mas há um potencial possível de ser 

explorado, cuja tendência pode estabelecer tal prática didática, conforme o relato de Henrique, 

Silva e Baracho (2011, p. 464): 
 
No conjunto de práticas relatadas até agora, constata-se o potencial que elas têm de 
contribuir para a realização do trabalho coletivo e o estabelecimento de diferentes 
níveis de diálogo entre as disciplinas, o que sinaliza na direção da 
interdisciplinaridade, expressando aspectos relevantes na construção do EMI. 
Apesar disso, também se concluiu que essas práticas são realizadas de forma 
assistemática, pois falta uma ação intencionada e coordenada na direção de provocá-
las. Dessa forma, são desenvolvidas individualmente ou por pequenos grupos, o que 
dificulta sua institucionalização. 
 

As respostas dos participantes da pesquisa demostraram pouco conhecimento do que 

seja uma integração de conhecimentos, ou seja, interdisciplinaridade. Henrique, Silva e 

Baracho (2011, p. 465) relatam o seguinte: 
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As práticas relatadas pelos sujeitos revelam pouca compreensão do que seja o 
currículo integrado ou de como se pode sistematizar o trabalho interdisciplinar. 
Nesse sentido, considera-se relevante a reorganização do tempo e do espaço de 
atuação docente nos campi pesquisados, a fim de incorporar à sua prática 
pedagógica, dentro da respectiva jornada de trabalho, carga horária destinada às 
redes de pesquisa (RP) de grupos, espaço de planejamento e lócus de formação 
continuada dos docentes. Nessa perspectiva, além das discussões do cotidiano 
escolar é necessário incorporar às RPs, leituras e outras formas de estudo que 
contribuam para uma maior apropriação dos princípios que fundamentam o projeto 
político-pedagógico (PPP) em geral e, em particular, do currículo integrado, e dos 
princípios da inter/multi/pluri e transdisciplinaridade, da modalidade EJA e da EP. 
 

A implantação de um programa interdisciplinar em um curso é por demais desafiador, 

visto que alguns profissionais da área de ensino reagem de forma contrária em virtude da 

necessidade da mudança de comportamento, principalmente quando se trata dos alunos da 

EJA que têm características peculiares e diferente dos alunos de ensino regular. 

No entanto, dada a importância da interdisciplinaridade, quando implantada, os 

resultados positivos poderão influenciar outros profissionais para uma proposta que pode não 

ter volta, observado pelos pesquisadores Henrique, Silva e Baracho (2011, p. 466): 
 
Evidentemente, o acesso a esse conhecimento não garante o efetivo engajamento de 
todos, de forma idealizada, nas ações do EMI no Proeja. Entretanto, possibilita 
conhecer a realidade, o que contribuirá para uma tomada de consciência, necessária 
a uma mudança de atitude. 
 

A interdisciplinaridade é, provavelmente, a maneira mais eficaz para se trabalhar com 

adultos da EJA no processo ensino-aprendizado, haja vista as peculiaridades e especificidades 

existentes nessa modalidade de ensino. No entanto, neste contexto deve ser observado que 

deve estar inserido um material didático que potencialize a prática da interdisciplinaridade, 

que aguce a curiosidade, desperte a leitura e vislumbre o interesse pelo querer aprender mais 

e, não apenas de fazer um curso ou um curso a mais para se intitular. 

Todo efeito perceptível aparece por uma ou várias causas, e no contexto de causas e 

efeitos, no processo ensino-aprendizado o efeito mais significativo e de maior importância é o 

aprendizado do aluno. 

Dificilmente se verifica professores fazendo os seguintes questionamentos: 

 Como meus alunos aprendem? 

 O que meus alunos gostariam de aprender? 

 Meus alunos gostariam de aprender mais? 

 O que meus alunos estão precisando para aprender melhor? 

Respostas a essas perguntas poderiam ser respondidas se determinadas ações 

“pedagógicas” fossem realizadas no sentido de se descobrir as causas que produzem efeitos 
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que aparecem nos resultados do aprendizado, mas por não se questionar, não são levados em 

consideração. 

Assim, seja por qual modelo ou método educacional, o processo ensino-aprendizado 

acontece no contexto da comunicação sob o processo de causas e efeitos. 

 

2.4 COMUNICAÇÃO - CAUSAS E EFEITOS 

 

Toda causa induz um efeito. No entanto, um efeito pode ser regido por várias causas, e 

a descoberta de qual delas pode ter sido é um desafio para um pesquisador. Daí vem o que 

seria o processo de “causas e efeitos”. 

Exemplificando de maneira simples um processo de causas e efeitos, uma lâmpada 

acesa em um ambiente qualquer, de repente apaga. O efeito percebido é o “apagar” da 

lâmpada, sentido pela percepção da visão de quem esteja presente. As causas são várias, as 

quais poderiam ser: 

 Alguém desligou a lâmpada; 

 A lâmpada queimou; 

 Faltou energia; 

 Houve um curto-circuito em algum local do circuito da lâmpada e o dispositivo de 

proteção acionou; 

 Houve um desligamento geral do local para alguma manutenção. 

Cinco causas foram citadas, no entanto, até que se descubra a causa verdadeira, não se 

sabe qual delas foi. Apenas um único efeito foi observado, que a luz apagou, sendo esta a 

verdade do momento. 

Assim, tudo que acontece em qualquer processo perceptível pelos sentidos humano, 

são os efeitos, e as causas podem ser diversas. 

Em um processo de ensino-aprendizado o processo de causas e efeitos acontece 

naturalmente. Muitas são as causas para cada efeito percebido e, como o aluno é o foco desse 

processo, o efeito do objetivo desejado e meta principal é um aprendizado de qualidade. 

Assim sendo, um resultado como efeito pelo processo de causas e efeitos, parece estar 

longe de ser alcançado pelo que foi observado de uma pesquisa com 30 professores estaduais 

de pré-escola, 1º e 2º graus, reunidos num seminário em Porto Alegre, março/92: 
 
A totalidade dos respondentes (30) justificou a não aprendizagem pela falta de 
interesse dos alunos em relação ao conteúdo desenvolvido, e a quase totalidade (29) 
pela metodologia inadequada do professor (Hoffmann, 1993, p. 45). 
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O efeito do processo ensino-aprendizado dos alunos dessa escola se apresenta de 

forma negativa sobre o elemento mais importante, o aprendizado deles, apontados de não 

aprenderem por não terem interesse. Assim, o efeito está sendo observado e apontado, a não 

aprendizagem, mas as causas podem ser diversas. 

A segunda maior causa se apresenta pela metodologia do professor, o ensino, o qual 

pode ser efeito de muitas outras causas que levam a tal situação, que de certa forma está 

intimamente ligado ao primeiro, o aprendizado, ou seja, é um processo de efeitos em cascata 

ou efeito “dominó”. 

Seria necessário um aprofundamento maior para se detectar as causas desse enlace, 

alunos e professores, nos quais se apresentam por uma pesquisa, o efeito mais negativo de 

referido processo ensino-aprendizado. 

O processo de causas e efeitos no processo de ensino-aprendizado, com olhar apenas 

no “aprender”, ou no “ensinar” ou no “material didático” não são suficientes para garantir a 

qualidade desse processo, pois outros fatores podem influenciar de forma positiva ou não, 

como a valorização do “ser”. O aluno gosta de ser valorizado, pois a questão da valorização 

do aprendiz é muito significativa no seu processo de aprendizagem, conforme esclarece 

Hoffmann (1993, p. 106): 
 
Considerar, valorizar, não significa observar e deixar como está, ou acreditar que um 
dia ela virá a descobrir. Pelo contrário, o “considerar” exige do professor a reflexão 

teórica necessária para o planejamento de situações provocativas ao aluno que 
favoreçam a sua descoberta, o seu aprofundamento em determinada área do saber. 
 

A valorização do aluno pode ter muito a ver com a comunicação e por meio desta, 

muitas outras ações podem acontecer num contexto mais abrangente. 

A valorização do aluno, este como sendo o centro do processo ensino-aprendizado, 

fazê-lo sentir-se inserido no processo de forma reflexiva, é por demais importante pelo ato da 

comunicação, ou seja, pelo diálogo, e nunca pelo monólogo, conforme explica Freire (2011, 

p. 116): 
 
A educação autêntica, repitamos, não se faz de A para B ou de A sobre B, mas de A 
com B, mediatizados pelo mundo. Mundo que impressiona e desafia a uns e a 
outros, originando visões ou pontos de vista sobre ele. Visões impregnadas de 
anseios, de dúvidas, de esperanças ou desesperanças que implicitam temas 
significativos, à base dos quais se constituirá o conteúdo programático da educação. 
 

Justifica-se falar de “diálogo” para enfatizar que este é de suma importância no 

processo ensino-aprendizado, que por uma linguagem sempre deve ser observada a 

compreensão reflexiva, que acontece sob “causas e efeitos” de uma “comunicação”. 
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Noutra forma de apresentar o “diálogo”, principalmente na EJA, no contexto da 

relação professor-aluno é citado por Noffs (2011, p. 286): 
 
O diálogo é fundamental, já que pressupomos um professor facilitador e um aluno 
aprendiz, compartilhando o conhecimento de um com a experiência do outro. 
Nesse processo, torna-se difícil distinguir quem aprende mais, se o professor ou o 
aluno, pois o aprendizado andragógico é caminho de duas vias e não um caminho de 
mão única, busca promover o aprendizado por meio da experiência, fazendo com 
que a vivência estimule e transforme o conteúdo, impulsionando a assimilação. 
 

No âmbito da EJA a comunicação é necessária pela importância de sua ação no 

processo ensino-aprendizado, e os resultados também dependem da maneira como ela foi 

conduzida. 

No contexto da comunicação há algo inserido que se denomina “conhecimento” e 

“informação”. Embora se confundam, são diferentes entre si, como mostra Nonaka (1997, p. 

63): 
 
Três observações são necessárias aqui. Primeira, o conhecimento, ao contrário da 
informação, diz respeito a crenças e compromissos. O conhecimento é uma função 
de atitude, perspectiva ou intenção específica. Segunda, o conhecimento, ao 
contrário da informação, está relacionado à ação. É sempre o conhecimento “com 

algum fim”. E terceira, o conhecimento, como informação, diz respeito ao 

significado. É específico ao contexto e relacional. 
 

Para que a comunicação exista é necessário haver pelo menos dois seres humanos, que 

por meio de sinais entre ambos, se concretize a compreensão mútua. 

Assim, o diálogo está intimamente ligado à comunicação, e por ela o homem não vive 

sozinho. É preciso do outro. Ferreyra (1998, p. 19), no contexto da relação humana e da 

comunicação, explica que: 
 
Os fenômenos de relação e comunicação entre os seres vivos realizam-se através das 
funções da percepção e da expressão. Elas constituem os únicos meios de acesso, 
permanência e saída da realidade. 
 

Um ser humano precisa do seu semelhante para juntos realizarem o que for do 

interesse cultural de pelo menos um deles, dando sentido à vida que os circunda, cuja relação 

acontece a partir da comunicação. Ferreyra (1998, p. 19) expressa que: “O homem se faz 

cultura e toda cultura é comunicação”. 

A “comunicação” que acontece pelo “diálogo”, pelo menos entre duas pessoas, é um 

ato de amor, de compreensão, de entendimento, de escuta, de aceitação, de humildade, de 

liberdade. Freire (2011, p. 110) afirma que: “Não há diálogo, porém, se não há um profundo 

amor ao mundo e aos homens”. 
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Noutra forma de compreender o diálogo está no ato do amor próprio de quem deseja 

dialogar, conforme cita Freire (2011, p. 111), “Se não amo o mundo, se não amo a vida, se 

não amo os homens, não me é possível o diálogo”. 

Portanto, o “diálogo”, como ato da comunicação, Freire (2011, p. 111) reforça sobre o 

ato do diálogo de forma inversa, ou seja, quando não existe, “O diálogo, como encontro dos 

homens para a tarefa comum de saber agir, se rompe, se seus polos (ou um deles) perdem a 

humildade”. 

Noutra conotação sobre quando não há diálogo, Freire (2011, p. 112), remete a fé dos 

homens sobre si mesmo e no outro: 
 
Não há também diálogo se não há uma intensa fé nos homens. Fé no seu poder de 
fazer e de refazer. De criar e recriar. Fé na sua vocação de ser mais, que não é 
privilégio de alguns eleitos, mas direito dos homens. 
 

O homem no direito de falar, de expressar, enfim completar-se no diálogo e respeito 

mútuo, e a todos o acreditar em todos na certeza de que qualquer um é capaz em todas as 

possibilidades, resultados positivos poderão acontecer pelo diálogo. Isto se dá pelos atos da 

confiança e autoconfiança. 

Considerando que a “palavra” seja premissa da “comunicação” e o diálogo se define 

pelos seus significantes, as “palavras”, estas possuem significados que levam a uma 

significação para os dialogantes, então o “diálogo” é premissa da “comunicação”. 

A “comunicação” é um ato existencial desde que a humanidade existe. Assim sendo, 

há de se imaginar que os primeiros habitantes tinham a voz como único meio de comunicação 

ou o mais usado, cujas informações eram repassadas pela oralidade e, ao longo da história por 

motivos quaisquer, houve a necessidade de melhorar a forma da comunicação, surgindo então 

os desenhos, as figuras, os símbolos e outras formas, que daí, provavelmente, surgiu a escrita, 

conforme descreve Ferreyra (1998, p. 48) acerca da comunicação no início da história da 

humanidade: 
 
Repassando a história de um período determinado da humanidade, encontramos que 
a palavra era transmitida de geração em geração graças à boa memória dos sábios 
anciões. Mas esse método de transmissão boca a boca acarretou problemas de 
interpretação: os discursos estavam expostos a tergiversações e o homem teve a 
necessidade de inventar certos sinais capazes de transmitir suas idéias e 
conhecimentos de maneira fiel. Assim surgiram os hieróglifos, que constituíram os 
passos que conduziram à criação da escrita moderna. 
 

As informações estam sujeitas à má interpretação, dúvidas, e para que a comunicação 

seja verdadeiramente “comunicação”, é necessário que os elementos que o constituem sejam 
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interpretados e entendidos corretamente, e para isso, há necessidade de uma codificação e 

decodificação do que é transmitido e recebido. 

Quando uma informação codificada pelo transmissor é realizada, é preciso que o 

perceptor conheça o código que registra os sinais que lhe chega, que por meio de 

decodificação dá-se então a compreensão da informação. Ao mesmo tempo, quando o 

perceptor passa a ser transmissor, a resposta a ser transmitida no mesmo código de 

compreensão haverá de ser decodificado quando retorna para quem transmitiu num primeiro 

momento, passando assim a ser o perceptor, e a compreensão por ambos fica estabelecida. É 

notório que um diálogo na condição mínima, a dois, ambos são transmissores e perceptores a 

todo o momento. 

Se dois se comunicam entre si por meio da voz, e não sejam surdos, é necessário que 

ambos conheçam o mesmo código que registra a informação para haver o diálogo. 

A exemplo da falta de comunicação, um surdo-mudo tentar se comunicar com alguém 

que tem os sentidos da audição e da fala, e mesmo que ambos sejam da mesma região em que 

há uma linguagem oral e conhecida por ambos, se o perceptor, por exemplo, não conhecer a 

Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS), pela qual é transmitida as informações, 

provavelmente haverá uma tentativa de comunicação, e não havendo compreensão, o diálogo 

não se concretizará. 

Se alguém falar numa língua para alguém que não a conheça, e vice-versa, nunca 

haverá diálogo. Ambos ouvirão sons ou verão movimentos com as mãos que representam 

algo, mas não terão significações, não haverá compreensão, nem tampouco comunicação. 

Neste contexto do diálogo surgem dois termos que podem se confundir, o sinal e o 

signo. O sinal é um elemento visível, conforme Ferreyra (1998, p. 51) define: 
 
Para nós, o sinal é um elemento concreto e material, imediatamente perceptível e 
dotado de um significado fixo e inequívoco porque parte de um elemento físico e 
concreto que o constitui. 
 

Já o signo pode ser considerado aquilo que representa o sinal, conforme explica 

Ferreyra (1998, p. 51): 
 
Signo é tudo aquilo que possibilita e ‘mediatiza’ uma mensagem entre o expressor e 
o perceptor. Manifesta-se como o veículo de tal comunicação e não como simples 
objeto de significação. 
 

Sendo distintos, “sinais” e “signos”, para melhor compreensão, o movimento das mãos 

de um surdo-mudo que se encontra em comunicação com outro que conheça a linguagem 

Brasileira de Sinais, LIBRAS, as mãos gesticuladas são os “sinais” pelos quais surgem os 
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“signos”, ou seja, a cada momento de movimento de mãos e dedos, há transmissão de um 

significado que é entendido ou decodificado pelo perceptor. 

Desta forma, a “palavra” enquanto pensada, falada ou gesticulada, desde que o mundo 

esteve habitado, foi o meio mais utilizado pelas pessoas, e por ela a comunicação se define ou 

não em função do entendimento dos envolvidos nesse processo, conforme descreve Ferreyra 

(1998, p. 51): “No signo, podemos identificar dois “aspectos” essenciais; o significante e o 

significado”. 

Assim, os sinais sonoros, a escrita falada, a imagem dissertada, e outros que se 

mostram bem distintos, são significantes. Ferreyra (1998, p. 51) explica sobre tais aspectos: 
 
É a parte material do signo, perceptível pela visão, audição, tato, paladar e olfato; 
sua forma. Isso está relacionado com a denotação do signo, ou seja, o que, por seu 
aspecto físico, denota. 
 

A chegada da informação no perceptor, desde que este conheça também o mesmo 

código, a transmissão pelo som sobre algo escrito ou de uma imagem, são significantes, que 

uma vez concluído o processo de transmissão-recepção, surge o significado do que foi 

transmitido, conforme Ferreyra (1998, p. 52) descreve: “O significado está na mente humana; 

é uma elaboração puramente mental, relacionada com o cultural e é parte oculta e imaterial do 

signo, seu conteúdo”. 

Os sinais como os “escritos” ou os “falados”, também têm seus significados diversos, 

ou seja, a “letra” representada por apenas um único caractere ou desenho, junta com outras 

constituirão sinais definidos como “palavras” que possuem distintos significados e, associadas 

a outras numa organização de estrutura e objetividade, constituirão frases e textos, pelas quais 

irão compor significados do que é desejado informar, encerrado pela compreensão daqueles 

que conhecem o mesmo código, seja pelo contexto da escrita ou do diálogo. 

O “entendimento” ou “compreensão” no contexto do “diálogo” pode também ser 

considerado “relativo”, pois uma história que não esteja apresentada pela escrita, mas por uma 

“imagem” transmitida ou relatada, o ouvinte poderá firmar em sua imaginação uma 

transcrição à sua maneira, numa compreensão ao seu modo e não igual àquela elaborada pelo 

transmissor, e por esta razão poderia ser considerada uma “compreensão relativa”. 

Os sinais definidos pela música, quando um cantor ou músico leva uma plateia aos 

movimentos ritmados pelo som do cântico ou de instrumentos, o sentimento do perceptor 

também é “relativo”, pois depende muito do estado de espírito de quem escuta. 

Em se tratando de música, a comunicação é um pouco diferente, podendo ser 

considerado fora da regra geral do que seja “comunicação”. Poder-se-á até afirmar ser uma 
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linguagem universal, ou seja, se ela contiver letra e melodia, qualquer ser humano ao ouvi-la 

poderá nem entender o significado da letra por não ser a sua linguagem, mas a melodia lhe 

proporcionando um bem estar de espírito, poderá levá-lo à dança ou mesmo fazê-lo parar para 

melhor escutar, podendo-se afirmar que houve uma comunicação, embora diferente, o músico 

alcançou seu objetivo, levar recepção satisfatória ao ouvinte que foi colocado em um estado 

de espírito agradável. 

A maneira do entendimento da comunicação feita pela música é diferenciada das 

demais formas de comunicação, pois vai além da percepção daqueles que “entendem” de 

música, ou seja, aos que “não entendem”, pode ser aceito por eles pelo lado da emoção, da 

satisfação musical, que é um dos objetivos de quem é músico, levar pelo menos satisfação ao 

ouvinte. 

Os sinais definidos como as “imagens” também têm diversos significados, que 

expressam uma palavra, uma frase ou apenas um contexto, não havendo a necessidade da 

presença do “ser” transmissor, pois bastante é o perceptor presente para enxerga-la e já saber 

do que se trata. Seria uma imagem “objetiva” que por ela já confirma tudo o que foi desejado 

por quem a registrou ou desenhou, como os sinais de trânsito espalhados pelas cidades e 

rodovias que traduzem para os motoristas qual deverá ser o seu comportamento naquele local 

onde foi colocada, ou seja, se transformam em “signos” que traduzem um significado, 

evitando que um motorista cometa uma infração, pois o bastante é ter conhecimento do 

significado do desenho ou imagem, tornando a compreensão direta e objetiva. 

No caso das imagens de uma pintura de arte, os traços e cores colocados pelo autor da 

referida obra podem, de forma diferente, expressar para o perceptor vários significados, pois a 

imagem que foi pensada pelo pintor e colocada em um quadro, para quem busca a 

compreensão dessa mesma imagem pode ser relativa, diferentemente dos símbolos de trânsito. 

Ainda quanto à “imagem”, pode ser abstrata, localizada apenas na mente de alguém, 

de quem transmite e provoca no outro, o perceptor, uma imagem distorcida da primeira. A 

imagem mental não é palpável, concreta, é particular de cada indivíduo, pois ela pode ser 

distorcida da realidade que foi colocada por “palavra” ou “objeto concreto”, como cita 

Ferreyra (1998, p. 55), “O quanto dissemos desprendeu-se efetivamente na mente, mas não é 

possível vê-lo, palpá-lo”. 

Uma “imagem mental distorcida da palavra” naquele que recebe a informação, cria a 

imagem mental a partir do significado da palavra, e por mais que o transmissor reproduza por 

palavras, ela pode se apresentar de forma diferente na mente perceptora. 
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Portanto, os sinais definidos por imagens visuais ou sonoras são percebidos e 

entendidos pelo perceptor de acordo com o seu grau de compreensão, conforme cita Ferreya 

(1998, p. 55): 
 
As mensagens de imagens visuais e sonoras favorecem o espectador. O narrado 
através de dados óticos e auditivos se põe ante nossa presença em toda sua aparência 
concreta. Então não fica margem para elaborar, imaginar, criar a partir dos dados 
representados. E só resta a possibilidade de participar. 
 

Todo ser humano pensa, imagina e cria um mundo que é particular de cada indivíduo, 

impenetrável, pois só a ele pertence. É total individualidade. Por tudo que rodeia um ser 

humano, sua mente está em constante processo de atividade e interpretação dos sinais que lhe 

chega. Ferreyra (1998, p. 55) explica que: 
 
Desde os tempos mais antigos, a palavra serviu de base para desenvolver a 
imaginação do homem, enriquecendo sua interioridade. A palavra é presença e 
ausência. Dizemos “casa” e, em nossa mente, forma-se a imagem de uma casa. 
 

Entre o significante (elementos físicos) e o significado (mente humana) está a 

compreensão desta relação que seria a significação, conforme descreve Ferreyra (1991, p. 52): 

“É a relação entre significante e o significado; em linguística, o conceito”. 

Palavras diferentes que são os “significantes”, seu resultado como “conceito” pode ter 

o mesmo “significado” na mente das pessoas, porém, se entre estas não houver a condição de 

que todas compreendem os diferentes significantes, não haverá a comunicação e o processo 

transmissão-recepção não acontecerá. 

Comunicação só existirá se houver “significantes”, “significados” e “significação” 

entre o transmissor e o perceptor. 

Dentro de um processo ensino-aprendizado, professor e alunos são ao mesmo tempo 

transmissores e perceptores. Ambos estão supostamente envolvidos pelos “significantes” e 

“significados” do debate que transcorre na busca das “significações”, que se não houver a 

compreensão do quanto um “significante” pode ser aplicável, alunos poderão ficar frustrados 

se o professor não encontrar no resultado final o principal objetivo, o aprendizado. 

Percebe-se que o “diálogo” é uma das ações mais comuns e utilizadas num processo 

de ensino-aprendizado e, o quanto ele é importante no processo de comunicação, até porque, 

desde que o mundo passou a ser habitado até o final do século XIX, foi o meio de 

comunicação mais presente entre as pessoas. 

O “diálogo” é muito importante no contexto do processo ensino-aprendizado, no 

entanto, há um descompasso entre a prática da transmissão do conhecimento em sala de aula 
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com a prática no mundo real, ou seja, quando o aluno é colocado na condição do “saber fazer” 

ou “saber aplicar”, não pelo motivo de professores estarem ou não despreparados com o 

conhecimento a ser transmitido, mas ao que os currículos apresentam como roteiro fechado 

que deve ser vencido pelo que está estabelecido por regras acadêmicas, visto que, empresários 

sentem da necessidade de um sincronismo com o mundo acadêmico, uma vez que o 

conhecimento no mundo do trabalho evolui com muito mais rapidez e os currículos ficam 

sempre a um passo atrás, conforme cita Bianchetti ( 2011, p. 208): 
 
É como se os empresários tivessem passado de uma atitude passiva de quem espera 
por aquilo que o sistema escolar podia oferecer para uma atitude proativa de quem 
afirma: “Nós queremos dizer o que nós queremos. Então queremos que o sistema 

escolar responda ao que nós queremos”. 
 

A transmissão do conhecimento em uma sala de aula não basta ser teórica, e até 

prática, mas estar em consonância com o mundo. Assim, é importante que o professor esteja 

atualizado com o conhecimento fora dos muros acadêmicos, possibilitando-o adequar o 

conhecimento estruturado às novas situações que os materiais didáticos ainda não 

disponibilizam, cuja ação leva à interdisciplinaridade e, talvez num estágio mais profundo, a 

transdisciplinaridade, pois a troca de informação e dados que geram conhecimento nos locais 

de trabalho acontecem por diversas formas, conforme mostra Davenport (1998, p. 107-108): 
 
O conhecimento é transferido nas organizações, quer gerenciemos ou não esse 
processo. Quando um funcionário pergunta a um colega da sala ao lado como ele 
poderia elaborar um orçamento que lhe foi pedido, ele está solicitando uma 
transferência de conhecimento. Quando um representante de vendas que é novo 
numa dada região pergunta ao colega que está prestes a se aposentar quais são as 
necessidades de determinado cliente, eles estão trocando conhecimento. Quando um 
engenheiro pergunta a outro lá da ponta do corredor se ele já enfrentara determinado 
problema, o segundo engenheiro, se tiver capacidade e disposição para tanto, 
transferirá conhecimento. 
Essas transferências cotidianas do conhecimento fazem parte da vida organizacional. 
 

A comunicação entre o professor e o aluno pode acontecer nas duas vias, na mão e 

contramão da avenida do conhecimento, o “diálogo”, bem como pode ser na via de mão 

única, onde o professor na maior parte do tempo, é quem fala mais ou somente ele, 

processando-se então um “monólogo” ou quase isto. 

Levando o contexto da troca de conhecimento para uma sala de aula da EJA, não 

deveria ser na forma de “monólogo”, mas de “diálogo”, e dialogar não é simplesmente 

conversar, conforme cita Hoffmann (1993, p. 149): 
 
O diálogo, entendido a partir dessa relação epistemológica, não se preocupa 
obrigatoriamente através de conversa, enquanto comunicação verbal com o 
estudante. É mais amplo e complexo e, até mesmo, pode dispensar a conversa. 
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Entre “monólogo” e “diálogo” com alunos da EJA, o processo ensino-aprendizado 

necessita estar no status dialógico, onde tanto alunos quanto professor estejam em contínuo 

processo de troca de conhecimento. Todos são perceptores e transmissores ao mesmo tempo 

e, na unanimidade da oportunidade para o crescimento intelectual, os aprendizes poderão 

conter um conhecimento desorganizado ou não pelas suas experiências vividas e, por assim 

ser, cabe ao professor organizar pelo ato do diálogo e nunca pela imposição, conforme 

descreve Freire (2013, p. 116), 
 
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. 
 

O “diálogo” entre professor e alunos numa sala de aula da EJA, ambos caminham na 

estrada de construção do conhecimento, e o professor por meio de diversos métodos objetiva 

alcançar o aprendizado dos seus aprendizes. No entanto, esse aprendizado não fica restrito 

apenas aos alunos, mas oportuniza também de o professor aprender com as experiências de 

vida que podem ser repassadas pelos seus alunos, apesar do trabalho ser comumente 

exaustivo.  Ferreyra (1998, p. 36) observa que: 
 
É lógico, numa colocação dessa espécie, que o emissor necessite implementar 
diversos recursos para manter o receptor motivado. Necessita, para começar, que o 
atenda enquanto emite a informação. Em nível educativo, o professor precisa ter 
rating entre seus alunos, da mesma maneira que os meios de massa buscam-no entre 
seus ouvintes, telespectadores ou leitores. 
Nesse sentido, o trabalho do emissor é grande e cansativo. O docente que 
desenvolve sua tarefa sob essa perspectiva termina agoniado, tal é sua preocupação 
por encontrar as técnicas adequadas para manter a atenção de seus “espectadores”. 

Ensaia novos métodos, experimenta estilos e teorias e prova meios sofisticados 
como recurso para alcançar seus objetivos. 
 

“Dialogar” no processo ensino-aprendizado não é falar por falar, professor e alunos, 

mas, é avançarem de forma reflexiva durante a troca das informações e experiências, o 

contexto do conteúdo que estiverem por pesquisar e, nesta perspectiva há quem afirme que tal 

escola ainda se encontra distante desta realidade, conforme cita Tiriba (2011, p. 166): 
 
É possível dizer que faltam ferramentas para o diálogo entre professores e alunos no 
tempo presente dessa “instituição futurista” e pouco sintonizada com as demandas 

do presente que chamamos de escola. 
 

É possível que a maneira de o professor se comunicar e os métodos da transmissão do 

conhecimento necessitem ser revistos, e quem melhor poderia relatar sobre isto seriam os 
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próprios alunos que se posicionam com outra conotação, conforme descreve Tiriba (2011, p. 

166): 
 
Essas contradições ganham formas diversas no cotidiano de escola, a exemplo da 
fala recorrente dos estudantes. Estes revelam insatisfações com a escola que seria 
exageradamente teórica, alheia a muitos dos problemas que enfrentam fora dela, que 
não os toma como interlocutores possíveis e que também não lhes oferece a estrutura 
material e o suporte profissional necessários para cumprir mesmo aquilo que ficou 
definido no escopo legal. De outro lado, temos professores, gestores e outros 
profissionais ligados à escola, fatigados pelas dificuldades de entendimento com 
jovens que parecem inacessíveis às lógicas e códigos que a tradição pedagógica da 
forma escolar lhes oferece como ferramenta de trabalho. 
 

O “diálogo” mal elaborado provoca turbulências que se misturam e se apresentam em 

um formato que parece não haver solução. Neste contexto se verifica um grande quantitativo 

de efeitos, cujas causas são inúmeras. 

O “diálogo” numa sala de aula com alunos da EJA é uma ação significativa que 

favorece o trabalho didático transcorrer na mão dupla, com sintonia tanto da “expressão” que 

surge na transmissão quanto da “percepção” que aparece no perceptor. Como conclusão do 

que se espera na comunicação, dá-se a aceitação ou rejeição parcial ou por ambos, conforme 

Ferreyra (1998, p. 22) explica acerca da “percepção” ligada aos sentidos que detectam o que 

vem da informação: 
 
A percepção só se realiza pelos sentidos. Não existe nenhuma concepção do 
intelecto humano que não tenha sido incorporada, totalmente ou em parte, pelos 
órgãos sensoriais. Eles são nossos “conectores” com a realidade. 
 

Quanto a “expressão”, esta sai de quem transmite algo, perceptível por quem observa. 

Ferreyra (1998, p. 25) explica que: 
 
A expressão é um processo complexo. Leva-nos a considerar os dinamismos 
psicossomáticos que permitem a extroversão da própria personalidade, do acúmulo 
de manifestações do pensamento, dos estados psíquicos ou disposições fisiológicas 
através dos quais os demais tomam consciência da existência de quem os efetua. 
 

A “expressão” é um dos fatores importantes na educação, pois o aluno ao perceber de 

forma agradável que as informações transmitidas pelo professor lhe são significativas, 

provavelmente se complete um ciclo da comunicação, concretizando um possível 

aprendizado, conforme descreve Ferreyra (1998, p. 26): “Estimular a percepção sobre a 

realidade, elaborar conceitos afins e expressar as próprias opiniões são as únicas tarefas reais 

de toda ação educadora”. 
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É bem verdade que no mundo em que se vive, a “emoção”, independente de se 

apresentar positivamente ou não, faz-se presente de forma intensa entre as pessoas, em todas 

as classes sociais. 

No âmbito educacional, principalmente na EJA, os alunos por serem, em sua maioria, 

provenientes de classe social mais humilde, as “emoções” se evidenciam pelos problemas e 

experiências das mais diversas naturezas, explica Moll (2004, p. 34): 
 
A maioria dos alunos do Programa de Ensino fundamental para Jovens e Adultos 
Trabalhadores provém de uma camada menos privilegiada da sociedade, que, pela 
necessidade de ingresso no mercado de trabalho, não teve a oportunidade de 
frequentar a escola regularmente. Muitos vieram do interior do Estado e não foram à 
escola devido à distância entre a sua casa e os centros e a dificuldade de acesso. O 
grupo de alunos é bastante heterogêneo, tanto em relação à idade quanto ao tempo 
de escolarização, profissão, vivências, além dos históricos de repetência e expulsão 
relatados principalmente pelos adolescentes. 
 

Em muitos lugares do mundo, independente da região, sempre haverá alunos de 

diversas idades e participantes em cursos de todos os níveis de ensino, nos quais sempre 

haverá conflitos entre alunos, alunos e professores, e quando observado na faixa etária em que 

os estudantes estão deslocados da idade normal do ensino regular, na EJA, a situação poderá 

ser pior devido não apenas as especificidades dessa clientela, mas também pelas condições de 

trabalho educativo em que são colocadas, como demonstra Loch (2009, p. 8): 
 
Seus lugares de trabalho do ensinar-e-aprender são vários: salas de aula vazias à 
noite, uma casa adaptada para pequena escola de poucos alunos, um galpão vazio ou 
ocupado pela metade e, até mesmo, em alguns lugares do Brasil, a sombra generosa 
de uma árvore ao ar livre. Fora casos raros e muito especiais, nada há por ali que 
torne a EJA algo moderno, “de ponta” ou hi-tec. Longe quase sempre dos 
computadores e do alcance da internet, ela ainda é o lugar de algumas folhas de 
papel, alguns livros usados, alguns cadernos baratos, um punhado de lápis ou de 
caneta Bic. Um quadro negro é quase sempre o seu utensílio mais sofisticado. Diante 
e ao redor da pequena equipe de estudantes, uma professora, não raro voluntária ou 
paga com o salário que exigiria anos e anos de trabalho todos os dias para somar o 
quanto um vereador de sua cidade receberá em um único mês. 
 

Não importa o local educativo, o laço percepção-expressão é um “casamento” que só 

dará certo se os dois se estabelecerem por meio de um “diálogo” no qual constitui a 

“comunicação”, e isto é por demais não apenas importantíssimo como necessário, pois dentro 

do processo ensino-aprendizado, a depender das diferentes naturezas e especificidades que 

possam existir, determinados tipos de diálogo entre professor e aluno talvez seja mais 

importante do que certos olhares do próprio processo educativo, conforme pode ser visto no 

relato de uma pesquisa realizada por Goleman (2012, p. 249), a partir da fala de um professor 

de uma escola do bairro do Brooklin, USA: 
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Como disse um professor do Brooklin, a atual ênfase do ensino parece sugerir que 
“nos preocupamos mais com a qualidade da leitura e escrita dos alunos do que em 

saber se eles vão estar vivos na semana que vem”. 
 

A frequência de notícias sobre alunos violentos nas escolas de várias localidades do 

mundo aumentou bastante nos últimos anos, chegando ao extremo de violência, com 

assassinatos, e o problema pode não parecer ser apenas regional ou nacional, mas mundial. 

Observado e registrado também por Goleman (2012, p. 249), este mostra uma 

preocupação ainda não colocada nos espaços dos currículos escolares por meio do seguinte 

relato: 
 
Os educadores, há muito preocupados com notas baixas dos alunos em matemática e 
leitura, começam a constatar que existe um outro tipo de deficiência e que é mais 
alarmante: o analfabetismo emocional. Apesar dos louváveis esforços que visam 
melhorar o desempenho acadêmico, esse novo tipo de deficiência ainda não ganhou 
espaço no currículo escolar. 
 

É fácil perceber-se alunos nervosos, impacientes, estranhos, diferentes dos demais, 

tanto no comportamento quanto na evolução escolar. 

A lacuna para tornar o ambiente escolar atrativo, não apenas para estes “diferentes”, 

mas também para os demais, faz com que se perceba alguma “invalidez” no sistema 

educacional, dentro do processo ensino-aprendizado, conforme observado por Goleman 

(2012, p. 250), que aponta na década de 1990 as várias causas que levaram os alunos a uma 

condição que denominou de “invalidez” por vários aspectos: 
 
A maior causa da invalidez entre adolescentes é psicológica. Sintomas de depressão, 
severa ou branda, afetam até um terço dos adolescentes; nas garotas, a incidência de 
depressão dobra na puberdade. A incidência de problemas caracterizados como 
desordens de alimentação entre adolescentes atingiu nível estratosférico. 
 

Tais situações nos ambientes acadêmicos influenciam fortemente o processo ensino-

aprendizado no dia a dia da sala de aula, pelo qual se busca o melhor dele, o aprendizado, e o 

professor é a pessoa que está diretamente no confronto do processo de causas e efeitos. 

Pelo processo de causas e efeitos muitas observações são feitas por pesquisadores, e a 

causa para o insucesso escolar de muitos alunos é devido a situação de sobrevivência familiar, 

conforme Goleman (2012, p. 252) registra: 
 
Vivemos em tempos de famílias economicamente acossadas, em que os pais 
trabalham muitas horas, de modo que os filhos são deixados por sua própria conta e 
risco ou aos cuidados da televisão, a babá substituta; em que mais crianças do que 
nunca são criadas na pobreza; em que famílias-de-um-só-pai ou mãe são cada vez 
mais comuns; em que mais bebês e crianças pequenas são deixados em creches tão 
mal equipadas que equivalem ao abandono. 
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Família, célula mãe da sociedade, por esta base tudo pode se estabelecer de forma 

mais fácil em qualquer meio social, que de forma contrária, tudo pode ficar mais difícil. 

Nesse contexto, parece que o papel da escola está tomando um rumo de que não é 

apenas orientar os alunos para o desenvolvimento intelectual e social, mas também familiar, 

conforme observações acerca da família versus a escola, apresentado por Goleman (2012, pg. 

252): 
 
Se as famílias não mais têm condições de dar aos seus filhos um embasamento para 
que pisem em solo firme, o que devemos fazer? Um olhar mais atento sobre o 
mecanismo dos problemas específicos sugere como determinados dados sobre 
aptidões emocionais ou sociais colocam as fundações para graves problemas - e 
como corretivos ou preventivos bem orientados podem manter mais crianças no 
caminho certo. 
 

Outro aspecto que pode contribuir para resultados negativos de aprendizado no 

processo ensino-aprendizado, quando observado o desinteresse dos alunos pelos estudos, é o 

do relacionamento que pode levar a aspectos emocionais como à depressão. Goleman (2012, 

p. 257) explica que: 
 
Embora parte da tendência à depressão quase certamente se deva a predisposições 
genéticas, outra parte parece dever-se a hábitos de pensamento pessimistas 
reversíveis, que predispõem os jovens a reagir às pequenas derrotas da vida – uma 
nota ruim, discussões com os pais, uma rejeição social – ficando deprimidos. E há 
indícios de que a predisposição à depressão, qualquer que seja a origem, é cada vez 
mais comum entre os jovens. 
 

Esta colocação demonstra uma causa significativa pela qual induz um jovem se tornar 

depressivo, que por seus atos resulta em baixos níveis de aprendizado, impedindo-o avançar 

aos níveis escolares superiores, podendo até levá-lo à evasão escolar, como Goleman (2012, 

p. 260) retrata: 
 
Outro preço para essas crianças é o desempenho escolar; a depressão interfere na 
memória e concentração, tornando mais difícil prestar atenção na aula e reter 
ensinamentos. A criança que não sente alegria com nada achará mais difícil reunir a 
energia para dominar lições complexas, quanto mais para sentir o fluxo no 
aprendizado. 
 

Essa imagem retratada se direciona para a criança, mas os jovens e adultos de hoje 

fora da faixa etária do ensino regular já foram crianças, e em meio das adversidades de 

sobrevivência, tentam melhoria de vida pelos estudos ofertados nos cursos da EJA, inclusive 

muitos já constituindo família que deles dependem, repassam seus algozes para suas crianças. 

Assim, facilmente é perceptível o processo de causas e efeitos atuando no processo do 

ensino-aprendizado em que o “diálogo” na EJA poderá ser um forte aliado para o sucesso 

destes adultos enquanto alunos, e por consequência para suas famílias. 
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Na educação de jovens e adultos, cuja clientela se encontra fora da faixa etária normal 

de estudos, facilmente encontram-se pessoas com sérios problemas sociais, econômicos, 

psicológicos e intelectuais. Há alunos um tanto difícil de se lidar dada às situações em que se 

encontram e das lacunas que carregam psicologicamente consigo. 

Teoria e prática precisam estar casados e os conceitos didáticos não podem ser rígidos, 

engessados, vistos e aprendidos de que só pode ser de uma forma e não de outra. Pode-se 

afirmar de que todas têm o seu grau de verdade, porém o que se aplica para uma situação e dá 

certo, em outra os resultados são diferentes ou contrários. Perrenoud (2002, p. 163-164) 

explica: 
 
Somos professores, nossa proposta é participar de forma construtiva da educação de 
nossos alunos. Porém, temos como tarefa maior, talvez como desafio, não reproduzir 
o que vivenciamos quando alunos, por vezes até os dias de hoje, pois somos eternos 
estudantes dentro da profissão que escolhemos como caminho de vida. Afinal, 
trabalhamos como o material mais precioso: o ser humano. 
 

 

Neste contexto, no complexo universo da “educação”, o professor deve ser 

“competente”. Por este termo Perrenoud (2002, p. 164) explica: 
 
A noção de competência refere-se à capacidade de compreender uma determinada 
situação e reagir adequadamente frente a ela, ou seja, estabelecendo uma avaliação 
dessa situação de forma proporcionalmente justa para com a necessidade que ela 
sugerir a fim de atuar da melhor maneira possível. 
 

Numa sala de aula da EJA, além de heterogênea na idade, os alunos possuem uma rica 

experiência pelos percalços que a vida lhes proporcionou até então. O professor terá que lidar 

com as mais diversas situações, imagináveis e possíveis de não se encontrar em nenhum livro, 

cujo solução para determinado problema pode colocar o professor em cheque. 

A competência do professor ao lidar com alunos da EJA não é apenas a de ter 

conhecimento, mas talvez sua visão social seja mais significativa, visto que a sua prática 

docente nas relações humanas faz a grande diferença, pois as teorias e conceitos didáticos 

pedagógicos e práticas são colocados à prova pela dinâmica das situações diversas 

inesperadas em que o professor é submetido, e no percurso de sua caminhada vai aprendendo 

com a própria prática, conforme cita Bransford (2007, p. 244): 
 
Os professores continuam a aprender a ensinar de diversas maneiras. Em primeiro 
lugar, aprendem com a própria prática. Quer essa aprendizagem seja descrita como 
monitoramento e ajuste da boa prática, quer seja totalmente analisada de acordo com 
o modelo de raciocínio pedagógico, os professores adquirem novo conhecimento e 
nova compreensão de seus alunos, das escolas, do currículo e dos métodos 



114 
 

 
 

instrucionais por meio das experiências práticas que vivenciam no exercício da 
profissão. 
 

A comunicação por meio do “diálogo” em um ambiente de sala de aula é 

extremamente importante não apenas no seu aspecto em si, mas como se utilizar desta 

ferramenta para fazer o aluno de uma “turma da EJA” não apenas apreender o conhecimento, 

mas também sustentá-lo em sala de aula e fazê-lo prosseguir na escalada do seu crescimento 

intelectual, impedindo-o de evadir. Para tal, o professor deve ter competências para alcançar 

os objetivos, dentre eles o maior, conseguir que o aluno aprenda. 

Perrenoud (2000, p. 12-13), aponta dez famílias de competências para um professor 

durante o exercício de sua profissão: 
 
1 Organizar e dirigir situações de aprendizagem. 
2 Administrar a progressão das aprendizagens. 
3 Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação. 
4 Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho. 
5 Trabalhar em equipe. 
6 Participar da administração da escola. 
7 Informar e envolver os pais. 
8 Utilizar novas tecnologias. 
9 Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão. 
10 Administrar sua própria formação contínua. 
 

Retomando o aspecto do “diálogo”, dois significantes estão sempre presentes e são 

relevantes no processo ensino-aprendizado de uma sala da EJA, a emoção e a razão. As 

emoções provêm dos sentimentos e o racional da razão, podendo-se afirmar que há dois 

universos na mente humana. Goleman (2012, p. 34) descreve a respeito: “Na verdade temos 

duas mentes – a que raciocina e a que sente”. 

Para melhor compreender este aspecto da mente, Goleman (2012, p. 34-35) descreve 

com mais profundidade: 
 
Esses dois modos fundamentalmente diferentes de conhecimento interagem na 
construção de nossa vida mental. Um, a mente racional, é o modo de compreensão 
de que, em geral, temos consciência: é mais destacado na consciência, mais atento e 
capaz de ponderar e refletir. Mas, além desse, há um outro sistema de conhecimento 
que é impulsivo e poderoso, embora às vezes ilógico – a mente emocional. 
 

A mente emocional meche com o coração. Quando alguém é atacado por este estado, a 

respiração fica ofegante, a voz se abala e o sistema de bombeamento de sangue fica mais 

intenso no corpo, para suprir a necessidade de sangue que o cérebro esteja precisando para 

equilibrar as forças que fazem as ações se rebelarem, pois, o caos orgânico se encontra 

instalado. 
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Já a mente racional parece estar diretamente no cérebro, fazendo com que as reações 

conduzam a resultados equilibrados. Os comandos do cérebro pela mente racional são 

pacientes, calmos, orientados a objetivos perfeitos, traduzem a razão e o bem-estar, não abala 

o coração. 

As estruturas de um “diálogo” são mantidas sob um status de equilíbrio ou 

desequilíbrio, pelo estado da mente emocional e racional que se localizam no cérebro 

humano, e de lá são enviados todos os comandos, conscientes e inconscientes, para todas as 

partes do corpo. 

As emoções estão presentes a todo o momento na vida de qualquer pessoa, e num 

processo ensino-aprendizado da EJA, tal clientela pode ser bastante heterogenia em muitos 

aspectos como idade, cultura, condição socioeconômica, diga-se também, serem muito 

dispersos, muitos desses estudantes vivem com os nervos à “flor da pele”, colocando o 

professor em situações em que suas emoções precisam estar no status de autocontrole. 

Assim, em meio a tantos desafios, na relação professor-aluno surgem efeitos provindos 

do estado emocional e racional da mente, bombardeados por diversas causas e, quanto ao 

aspecto da “emoção”, intrínseco do ser humano, Goleman (2012, p. 303) descreve: 
 
Entendo que emoção se refere a um sentimento e seus pensamentos distintos, 
estados psicológicos e biológicos, e a uma gama de tendências para agir. Há 
centenas de emoções, juntamente com suas combinações, variações, mutações e 
matizes. Na verdade, existem mais sutilezas de emoções do que as palavras que 
temos para defini-las. 
 

Palavras como amor, paixão, alegria, tristeza, ira, surpresa, nojo, raiva, prazer, 

vergonha, e tantas outros significantes que se definem por seus significados se retratam nas 

expressões dos rostos e ações das pessoas, caracterizando um estado de espírito que às vezes 

eclodem com expressões mais representativas que as palavras conceitualmente podem 

expressar ou definir. 

Numa sala de aula da EJA os alunos expressam de muitas maneiras os seus 

sentimentos, que são bem diferentes entre si. Cada um tem uma maneira de expressar suas 

emoções de forma bem peculiar e distintas, refletida pela história de vida de cada indivíduo. 

Não que se queira afirmar que seja diferente em outras salas de aula com estudantes de 

categorias educacionais diferentes, mas ressaltando pelas fragilidades que os da EJA trazem 

consigo. 

Dentro de um processo de ensino-aprendizado tanto o aluno quanto o professor estão 

envolvidos pelo estado emocional como pelo racional, e o estado emocional geralmente é bem 
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mais rápido que o racional, sem medir as consequências das ações. Goleman (2012, p. 305) 

descreve: “A mente emocional é muito mais rápida que o racional, agindo irrefletidamente, 

sem parar para pensar”. 

Importantes conotações para a mente humana: 

 “Parar para pensar”, 

 “Agir irrefletidamente”, 

 “Duas mentes, uma rápida outra lenta”. 

Quando alguém age pela emoção sem dar tempo de pensar no que as consequências 

podem resultar, e só depois de acalmada a situação pela qual o fez agir de uma maneira, 

perceberá que poderia ser de outra, é quando vem o estado da razão, a mente racional começa 

a agir. O estado da emoção existente em todas as pessoas é mais forte e se sobrepõe sobre o 

racional, conforme explica Goleman (2012, p. 305): 
 
No curso da evolução humana, essa agilidade, muito provavelmente, teve como 
objetivo exclusivo a mais básica decisão: o que merecia a nossa atenção e, uma vez 
vigilantes, quando, por exemplo, ao enfrentarmos um animal, decidir, em frações de 
segundos: eu como isso ou isso me come? As espécies que não foram capazes de 
uma reação imediata tiveram pouca probabilidade de deixar uma progênie que 
passasse adiante seus lentos genes de atuação. 
 

Percebe-se que ao longo da evolução da espécie humana, o estado emocional sempre 

se apresentou mais forte que o racional, agindo com maior rapidez de ação, sendo uma 

transferência hereditária. Os homens da pré-história, pelas situações de sobrevivência tiveram 

mais atitudes pela emoção, e parece ainda continuar nos tempos atuais, apesar de que a 

depender da situação, pode ser positivo ou negativo pelo que resulta da mente que esteja no 

domínio. Assim, é possível haver treinamento da mente emocional para que o lado racional 

passe a ter domínio e controle nos momentos de decisão, principalmente quando se tratar de 

situações de risco. 

Numa sala de aula na educação de jovens e adultos fora da faixa etária regular, com os 

alunos e professores em constante “diálogo” poderá haver um clima mais agradável, onde os 

alunos se sintam atraídos pelo que o professor transmite. No entanto, devido a existência das 

cargas emocionais, refletidas dos tempos passados para o presente, pode possibilitar o 

desencadeamento de uma desestrutura emocional individual ou de grupo, e o professor como 

um mediador do processo ensino-aprendizado, tem que ter o seu controle emocional superado 

pelo racional, conforme mostra Goleman (2012, p. 309) sobre a mente emocional no tempo 

passado e presente. 
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A mente emocional reage ao presente como reagiu no passado. Isto é problemático, 
especialmente quando essa avaliação é rápida e automática, porque às vezes não 
percebemos que o que valeu antes agora não vale mais. Uma pessoa adulta que, 
durante a infância, sofreu castigos dolorosos e por isso aprendeu a sentir muito medo 
e antipatia diante de uma cara raivosa, terá sensações similares ao ver uma cara 
raivosa que, efetivamente, não constitua ameaça. 
 

Esta observação de Goleman remete ao processo de causas e efeitos, ou seja, uma ação 

ou reação que alguém demonstre em certo momento pode ser efeito de causas ocorridas no 

passado, bastando apenas uma e de forma marcante para ficar um registro por toda a vida de 

alguém. 

É comum a maioria das pessoas não gostarem de matemática. Se levado o termo 

“gostar da matemática” para uma turma da EJA, é possível que o medo domine a maioria, ou 

não. 

É provável que o medo e temor pelo conhecimento da matemática na maioria das 

pessoas tenha como causa a maneira como lhes foi transmitida no início, nas primeiras séries, 

e não sendo de forma lúdica, agradável para as crianças, como resultado, os efeitos negativos 

perduram por toda a vida, em não gostar da matemática. 

Numa sala da EJA, onde é possível a maioria dos alunos adultos terem temor pela 

matemática, há também a possibilidade de a transmissão do conhecimento ser por uma 

linguagem inadequada à realidade de vida deles, aumentando os obstáculos e contribuindo 

para o não entendimento desta ciência, podendo levar à repetência. 

Um estudo de caso apresentado no VI Colóquio Internacional - Educação e 

Contemporaneidade, em São Cristovão / SE / Brasil, 2012, mostrou algumas dificuldades que 

os alunos da EJA tinham em aprender os conteúdos de matemática, as quais poderiam ser 

colocadas como as causas da não aprendizagem planejada pelos professores, conforme cita 

Conceição (2012, p. 10): 
 
1º- Falta de tempo para estudar; 
2º- Muito tempo fora da escola; 
3º- Os conteúdos serem difíceis de ser entendidos; 
4º- O cansaço físico; 
5º- Ausência de metodologia apropriada para se trabalhar matemática, como por 
exemplo, de forma interdisciplinar e mais contextualizada; 
6º A falta de uma relação adequada entre o professor e o aluno. 
 

Os dados que se mostram como possíveis causas levam os alunos na educação de 

jovens e adultos terem dificuldades para aprender matemática. Embora tenha sido um estudo 

localizado, foi motivo de apresentação em um evento internacional, e muito provável que os 

seus resultados não sejam diferentes de outros lugares. 
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Cada ser humano tem um ponto de equilíbrio ou desequilíbrio emocional, como cita 

Goleman (2012, p. 309) mostrando a realidade de um estado emocional: 
 
A maneira como pensamos e agimos quando nos sentimos românticos é totalmente 
diferente da forma como nos comportamos quando com raiva ou abatidos. Na 
mecânica da emoção, cada sentimento tem um diferente repertório de pensamentos, 
de reações e mesmo de memórias. 
 

O comportamento de um aluno numa sala de aula varia em função das causas que 

bombardeiam seu estado emocional e racional a cada momento. Cada ser humano tem uma 

história de vida, que é própria. É complexo saber como alguém irá reagir diante das ações que 

o rodeiam. 

Todo adulto pode já ter sido aluno algum dia, seja por uma longa ou curta caminhada 

de estudos, e talvez ainda seja. Por este saber, sabe-se muito bem como é estar numa sala de 

aula ouvindo o que um professor transmite, e não ser do seu interesse o que está a ouvir. 

Neste momento o comportamento de cada aluno varia entre si. Enquanto criança, a ela é 

imposta sentar-se e ouvir a exposição do assunto até o final, e provavelmente a sua reação seja 

se dispersar mentalmente se não houver oportunidade de conversar com o colega ao lado. Esta 

mesma criança, quando adulta, é possível que se levante para ir embora e não “perca tempo” 

em ouvir o que não lhe agrada ou interessa. O “tempo” perdido que ficou no passado, não 

volta mais, não se recupera. 

A pessoa do professor em um processo ensino-aprendizado tem dois obstáculos a 

vencer quanto ao estado emocional, a sua própria emoção pelo autocontrole, e o controle das 

emoções externas impostas pelos alunos. 

Trabalhar o ensino num processo de ensino-aprendizado não é o professor 

simplesmente falar o que está escrito num livro, numa apostila, apresentar o que está num 

slide, num filme, conforme estabelecido no programa. A profundidade deste contexto é 

complexa e seu limite imensurável. 

O contexto do processo ensino-aprendizado nos tempos atuais necessita ser revisto 

para que as relações entre professor e alunos se situem sob novas visões, conforme cita 

Perrenoud (2000, p. 89): 
 
As reformas atuais confrontam os professores com dois desafios de envergadura: 
reinventar sua escola enquanto local de trabalho e reinventar a si próprios enquanto 

pessoas e membros de uma profissão. A maioria deles será obrigada a viver agora 
em condições de trabalho e em contextos profissionais totalmente novos, bem como 
a assumir desafios intelectuais e emocionais muito diversos daqueles que 
caracterizavam o contexto escolar no qual aprenderam seu ofício. 
Isto significa que, daqui para frente, eles precisarão não apenas pôr em questão e 
reinventar práticas pedagógicas, como também reinventar suas relações profissionais 
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com os colegas e a organização do trabalho no interior de sua escola. A introdução 
de novos objetivos de aprendizagem e de novas metodologias de ensino não lhes 
permitirá mais organizar seu ensino em torno de uma sucessão rígida de lições e 
fichas de trabalho, e sim os obrigará a inventar permanentemente arranjos didáticos 
e situações de aprendizagem que respondam melhor à heterogeneidade de 
necessidades de seus alunos. 
 

Qualquer um possui algum saber que o outro não conhece. O professor diante dos seus 

alunos está não apenas na condição de transmissão, mas de percepção pelos seus alunos, e 

juntos devem ter a consciência de gerar conhecimento pelo bom prazer da investigação, e por 

este caminho todos crescem, conforme cita Freire (2011, p. 142): 
 
Quanto mais investigo o pensar do povo com ele, tanto mais nos educamos juntos. 
Quanto mais nos educamos, tanto mais continuamos investigando. 
Educação e investigação temática, na concepção problematizadora da educação, se 
tornam momentos de um mesmo processo. 
 

Investigar na tentativa de perceber algo diferente, desconhecido, é querer aprender 

algo a mais por este ato, e quando realizado em conjunto, professor e alunos interessados, os 

resultados tendem a serem os melhores. Assim, é de grande sabedoria um professor ter em 

mente a esperteza e habilidade de trabalhar o conteúdo que estejam em temas que se conectem 

com o cotidiano, em fatos do mundo real, fazendo com que seus alunos adultos olhem para 

sua aula como um porto seguro e retornem ansiosos na próxima para novamente ouvi-lo, 

adquirindo o hábito de gostar de descobrir e de aprender. Conforme descreve Freire (2011, p. 

137): “Os temas, em verdade, existem nos homens, em suas relações com o mundo, referidos 

a fatos concretos.”. 

Se percebe, então, que a melhor ótica da comunicação entre professor e alunos 

acontece pelo “diálogo”, cujos efeitos perceptíveis nas ações e reações humanas tem como 

causas o que se origina no cérebro. 

O contexto em si do processo ensino-aprendizado, onde professor e alunos se inserem 

sob um esforço conjunto, tem como objetivo principal o aprendizado do aluno, 

independentemente do nível de ensino. 

Muitos países já visualizaram e tiveram a inciativa de melhorar seus processos de 

educação por enxergarem ser a melhor proposta, , não apenas para o crescimento social, mas, 

principalmente econômico e político. 

Posto isto, a educação de adultos é uma preocupação mundial, visto que logo após a 2º 

Grande Guerra Mundial ações veem discorrendo ao longo de décadas, conforme será 

observado a seguir. 
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2.5 EDUCAÇÃO INFORMAL – NÃO FORMAL - FORMAL 

 

Aparentemente este subcapítulo parece não mostrar nada com relação ao título deste 

trabalho de pesquisa científica, “Diagnóstico das práxis docente em cursos de qualificação 

profissional do IFPB sob o olhar interdisciplinar metacognitivo e andragógico”, nem 

tampouco aos objetivos específicos. No entanto, o que se pesquisa para o contexto de um 

processo ensino-aprendizagem, passa por esferas governamentais da educação, que por meio 

delas se obtém os recursos necessários para a realização daquilo que foi pesquisado. 

Justifica-se, portanto, pelo que será apresentado neste subcapítulo, mostrar-se, 

primeiramente, as três maneiras pelas quais a humanidade evoluiu adquirindo conhecimento, 

em segundo, o quanto é uma “preocupação mundial” o contexto da “educação de adultos”, e 

terceiro, que o resultado desta pesquisa poderá estar ou ser inserido em qualquer localidade do 

mundo para o referido tipo de educação, a EJA. 

Todo programa de ensino se estabelece por um projeto no qual se enquadra 

planejamento, construção, implantação, resultados, análise e reimplantação, e prosseguindo 

num ciclo fechado e constante, objetiva-se sempre a melhoria da qualidade do processo 

ensino-aprendizado com foco no aprendizado. 

A responsabilidade da oficialização parte daqueles que legislam e aprovam os 

programas juntamente com os que os colocam em prática, até porque a educação está entre os 

principais serviços sociais que estabelece o desenvolvimento socioeconômico de um Estado, 

conforme cita Vogt (2005, p. 196): 
 
Considera-se que a educação é um dos principais serviços que favorecem o 
desenvolvimento socioeconômico de um país. Pois ela tem um papel decisivo no 
desenvolvimento da sociedade e, em geral, por meio dela se conquista a participação 
de todos os seus membros. 
 

A economia de qualquer sociedade gira em torno do conhecimento, e este se encontra 

na cabeça das pessoas. É necessário, portanto, que a sociedade tenha capacidade intelectual 

em todas as suas camadas para haver, não apenas estabilidade sócio-político, como também 

capacidade de superar as possíveis dificuldades que possa existir. Ripley (2014, p. 43) ressalta 

que: 
 
Muitas outras coisas influenciam o crescimento econômico, é claro, mas a 
capacidade da mão de obra de aprender, pensar e se adaptar é o melhor e insuperável 
pacote de estímulo econômico. 
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Desta forma, investir em educação de qualidade é abrir os espaços para todos, pelos 

quais as crises econômicas serão superadas. Ripley (2014, p. 294) exemplifica resultados de 

tais investimentos: 
 
Afinal de contas, a maior parte dos países que passaram por crises econômicas não 
havia feito o que a Coréia do Sul, a Finlândia e a Polônia tinham feito. Faltara-lhes a 
liderança ou a sorte de ver que o bem-estar econômico e social dependia da saúde 
intelectual dos cidadãos comuns, e que a única maneira de ficar mais inteligente era 
trabalhar com afinco e aprender bem. 
 

No Brasil uma enorme camada da sociedade se encontra desguarnecida de uma 

educação de qualidade. Os alunos da EJA. Estes fazem curso de qualificação profissional, 

mas não se qualificam com qualidade porque faltam muitos detalhes. Assim, a capacidade de 

articular o pensamento de forma unitária à toda a sociedade e o direito à educação uniforme, 

não se cumpre ao longo dos anos por motivos que deixam muitas dúvidas, conforme mostra 

Tiriba (2011, p. 104): 
 
A escola, como a conhecemos até o presente, é a instituição por excelência, no 
ideário da burguesia, que vai cumprir o papel de reprodução das relações sociais. 
Trata-se de uma escola laica, pública, gratuita e universal. Uma escola que, no 
ideário iluminista do papel do conhecimento, livraria a humanidade da tirania, do 
sofrimento e levaria à prosperidade. 
A questão central é por que, mais de dois séculos depois desse projeto hegemônico, 
a sua promessa de educação laica, gratuita, pública e universal não foi cumprida? Do 
mesmo modo, por que a relação linear entre a escolaridade e a garantia de futuro 
emprego para todos os jovens não pode e não poderá ser cumprida? E, 
contraditoriamente, como entender que atualmente se continue tomando a educação 
como a tábua de salvação para o futuro do emprego em um contexto histórico de 
aumento alucinante do desemprego estrutural e do aviltamento e precarização do 
trabalho? 
 

O homem, desde o seu nascimento até sua morte, é um ser tanto em constante 

mutação, se adaptando a situações diversas, quanto à evolução do seu conhecimento. Tal 

conhecimento adquirido acontece de diversas maneiras, informal, não formal e formal. Barros 

(2011, p. 82) explica sobre a cronologia da educação: 
 
O uso dos três conceitos qualitativos, formal, não formal e informal, agregados ao 
conceito nuclear de educação generalizou-se após a chamada crise mundial da 
educação, ocorrida no final dos anos sessenta, mas tal não significa que estes 
conceitos tivessem tido a sua origem nesta época. Historicamente, é consensual 
considerar que no domínio da educação existiu uma progressão do informal para o 
não formal, sendo a educação formal a última a surgir, no contexto da sociedade 
ocidental moderna, no âmbito da criação dos sistemas nacionais de educação. 
 

Seguindo a cronologia da educação, a “informal” trata de um processo de 

aprendizagem que ocorre de forma livre por meio de pessoas que retransmitem qualquer 

conhecimento sem nenhum vínculo oficial com instituições de ensino, sejam públicas ou 
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privadas e, portanto, não reconhecido pela academia e respectivos órgãos oficiais de ensino. O 

ser humano, então, aprende com o mundo que lhe rodeia, na “escola da vida”. Poder-se-á até 

considerar que ao longo da história da humanidade até o momento em que a educação passou 

a fazer parte do contexto científico da academia como uma ciência oficial, o aprendizado das 

pessoas aconteceu pela informalidade, mesmo que alguns povos tenham tido divisões de 

classe quanto a quem tinha o direito de aprender a leitura e outros conhecimentos específicos. 

A educação “não formal” tem também outros aspectos interessantes. Além de ser mais 

flexível é menos onerosa em relação à educação “formal”, conforme descreve Barros (2011, 

p. 89): 
 
Seriam precisamente estas características da educação não formal, que para além de 
ser pressionada como mais flexível do que a educação formal, é claramente menos 
onerosa, que lhe confeririam um carácter atractivo no âmbito das linhas 
programáticas dos programas internacionais de desenvolvimento planificado 
promovidos regularmente desde o pós-guerra. 
 

Nas últimas décadas o olhar sobre a educação “não formal” tem mudado, sendo 

revalorizado em muitos países em desenvolvimento industrial por ser um programa 

alternativo para muitos jovens e adultos constituídos de uma educação deficiente, conforme 

explica Luque (1997, p. 314): 
 
Lo importante a destacar es que en las últimas décadas se ha producido una 
importante revalorización de los programas de educación no formal y esto ha 
ocurrido tanto en los países en vías de desarrollo como en los países 
industrializados. En lo que se refiere a los primeros, la educación no formal se 
orientó con mayor insistencia al desarrollo de programas alternativos para jóvenes y 
adultos que tuvieron una escolarización deficitaria o bien inexistente. 
 

Assim, também na educação não-formal o ser humano aprende com o mundo que o 

rodeia, escola da vida, e seu “crescimento intelectual” embora “não reconhecido pelo universo 

acadêmico”, o conhecimento adquirido é permanente ao longo de sua vida, conforme cita 

Freire (2011, p. 95), “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se 

educam entre si, mediatizados pelo mundo”. 

Após o término da Segunda Grande Guerra Mundial, em 1946, foi criada a 

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

direção desta, em 1949 ocorreu a primeira Conferência Internacional de Educação de Adultos 

(CONFINTEA), na cidade de Elsimore / Dinamarca, sob o tema “educação de adultos”, pois 

havia uma preocupação mundial em como direcionar o aprendizado não-formal à uma 

educação permanente, 
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Historicamente ocorreram desde a primeira até o ano de 2009, seis CONFINTEAS, 

havendo como proposta inicial de se realizar a cada dez anos, as quais aconteceram sob vários 

temas, conforme Ireland (2008), relata um histórico acerca do que foi tratado em cada uma 

delas. 

A primeira aconteceu no período pós-guerra com tema central na consolidação da paz 

mundial e compreensão internacional, que resultou recomendações, conforme Ireland (2008, 

p. 1) descreve: 
 
> que fosse uma educação aberta, sem pré-requisitos; 
> que os problemas das instituições e organizações com relação à oferta precisariam 
ser debatidos; 
> que se averiguassem os métodos e técnicas e o auxílio permanente 
> que a educação de adultos seria desenvolvida com base no espírito de tolerância, 
devendo ser trabalhada de modo a aproximar os povos, não só os governos e, 
> que se levasse em conta as condições de vidas das populações de modo a criar 
situações de paz e entendimento. 
 

A segunda aconteceu na cidade de Montreal, Canadá, em 1960, em meio as mudanças 

do crescimento econômico acelerado do mundo em que se encontrava. Havia ampla discursão 

sobre a educação de adultos, de onde resultou relatórios dos países participantes com base em 

tópicos definidos conforme descreve Ireland (2008, p. 1): 
 
1. Natureza, objetivo e conteúdos da Educação de Adultos; 
2. Educação cidadã (in civics); 
3. Lazer e atividades culturais; 
4. Museus e bibliotecas; 
5. Universidades; 
6. Responsabilidade para com a educação de adultos; 
7. Urbanização; 
8. Educação das mulheres. 
 

A terceira ocorreu em 1972, na cidade de Tóquio, Japão, apostando em temáticas 

apresentadas na descrição de Ireland (2008, p. 2): 
 
Trabalhando as temáticas de Educação de Adultos e Alfabetização, Mídia e Cultura 
apostou nas premissas de que a Educação de Adultos teria como elemento essencial 
a aprendizagem ao longo da vida e que seria importante realizar esforços para 
fortalecer a democracia e preparar o enfrentamento mundial da não diminuição das 
taxas de analfabetismo. 
 

Como resultado obteve-se um relatório que resumiu o seguinte: 
 
O relatório final concluiu que a educação de adultos é um fator crucial no processo 
de democratização e desenvolvimentos da educação, econômico, social e cultural 
das nações, sendo parte integral do sistema educacional na perspectiva da 
aprendizagem ao longo da vida. Ireland (2008, p. 2) 
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A quarta foi realizada na cidade de Paris, França, em 1985, sob o tema, “Aprender é a 

chave do mundo”, que resultou observações desafiadores a nível mundial, como mostrado por 

Ireland (2008, p. 2): 
 
Esse encontro salientou a importância do reconhecimento do direito de aprender 
como o maior desafio para a humanidade. Entendendo por direito o aprender a ler e 
escrever, o questionar e analisar, imaginar e criar, ler o próprio mundo e escrever a 
história, ter acesso aos recursos educacionais e desenvolver habilidades individuais e 
coletivas, a conferência incidiu sobre as lacunas das ações governamentais quanto ao 
cumprimento do direito de milhares de cidadãos terem suas passagens pelos bancos 
escolares com propostas adequadas e com qualidade. 
 

A quinta ocorreu em 1997, na cidade de Hamburgo, Alemanha, sob o tema próprio 

para a aprendizagem de adultos. Foi um registro importante na história da educação desta 

modalidade, conforme descrição de Ireland (2008, p. 2): 
 
Esta conferência consta na história da EJA de maneira singular, por ter posto em 
marcha um intenso movimento de preparação mundial com certa antecedência. [...] 
Sob o tema da aprendizagem de adultos como ferramenta, direito, prazer e 
responsabilidade, o evento contou com a participação de mais de 170 estados 
membros, 500 ONGs e cerca de 1300 participantes. 
 

Em 2003 houve a CONFINTEA + VI, quando os estados-membros da UNESCO 

foram convocados para uma reunião extra, em Bangcoc, Tailândia, para reexaminarem o que 

foi tratado na CONFINTEA V acerca da EJA e projetarem a CONFINTEA VI, tal como 

relata Ireland (2008, p. 2): 
 
Em 2003 os Estados-membros da UNESCO foram convocados a reexaminarem os 
compromissos com a EJA firmados na Conferência de 1997. A reunião para o 
Balanço Intermediário da V CONFINTEA aconteceu em Bangcoc, influenciado pelo 
clima de Fórum Social Mundial. Este encontro foi uma chamada de 
responsabilização dos estados membros com a finalidade de implementar a Agenda 
de Hamburgo e a concretizar a Confintea VI, em 2009. 
Deste encontro também foi ressaltado a necessidade de criação de instrumentos de 
advocacia para Educação de Adultos, em nível local e global, em espaços dentro e 
fora da UNESCO. Nesta reunião a participação das ONGs foi bastante organizada e, 
ao contrário de outros anos, os Estados membros não enviaram delegações de alto 
perfil. 
 

A sexta e última foi realizada na cidade de Belém do Pará, Brasil, em 2009, conforme 

cita Ireland (2013, p. 14-15) sobre a CONFINTEA VI: 
 
A sexta, foi realizada pela primeira vez em uma nação emergente do Sul, em um 
contexto de múltiplas crises (financeira, alimentar, climática, energética). Inspirada 
pelo chamamento para passar da retórica à ação, a conferência procurou sublinhar o 
poder da educação de adultos de contribuir para "viver e aprender para um futuro 
viável", ao mesmo tempo reconhecendo que outro mundo é possível e necessário. A 
Conferência, em Elsinore, ocorreu no período anterior à televisão, em que a 
comunicação ainda era relativamente lenta e demorada. A de Belém ocorreu em um 
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momento em que as tecnologias de comunicação ofereciam possibilidades quase 
ilimitadas de comunicação barata e eficiente em todo o mundo. 
 

Sobre as seis CONFINTEAS, Ireland (2013, p. 14) descreve um resumo sobre os 

resultados dessas conferências: 
 
As CONFINTEAs constituíram a principal ferramenta da UNESCO para a defesa e 
promoção da educação de jovens e adultos nos últimos 60 anos, mas pouco tem sido 
feito para avaliar e monitorar sua eficácia em diferentes contextos socioeconômicos, 
ou seu impacto sobre as políticas nacionais de educação de adultos. 
 

Complementando a análise sobre as seis CONFINTEAS, Ireland (2013, p. 27) 

observa: 
 
Há talvez uma ambiguidade subjacente que contamina o processo CONFINTEA. As 
seis conferências, até o presente, que ocorreram em períodos de cerca de 10 anos, 
são essencialmente encontros governamentais que pretendem estabelecer um estado 
da arte global na educação de adultos e, com base nisso, projetar tendências futuras. 
 

Cada ciclo das CONFINTEAS trouxe uma série de experiências e novas visões acerca 

do problema da educação de adultos a nível mundial, e conclui, Ireland (2013, p. 27) para o 

novo ciclo rumo a CONFINTEA VII: 
 
O início de um novo ciclo parece apresentar uma oportunidade adequada para uma 
revisão profunda da CONFINTEA à luz das necessidades estratégicas da 
aprendizagem e educação de adultos em todo o mundo. 
 

Qualquer conhecimento adquirido por alguém, seja por meio de uma educação 

“informal”, “não formal” ou “formal”, pode ser visto de certa forma como um “conhecimento 

permanente de sua vida”, porém, enfoca-se aqui para quem está sob a condição do 

aprendizado informal, para não apenas levar-lhe a uma educação formal, mas de fazê-lo 

concluir e, conforme a sua importância, Osorio (2003, p. 13-14) mostra três aspectos 

relevantes ao que se trata: 
 
1) Corresponde a todas as etapas da vida humana e deve adaptar-se a graus 
crescentes de maturidade; 
2) Deve definir os procedimentos, métodos e meios do processo educativo; 
3) Deixará de ser uma mera adaptação às condições mutáveis, passando a 
constituir o fator mais importante de libertação, de coragem e, definitivamente de 
vida autêntica. 
 

É complexo falar em educação permanente para as pessoas adultas que estão afastadas 

do universo do conhecimento emergente da educação formal, pois sobrevivem limitadas pela 

falta do conhecimento de que tanto necessitam e pelos obstáculos que as impedem de os 

alcançar, pois se os alcançassem seria provável que as ajudariam, não apenas pelo aspecto 

intelectual, mas também pelo social e psicológico. 
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Nesse contexto e complexidade em primeiro momento é importante pensar em duas 

coisas. Uma seria “porquê fazer” e outra “como fazer” a educação de adultos. 

Acerca da relação entre o “porquê e “como fazer” a educação de adultos”, que parece 

ser tão complexo, Barros (2011, p. 105) apresenta: 
 
Daqui resulta que a relação entre o porquê fazer educação de adultos, ou seja, a 
ponderação acerca da sua finalidade, e o como fazer educação de adultos, ou seja, a 
ponderação acerca do seu alcance, é uma relação próxima, que contém em si tensões 
e paradoxos, mas que não compreende correspondências unívocas nem definitivas. 
 

É possível que tal complexidade comece pela falta de uma correspondência uniforme, 

pois embora o “adulto” seja o mesmo em qualquer lugar do mundo, não é homogêneo o que 

acontece no espaço acadêmico de uma sala de aula, pela qual se busca respostas definitivas, 

pois dada as variáveis das culturas próprias e peculiares de cada agrupamento de pessoas, seja 

regional nacional ou internacional, nas quais se encontram atreladas a uma educação 

doméstica e religiosa e outros aspectos imensuráveis, por ai já responde o quanto é indefinido 

o universo da educação de adultos. 

Um aspecto peculiar de um adulto que precisa trabalhar para sua sobrevivência e, 

associado a esta situação outros dele dependem, o seu tempo é insuficiente para os estudos e 

ao mesmo tempo precisa do conhecimento “formal” para a melhoria de sua vida pessoal e 

familiar. 

Para o sistema acadêmico, alunos adultos que se encontram em situações semelhantes 

a essa, é um desafio e ao mesmo tempo um novo aprendizado, pois devido à diversidade de 

pessoas que vêm em busca de conhecimento para alcançar os seus objetivos, é preciso que o 

processo de educação permanente formal seja qualificado, fazendo com que os aprendizes 

permaneçam envolvidos no processo que lhes proporciona desenvolvimento humano, social, 

intelectual, cultural, educativo e obviamente lhes favoreça crescimento econômico próprio, 

até o término do grau desejado e, possam voltar se assim pretenderem, para galgar outros 

níveis de ensino sob a mesma metodologia, uma educação contínua sem jamais submetê-los à 

exclusão. 

No entanto, é possível que o maior desafio seja para os professores, que uma vez 

inseridos no processo ensino-aprendizado, estarão diante de uma clientela bastante 

diversificada, cujos métodos de inclusão devam ser peculiares, dinâmicos e mutáveis. Neste 

contexto, Osorio (2003, p. 10) mostra uma afirmação do diretor da UNESCO no início dos 

anos 70: 
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À semelhança do que afirmava o director da Unesco, René Maheu, no início dos 
anos 70, a educação permanente decorre de especialistas e animadores da educação 
de adultos em meios externos ao sistema educativo e que estão em maior 
consonância com a realidade social e econômica. 
 

A necessidade de estar atento à evolução do conceito de educação de adultos 

comunitária ao longo da vida, nos âmbitos reais ou virtuais, e agora mais que nunca num 

contexto globalizante, com as novas tecnologias e os meios que os sites da internet oferecem, 

são fatores de uma dinâmica em que o conhecimento tem cada vez menos fronteiras. 

Os governos têm a obrigação de proporcionar e dar a sustentabilidade às pessoas 

adultas que desejem a melhoria de suas vidas socialmente e intelectualmente, até porque elas 

se veem necessitadas de acompanhar o ritmo acelerado do mundo globalizado em que se vive, 

que passou a ser normal. 

Os fundamentos da educação permanente organizados por vários especialistas de 

disciplinas diversas, apresentado ao Instituto da UNESCO em 1972, objetivaram a 

compreensão do termo geral, conforme mostra Osorio (2003, p. 21): 
 
1- razões epistemológicas: a evolução dos conhecimentos e a sua rápida 
transformação exigem uma aprendizagem constante, que se converte na necessidade 
de “aprender a aprender”; 
2- razões tecnológicas e laborais: por um lado, o trabalho está a mudar com o 
progresso constante de tecnologia, e, por outro lado, o próprio trabalho necessita de 
novas qualificações e formação contínua; 
3- razões culturais: a transmissão da cultura de uma geração para outra e a 
participação popular na cultura tradicional conduzem inevitavelmente a formas e 
meios de aprendizagem que excedem em muito o espaço limitado da educação 
formal até abarcar praticamente a integridade da vida. 
 

Assim, a necessidade de aprendizagem é para todos dado ao avanço do conhecimento 

tecnológico que permeia a vida de cada ser humano, ou seja, atinge não apenas a quem tem ou 

está na educação “formal”, mas também àqueles que se situam na “não formal” e “informal”. 

O aprendizado é contínuo nas diversas modalidades. 

Descrever e focar em como levar a educação permanente a quem possui o aprendizado 

informal numa metodologia que assegure e sustente o adulto até o final do seu processo de 

aprendizado formal, desde que o queira, de forma oficial e apoiado pelas lideranças 

governamentais, foi e é preocupação da UNESCO, pois a partir de 1947, através 

CONFINTEAS, outros países passaram também a se preocupar. 

Desta forma, nos trabalhos no âmbito da EJA as práticas de ensino estão sempre 

sujeitas a desafios, como será mostrado no subcapítulo seguinte. 
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2.6 PRÁTICAS DE ENSINO E DESAFIOS NA EJA 

 

As práticas de ensino no processo ensino-aprendizado da EJA são, de certa forma, 

submetidas às pressões de natureza humana, e se tornam desafiadas na imprevisibilidade e 

inconstância das situações complexas, em virtude da falta de sincronismo entre a realidade da 

escola e dos alunos que chegam à sala de aula trazendo histórias e experiências de vida. 

Maciel (2010, p. 32) questiona: 
 
No que diz respeito aos estudantes da EJA, que estão tendo seu “(re)encontro” com a 

escolarização, o que a escola sabe sobre a trajetória desse jovem e/ou adulto, e como 
trabalhar com a sua realidade, procurando não apenas utilizar suas experiências 
como ilustração de aula? Os educadores sabem quem são esses trabalhadores-
alunos? Talvez esse seja um dos pontos para se pensar quando falamos em 
cotidianos escolar, e os protagonistas da escola: os alunos. 
 

A complexidade se evidencia pelas características da clientela da EJA que se encontra 

na sala de aula. São alunos adultos, com faixa etária e experiências de vida muito 

diversificadas, carências de diversas naturezas, enfim são pessoas que carregam muitas 

lacunas, mas ao mesmo tempo possuem um desejo quase em comum, estão ali porque querem 

alguma coisa. 

O “querer” do aluno para o processo ensino-aprendizado é uma atitude grandiosa que 

favorece ao professor iniciar seu trabalho, cuja caminhada se compõe de muitos desafios, mas 

é um início no qual se coloca em dúvida qual a melhor didática a ser adotada. 

O método de ensino mais comum no cotidiano das escolas é utilizado para quaisquer 

faixa de idade, como já citado, é o método pedagógico, considerado como um modelo 

“tradicional”, o qual se refere ao processo de ensino-aprendizado onde o professor fala, 

apresenta, pede aos alunos para repetir, escreve na lousa, pergunta se entenderam, e os alunos 

na maioria do tempo fica apenas a escutar e responder ao que o professor perguntar, 

exemplifica Freire (2011, p. 80): 
 
Quatro vezes quatro, dezesseis; Pará capital Belém, que o educando fixa, memoriza, 
repete, sem perceber o que realmente significa quatro vezes quatro. O que 
verdadeiramente significa capital, na afirmação, Pará, capital Belém. Belém para o 
Pará e Pará para o Brasil. 
A narração, de que o educador é o sujeito, conduz os educandos à memorização 
mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os transforma em “vasilhas”, 

em recipientes a serem “enchidos” pelo educador. Quanto mais vá “enchendo” os 
recipientes com seus “depósitos”, tanto melhor educador será. Quanto mais se 

deixem docilmente “encher”, tanto melhores educandos serão. 
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Desta forma, o aluno não é induzido a questionar, falar, dizer o que pensa, perguntar 

por que é de um jeito e não de outro, ou seja, é uma educação bancária como se fossem todas 

crianças, esvaziadas totalmente de conhecimento. 

Ao final de um período, o professor lhe cobra o conteúdo transmitido, alguns até 

podem exigir que a resposta seja conforme as mesmas palavras que falou ou estava num livro, 

apostila ou slide. 

O aluno fica numa situação de mera repetição, de decorar o conteúdo, não importando 

se realmente compreendeu, se tem condição de utilizar determinado conhecimento transmitido 

no momento do “saber fazer”, de aplicar no seu cotidiano. 

O tempo passa e, se o aluno fizer conforme o que o professor pediu, por meio das 

avaliações provavelmente estará aprovado, cujo modelo de ensino “tradicional” não dará 

garantia de ter sido um bom professor e de ter havido um bom aprendizado. 

De forma diferente, contrária a uma prática considerada como “tradicional”, é possível 

que o professor seja o “melhor” no sentido de ser provocativo, e com efeito leve os alunos a 

um aprendizado consciente, conforme explica Freire (2011, p. 83-84): 
 
Neste sentido, o bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o aluno até a 
intimidade do movimento de seu pensamento. Sua aula é assim um desafio e não 
uma “cantiga de ninar”. Seus alunos cansam, não dormem. Cansam porque 
acompanham as idas e vindas de seu pensamento, surpreendem suas pausas, suas 
dúvidas, suas incertezas. 
Antes de qualquer tentativa de discussão de técnicas de materiais, de métodos para 
uma aula dinâmica assim, é preciso, indispensável mesmo, que o professor se ache 
“repousado” no saber de que a pedra fundamental é a curiosidade do ser humano. É 
ela que me faz perguntar, conhecer, atuar, mais perguntar, re-conhecer. 
 

É óbvio que todo método de ensino tem o seu grau de importância e não há nada de 

errado em cada um deles. O problema é para quem será aplicado, até porque, para uma mesma 

faixa etária, existem as peculiaridades de cada povo, de cada grupo, e o resultado para um 

pode ser diferente para outro. 

Assim, todos os métodos de ensino apresentam alguma vantagem e desvantagem em 

cada grupo de povos, diante dos objetivos desejados no processo ensino-aprendizado, e por 

ser a educação um universo complexo, o foco que aqui se trata está no método mais adequado 

à educação de jovens e adultos com alunos fora da faixa etária regular de ensino, que também 

pode variar de uma região para outra, ou de um país para outro. 

Aplicar um método denominado explicitamente “pedagógico” não daria certo porque é 

específico para crianças ou até mesmo adolescente, e pelo método “tradicional”, por ser o 

mais conhecido ou prático, pode trazer resultados não satisfatórios quando aplicado aos 
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alunos da EJA. Assim, a escolha de qual método didático é o mais interessante ou adequado 

para este tipo de clientela, e como aplicá-lo satisfatoriamente, é um desafio. 

Contudo, o método “tradicional”, dito como “pedagogia”, não é errado, mas para não 

dizer que assim se tornou, a partir de certo momento da história, diga-se inadequado, pois, isto 

se deu com a evolução do mundo e às novas maneiras de enxergar os processos educativos, 

diante de novas concepções que dão liberdade entre educadores e educandos, conforme 

descreve Freire (2011, p. 95-96): 
 
Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, 
é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. Ambos, 
assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os 
“argumentos de autoridade” já não valem. 
 

Diante da evolução do mundo tecnológico, a educação para adultos precisa sair do 

patamar rígido, engessado, cujos resultados mostram um desestímulo por parte dos alunos, 

como aumento da evasão e tantos outros aspectos negativos ao processo educacional de forma 

“bancária”, pois para o adulto não surte efeitos positivos, conforme exemplifica Freire (2011, 

p. 85): 
 
Na educação de adultos, por exemplo, não interessa a esta visão “bancária” propor 

aos educandos o desvelamento do mundo, mas, pelo contrário, perguntar-lhes se 
“Ada deu o dedo ao urubu”, para depois dizer-lhes, enfaticamente, que não, que 
“Ada deu o dedo à arara”. 
A questão está em que pensar autenticamente é perigoso. O estranho humanismo 
desta concepção “bancária” se reduz à tentativa de fazer dos homens o seu contrário 

– o autônomo, que é a negação de sua ontológica vocação de ser mais. 
 

Qualquer que seja o método de ensino, a didática do professor é de suma importância 

para tornar o ambiente o mais agradável possível, no sentido de despertar o interesse do aluno 

e fazê-lo constante em sala de aula, principalmente quando se trata do aluno da EJA. Em meio 

aos métodos didáticos há sempre a utilização dos meios próprios e necessários ao trabalho que 

o professor exerce no ambiente escolar, tais como a lousa, o álbum seriado, o projetor de slide 

ou transparências, o computador, projetor de filmes, a Internet, as mídias em geral, e o mais 

tradicional, o livro. 

Todos eles são importantes, porém em que momento será utilizado quaisquer deles, e 

sobre que profundidade cada um dos recursos estabelece garantia de um bom aprendizado, é 

também um desafio. 

Não basta ter apenas o material didático por excelência, a didática do professor no 

contexto principal do processo ensino-aprendizado e a valorização do aluno, por demais, pode 

ser a chave mestra nos trabalhos didáticos. 
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Cada sala de aula, em cada instituição, em cada região, a cada semestre ou período 

letivo, os problemas no processo ensino-aprendizado sempre existirão e os desafios não 

apenas podem se avolumar como também se renovar e se tornar ainda mais complexos. 

Neste contexto, para o professor, cada momento é uma oportunidade para adquirir 

novas experiências e aprender algo novo e diferente. 

A educação é como um processo que acontece em uma “espiral de conhecimento” e, 

pelas ações escolhidas, os respectivos resultados serão positivos ou negativos. As fases e 

retroalimentação deste processo acontece mediante a maneira como o conhecimento é 

trabalhado, cujo resultado pretendido é um aprendizado de qualidade. 

Nonaka (1997, p. 80), apresenta e explica a “espiral do conhecimento”, conforme 

mostrado na figura 1: 
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Figura 1 – Espiral do conhecimento 

 
Em primeiro lugar, o modo da socialização normalmente começa desenvolvendo um 
“campo” de interação. Esse campo facilita o compartilhamento das experiências e 

modelos mentais dos membros. Segundo, o modo de externalização é provocado 
pelo “diálogo ou pela reflexão coletiva” significados, nos quais o emprego de uma 

metáfora ou analogia significativa ajuda os membros da equipe a articularem o 
conhecimento tácito oculto que, de outra forma, é difícil de ser comunicado. 
Terceiro, o modo de combinação é provocado pela colocação do conhecimento 
recém-criado e do conhecimento já existente proveniente de outras seções da 
organização em uma “rede”, cristalizando-os assim em um novo produto, serviço ou 
sistema gerencial. Por fim, o “aprender fazendo” provoca internalização. 
 

Falar em qualidade do conhecimento, qualidade ou qualidade total é uma termologia 

que está em todas as áreas, e naturalmente, também na educação. 

Por uma analogia, direcionando a educação para a espiral do conhecimento, 

especificamente para a educação de jovens e adultos fora da faixa etária regular de ensino, o 

processo ensino-aprendizado pode ser retratado em função das peculiaridades desses alunos. 
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Pelo primeiro quadrante, socialização, o professor desenvolvendo e trabalhando o 

conhecimento com os jovens e adultos de uma turma da EJA de forma socializada, é 

fundamental e de suma importância para que haja um engajamento de grupo, onde todos 

poderão falar, não exigir, mas deixar que a liberdade junto ao respeito mútuo seja o 

dominador do espaço. O professor, podendo até ser o que menos fale, é o amigo e mediador 

do processo ensino-aprendizado para que se estabeleça o melhor relacionamento, conforme 

descreve Freire (2011, p. 103): 
 
O ponto de partida está nos homens mesmos. 
Mas, como não há homens sem mundo, sem realidade, o movimento parte das 
relações homens-mundo. Daí que este ponto de partida esteja sempre nos homens no 
seu aqui e no seu agora que constituem a situação em que se encontram ora imersos, 
ora emersos, ora insertados. 
Somente a partir desta situação, que lhes determina a própria percepção que dela 
estão tendo, é que podem mover-se. 
 

Na sequência da espiral do conhecimento, passando do primeiro para o segundo 

quadrante, pela espontaneidade e liberdade existente no início, são externadas as experiências 

contadas e compartilhadas naturalmente pelo diálogo, e por este são gerados conhecimentos 

significativos que partem do oculto que cada um traz consigo. Freire (2011, p. 109) explica: 
 
Por isto, o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se 
solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 
transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um 
sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de ideias a serem 
consumidas pelos permutantes. 
 

Do segundo para o terceiro quadrante, surge para alguns um novo conhecimento com 

dimensões que trazem significações, o qual se ressalta da combinação de tantos outros 

conhecimentos particulares que foram compartilhados e dialogados nos momentos anteriores, 

como mostra Freire (2011, p. 134): 
 
Desta maneira, as dimensões significativas que, por sua vez, estão constituídas de 
partes em interação, ao serem analisadas, devem ser percebidas pelos indivíduos 
como dimensões da totalidade. Deste modo, a análise crítica de uma dimensão 
significativo-existencial possibilita aos indivíduos uma nova postura, também 
crítica, em face das “situações-limite”. A captação e a compreensão da realidade se 

refazem, ganhando um nível que até então não tinham. Os homens tendem a 
perceber que sua compreensão e que a “razão” da realidade não estão fora dela, 

como, por sua vez, ela não se encontra deles dicotomizada, como se fosse um mundo 
à parte, misterioso e estranho, que os esmagasse. 
 

Do terceiro para o quarto quadrante, concluindo a espiral do conhecimento no quarto 

quadrante, o aluno percebendo pela comparação o seu antes e o momento atual em que se 

encontra de posse do novo saber, tendo internalizado, poderá demonstrar um “saber fazer”, 
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um “saber dizer”, confirmando-se assim o processo de aprendizagem, conforme finaliza 

Freire (2011, p. 152): 
 
Na medida em que, ao fazê-lo, vão percebendo como atuavam ao viverem a situação 
analisada, chegam ao que chamamos antes de percepção da percepção anterior. 
Ao terem a percepção de como antes percebiam, percebem diferentemente a 
realidade, e, ampliando o horizonte do perceber, mais facilmente vão surpreendendo, 
na sua “visão de fundo”, as relações dialéticas entre uma dimensão e outra da 

realidade. 
 

Portanto, a espiral do conhecimento atende satisfatoriamente para o processo ensino-

aprendizado, especificamente para o tipo de clientela para a qual foi colocada, a EJA. 

Os alunos da EJA possuem experiência de vida, e o conhecimento tácito que venham a 

demonstrar, seja de forma “correta” ou “errada” diante do conhecimento científico, não é 

interessante dizer que estão “errados” diante de um resultado diferente do cientificamente 

correto, pois, poderão estar fazendo apenas de forma diferente, até porque, muitas coisas 

realizadas por pessoas que não tem o conhecimento científico, no cotidiano o fazem de forma 

diferente com resultado positivo, mas, se realmente estão “errados”, cabe ao professor 

trabalhar a consciência do aluno e fazê-lo perceber qual o correto, e, sem frustrar o 

pensamento dele sobre o que imaginava ser, valoriza-o. Desta forma, a educação na EJA deve 

ser pensada de forma articulada e socializada, conforme Barros ( 2013, p. 89) descreve: 
 
Em termos de práticas, há que pensar a educação e a socialização de forma 
articulada, valorizar a singularidade de cada situação educativa, privilegiar a 
abordagem sistémica e construir esquemas adequados de ação-experiência, partindo 
do adulto como coprodutor da sua formação. 
 

Aparentemente parece que o professor é o grande e único responsável no processo 

ensino-aprendizado. Mas na realidade não é. 

O professor nos tempos atuais, em meio de tantas tecnologias sistematizadas e 

avançadas que atrai a todos, deve estar preparado para os desafios, de enfrentar os obstáculos 

que vêm contra um processo de educação que precisa ser revisto e repensado dado aos 

elementos que se colocam na “contramão da qualidade da educação”. 

Não são apenas as novas tecnologias que, aparentemente, se tornam desafios para o 

professor na sala de aula, quando o aluno se encontra com a atenção voltada para um celular 

no momento em que lhe é transmitido algum conhecimento. Não significa dizer que as 

tecnologias estejam erradas, mas, é a condição de como o professor pode lidar com estas 

beneficies de forma a colaborar com a qualidade da educação para não se tornarem 

instrumentos de exclusão, principalmente na EJA, conforme Barros (2013, p. 93) explica: 
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O acesso a recursos informativos e comunicacionais podem transformar-se em fator 
de exclusão, pois mais informação não é sinónimo de mais educação, mas exige 
mais educação para o seu entendimento, triagem e interpretação. 
 

Ressaltando que a educação é a base de uma sociedade, pelo processo de causas e 

efeitos, se a educação estiver bem em sua plenitude e para todas as faixas etárias e classes 

sociais, haverá grande possibilidade da sociedade estar bem, mas se estiver diferente e 

desequilibrada, provavelmente esta mesma sociedade estará mal. 

Pelo princípio de sobrevivência de uma sociedade, ninguém vive satisfatoriamente 

bem com baixos salários. Um professor em sala de aula que esteja a transmitir um 

conhecimento para seus alunos, preocupado com despesas que ultrapassam o salário que 

recebe no final de uma jornada de trabalho mensal, provavelmente não obterá bons resultados 

de seu esforço em sala de aula. 

Na mesma ideia com os alunos da EJA, a maioria dos cursos acontecem no turno da 

noite, com adultos tentando uma melhoria de vida e, muitos no momento de aprendizagem, 

além do cansaço, efeito de uma jornada de trabalho, podem estar com a mente preocupada 

com o aperto salarial para sua sobrevivência, com contas atrasadas, família passando 

necessidade e tantas outras preocupações, que provavelmente deixarão o aprendiz 

desconcentrado, impedindo-o de obter uma boa aprendizagem. 

Juntando as duas situações, professor e educandos numa sala da EJA, ambos com 

preocupações iguais ou semelhantes, são mentes dominadas pelo estado emocional e, 

provavelmente, os resultados do processo ensino-aprendizado não serão dos melhores, cujas 

causas se caracterizam como desafios no processo ensino-aprendizado. 

É importante e necessário haver um mínimo de “conforto” para alunos e professor, no 

sentido de o conhecimento poder ser ministrado num nível em que a transmissão e percepção 

das informações estejam sincronizadas, ou seja, pelo “diálogo” e, ao final aconteça 

compreensão e apreensão das informações de forma “prática”. Diferentemente deste contexto, 

se caracteriza como um desafio. 

Falar em “conforto” é oferecer o mínimo necessário para alguém poder aprender ou 

transmitir conhecimento sob um grau de satisfação aceitável por ambos, e falar que a 

apreensão seja de forma “prática”, é dizer que o conhecimento teórico esteja e seja voltado 

para a aplicabilidade, possíveis de serem vivenciadas no dia a dia, principalmente quando se 

trata dos educandos da EJA, que têm um conhecimento de vida não retratado nos livros 

didáticos que a instituição de ensino lhes oferece ou impõe. 
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Outros desafios são os resultados de propostas pedagógicas que não aparecem em 

poucos meses ou anos. É possível de ser no mínimo uma década para se obter resultados, 

porque se lida com o ser humano que se encontra sempre em desenvolvimento, e a constante 

sucessão de propostas pedagógicas, projetos e emendas governamentais, seguidas de 

substituições às que nem resultados ainda se têm, leva a uma fragmentação de ideias e 

conceitos na formação de professores que chegam em uma sala de aula sem saber como e o 

que fazer dentro de um processo ensino-aprendizado. Isto se traduz por uma falta de 

aprofundamento do assunto e reflexão de que mais do que propostas pedagógicas poderiam 

ser observadas as práticas das ações didático-pedagógicas que ficam apenas na teoria, e uma 

vez pouco colocadas em prática sem se chegar aos resultados concretos, tem-se como 

resultado final uma indesejada qualidade de educação que se nota a partir do baixo nível de 

leitura e escrita, conforme cita Lopes (2008, p. 284): 
 
O sistema tem de tomar consciência desta realidade. Tem de reflectir, analisar e 
rever, a vários níveis as formas de intervenção pedagógica e didáctica, a formação 
profissional dos docentes para o ensino da leitura e da escrita e sobretudo assinalar e 
diagnosticar, atempadamente, as possíveis dificuldades para que se possam 
equacionar formas de intervenção adequadas. 
 

As propostas pedagógicas para as salas de aula da EJA necessitam ser trabalhadas no 

mundo real desses aprendizes, pois muitos destes afastados de um ambiente escolar há algum 

tempo, possuem experiências de vida e gostariam de dividir seu conhecimento com seus pares 

e o próprio professor. 

Neste contexto é possível que o processo de ensino que o professor conheça e esteja 

trabalhando seja fechado, engessado, distanciado da realidade do mundo fora dos muros 

acadêmicos, e com isto, por ações contrárias ao que deveria ser, distancia o aluno dos 

objetivos do processo ensino-aprendizado, que seria de fazê-lo retornar aos estudos, pelos 

quais, galgando níveis escolares mais elevados, lhe possibilitaria melhoria de vida 

socioeconômico e cultural, conforme esclarece Tiriba (2011, p. 168), sobre a realidade que 

desafia a relação entre o mundo escolar e o do trabalho: 
 
A análise que podemos fazer é a de que a escola busca educar para a cidadania mais 
ampla, mas não pratica a cidadania escolar dentro dela e, nesta perspectiva, 
apresenta-se como um laboratório de socialização política, cultural e técnico-
profissional esvaziado de sentido prático. Fora da escola os jovens praticam espaços-
tempos de socialização que constituem “mundos” e culturas que, em grande medida, 

são desconhecidos por escolas e educadores e não raras vezes entram em choque 
com a racionalidade e os sentidos de existência da instituição escolar. 
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Tais realidades desafiantes são cenas de um processo de causas e efeitos, que resulta 

enfim na baixa qualidade do ensino, e obviamente o baixo aprendizado. Pelos resultados, 

eclode a evasão, e na falta de interesse do aluno em descobrir o desconhecido, o novo 

conhecimento, a instituição se reflete na imagem da incapacidade dos professores e gestão 

evitarem tanto desinteresse dos alunos, conforme descreve Tiriba, (2011, p. 168), sobre a 

realidade do estar fora ou dentro da escola: 
 
Na verdade, as escolas públicas, em sua maioria, são pouco atraentes, não estimulam 
a imaginação criadora e oferecem pouco espaço para novas experiências, 
sociabilidades, solidariedades, debates públicos, atividades culturais e informativas 
ou passeios que ampliem os territórios de conhecimento. Neste caso, além de todos 
os fatores exógenos (necessidade de buscar trabalho, insegurança nos territórios de 
moradia, maternidade e paternidade ainda na adolescência etc.) que vão atraindo os 
jovens para fora da escola. Ressalvando-se as honrosas exceções, o estar na escola 
não tem sido uma experiência feliz para muitos jovens. 
 

Há também uma provável falta de capacidade em lidar com a população que tanto 

gostaria e necessita de galgar melhores condições de conhecimento, de enfrentar os desafios 

que vêm na contramão da qualidade da educação, principalmente quando se retrata à realidade 

da EJA. Assim, em meio as causas e efeitos dentro do processo ensino-aprendizado se 

desencadeiam muitos fatores que são desafios para o professor, explica Sampaio (1999, p. 67-

68): 
 
Muitos fatores concorrem para que a escola enfrente dificuldades em promover a 
educação sistematizada, visando proporcionar à população melhores condições de 
atuação social. Entre estas dificuldades, e, talvez, atuando como principal 
desencadeador das outras, está o descaso com que os governos têm tratado a 
educação, embora sempre mantenham um discurso que exalta a prioridade desta 
área. Este descaso se traduz nos baixos salários dos professores, nas precárias 
condições físicas das escolas, na sucessão rápida e constante de propostas 
pedagógicas e na visão fragmentada que impera na formação inicial e permanente 
dos professores. As conseqüências são a baixa qualidade do ensino, que produz 
resultados tão negativos revelados pelas altas taxas de repetência e evasão; a 
incapacidade da instituição escolar em lidar com os alunos das camadas populares; o 
distanciamento do trabalho da escola em relação à realidade do aluno e do mundo 
que o rodeia. 
 

Em uma sala de aula da EJA, de um lado se encontra um apresentador do 

conhecimento, um protagonista que irá discorrer um conteúdo para alunos que se encontram 

revestidos de seus mundos particulares e, os momentos do processo de ensino estarão 

submetidos a situações de desafios quando aprendizes se apresentam sob situações 

desafiadoras como: 

 Cansados depois de um dia de trabalho; 

 Preocupados pelos problemas que porventura tenham no trabalho; 
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 Preocupados pela situação econômica para sustentar sua família; 

 Preocupados com o aperto econômico para pagar dívidas assumidas; 

 Preocupados para não perder o emprego; 

 Curiosos e esperando algo que lhe seja útil para o dia a dia; 

 Ansiosos para adquirir mais conhecimento e assim poder melhorar de vida; 

 Estão ali por um único objetivo, receber uma bolsa de ajuda ao estudante oferecida 

pelo governo para trazê-lo à escola; 

 Estão ali para receber um lanche que lhe será oferecido, dado pela assistência 

governamental; 

Percebe-se que o processo de ensino-aprendizado no ambiente da EJA é por demais 

desafiante e, ao mesmo tempo desafiador aos processos metodológicos face a um contexto 

significativo, a Aprendizagem ao Longo da vida (ALV). Segundo Barros (2011, p. 150), 

conceitua este termo da seguinte forma: 
 
O conceito de aprendizagem ao longo da vida (lifelong learning) é hoje um conceito 
plenamente estabelecido nas práticas discursivas sobre a educação de adultos, 
constituindo-se como a perspectiva político-filosófica dominante neste início de 
século. 
 

Neste contexto, ainda há de se ver que a “comunicação” do professor com os alunos da 

EJA, no turno da noite, poderá acontecer na forma de “monólogo” ou “diálogo”, os quais não 

garantem qualidade no processo ensino-aprendizado, mas a dinâmica que o professor adotar 

poderá minimizar os problemas existentes nos alunos que desafiam sua responsabilidade de 

ensinar, conforme cita Sampaio (1999, p. 68): 
 
Apesar destes diversos fatores de ampla abrangência, o trabalho da escola se 
materializa através do trabalho do professor, porque é ele quem orienta o processo 
ensino-aprendizado. Mesmo não sendo o único responsável pelos resultados da 
atuação escolar, é o responsável direto pelo ensino, e, se assim não fosse – se não 
houvesse a necessidade de um profissional específico para a tarefa de refazer com os 
alunos a trajetória do conhecimento humano -, não seria necessário existir a 
instituição escolar. 
 

Os caminhos metodológicos do ensino no âmbito da EJA talvez seja o mais desafiado 

e desafiante dada as especificidades existentes nessa classe estudantil dentre todas as 

modalidades de ensino, que associado os “aspectos políticos”, estes são forças externas que 

podem gerar forças satisfatórias ou não para os resultados serem melhores. 

Na pirâmide social, o quantitativo de pessoas das classes mais humildes e 

desfavorecidas de condições socioeconômico, sejam trabalhadores ou não, que necessitam de 

educação propedêutica ou profissional, que se engajam nas oportunidades da EJA, cresce em 
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função de muitos fatores que os levam a se atrasar no ensino regular ou até mesmo se afastar 

do mundo acadêmico e, portanto, é importante se conhecer um pouco o que mostram as 

estatísticas dessa realidade que expressa um quantitativo substancial para a sociedade 

brasileira, visto que, sem educação de qualidade essa mesma sociedade sofrerá graves 

consequências. 

 

2.7 ESTATÍSTICA DA EJA NO BRASIL 

 

O contexto a ser tratado neste subcapítulo se justifica pela importância dos 

resultados deste trabalho que pode atingir de forma significativa a quantidade de pessoas 

mostradas nas estatísticas. 

Segundo o IBGE (2007, p. 68), em 2007 havia cerca de 10.891.000 brasileiros que 

frequentavam ou frequentaram a EJA, ou seja, as pessoas com 15 anos ou mais de idade 

matriculadas em cursos nesta modalidade educacional, quantitativo expressivo para a cadeia 

produtiva do país. Naquela época, cerca de 4.756.000, retornavam aos estudos. Isto mostra 

substancial quantitativo de pessoas que por algum motivo se afastaram do ensino regular. 

Esses dados se revelam de forma significativa na oferta em que possibilita às pessoas 

se capacitarem por meio dos estudos profissionalizantes, cujo resumo se apresenta na tabela 2, 

com os motivos pelos quais essas pessoas buscam a EJA, e a tabela 3 em percentual. 
 

Tabela 2 - Pessoas de 15 anos ou mais de idade que frequentavam ou frequentaram anteriormente curso de 
educação de jovens e adultos (EJA) (grupos de 1000 pessoas) 

País e 
Regiões 

Brasileiras 
 
 
 
 
 

(1) 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que frequentavam ou frequentaram anteriormente 

curso de educação de jovens e adultos (EJA) em lugar do ensino regular 

(grupos de 1000 pessoas) 

Total de 
alunos 
na EJA 

 
 

(2) 

Motivo de frequentar a EJA em lugar do ensino regular 

Retornar 
aos 

estudos 
 

(3) 

Conseguir 
diploma 

 
 

(4) 

Conseguir 
melhores 

oportunidades 
de trabalho 

(5) 

Orientação 
do 

empregador 
 

(6) 

Auxiliar a 
educação 
de filhos e 
parentes 

(7) 

Adiantar 
os 

estudos 
 

(8) 

Outro 
 
 
 

(9) 
Brasil 10.891 4.756 1.490 2.113 235 101 1.902 292 
Norte 938 426 86 99 9 9 286 23 

Nordeste 2.437 1.103 246 271 20 30 676 92 
Sudeste 4.425 1.964 722 1.065 117 27 416 113 

Sul 2.236 897 329 539 77 27 320 49 
Centro-Oeste 855 367 107 140 13 8 205 15 

 Fonte: Adaptada da tabela 1.7.1 - IBGE (2007, p. 68). 
 
 
 
 
 



139 
 

 
 

Tabela 3 - Pessoas de 15 anos ou mais de idade que frequentavam ou frequentaram anteriormente curso de 
educação de jovens e adultos (EJA) (grupos de 1000 pessoas) – Percentual 

País e 
Regiões 

Brasileiras 
 
 
 
 

(1) 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que frequentavam ou frequentaram anteriormente 

curso de educação de jovens e adultos (EJA) (grupos de 1000 pessoas) - Percentual 

Total 
de 

aluno 
na 

EJA 
(2) 

Motivo de frequentar a EJA em lugar do ensino regular 

Retornar 
aos 

estudos 
 

(3) 

Conseguir 
diploma 

 
 

(4) 

Conseguir 
melhores 

oportunidades 
de trabalho 

(5) 

Orientação 
do 

empregador 
 

(6) 

Auxiliar a 
educação 
de filhos 

e parentes 
(7) 

Adiantar 
os 

estudos 
 

(8) 

Outro 
 
 
 

(9) 

Soma 
das 

colunas 
(3) (4) 
e (5) 

Brasil 100% 44% 14% 19% 2% 1% 17% 3% 77% 
Norte 9% 45% 9% 11% 1% 1% 30% 2% 65% 

Nordeste 22% 45% 10% 11% 1% 1% 28% 4% 66% 
Sudeste 41% 44% 16% 24% 3% 1% 9% 3% 85% 

Sul 21% 40% 15% 24% 3% 1% 14% 2% 79% 
Centro-
Oeste 8% 43% 13% 16% 2% 1% 24% 2% 72% 

Fonte: Adaptada da tabela 1.7.1 - IBGE (2007, p. 68). 

 

Observando as informações das colunas 3 a 9 da tabela 2, considerando o aspecto não 

apenas da cadeia produtiva do país que necessita de pessoas qualificadas para o trabalho, mas 

o quanto cada uma delas poderá se beneficiar e proporcionar para a própria sociedade, com 

pessoas mais preparadas, visto que ambos são relevantes, como “hipótese”, cita-se o motivo 

de cada coluna com possíveis justificativas, diante do respectivo quantitativo em números 

absolutos. 

Desmembramento o total de estudantes da EJA em todo o Brasil, 10.891.000 de 

estudantes mostrado na coluna 2 da tabela 2, a coluna 3 apresenta um quantitativo de 

4.756.000 (44% na tabela 3) que retornaram para os estudos em 2007. Este aspecto demonstra 

ter havido algum motivo que os fez se afastarem dos bancos acadêmicos, e por isto poder-se-

ia fazer uma pergunta. 

* Por qual motivo estes alunos fora da faixa etária normal de estudo, deixaram ou se 

afastaram dos bancos acadêmicos, e em outro momento retornam? 

A resposta como motivo do egresso ter abandonado o curso poderia ser apresentada 

por diversas naturezas e algumas, por “hipótese”, poderia ser: 

 Por necessidade de trabalho; 

 Porque o curso que fazia não achava interessante; 

 Pela falta de estrutura da escola; 

 Pela falta de apoio da própria escola; 

 Pelo corte de orçamento e falta de apoio do governo; 

 Por causa de um professor; 

 Por problemas diversos com os filhos; 
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 Por problemas no matrimônio; 

 Por problema financeiro e etc. 

São inúmeras as possíveis causas. No entanto, a realidade é que retornam, mesmo 

depois de uma causa significativa que tenha provocado o egresso abandonar a academia. 

A coluna 4 apresenta um quantitativo de alunos desejando um diploma. Este aspecto 

denota que a pessoa busca um documento que a coloca em melhores condições de 

competitividade no mercado de trabalho e na sociedade. Em todo o Brasil foram 1.490.000 

estudantes em 2007. 

A coluna 5 apresenta um quantitativo de alunos buscando melhores oportunidades de 

trabalho, por “hipótese”, já responde, parcialmente, o objetivo das pessoas que procuram os 

cursos de profissionalização na EJA. Em todo o Brasil, foram 2.113.000 estudantes em 2007. 

A coluna 6 apresenta um quantitativo de alunos que se engajaram nos cursos da EJA 

por orientação do empregador. Este aspecto denota uma preocupação do empregador, não o 

demite, ao em vez disto, o incentiva se qualificar por meio dos estudos e obter melhoria, seja 

para sua vida ou para a própria empresa. Em todo o Brasil, foram 235.000 estudantes em 

2007. 

A coluna 7 apresenta um quantitativo de alunos que pretendem auxiliar na educação de 

filhos e parentes, que por estes dados, provavelmente a maioria sejam mulheres em condições 

de baixa escolaridade, reconhecem que o conhecimento é uma necessidade, e por esta visão, 

retornam à acadêmica em busca de mais estudos, por “hipótese”, não para elas como objetivo 

primeiro, mas, como meio de ajudar os filhos na sua caminhada de conhecimento intelectual. 

É um aspecto importantíssimo como multiplicador do conhecimento. Em todo o Brasil, foram 

101.000 estudantes em 2007. 

A coluna 8 apresenta um quantitativo de alunos desejando adiantar os estudos. Este 

resultado de estudantes fora de sua faixa etária de estudo regular de ensino mostra quantos 

procuram um aceleramento de estudos para alcançar um possível desejo. Em todo o Brasil, 

foram 1.902.000 estudantes em 2007. 

A coluna 9 apresenta um quantitativo de alunos que se colocam para outras situações. 

É um dado que pode ser levado para qualquer possibilidade imaginável e imensurável quanto 

à sua natureza. O quantitativo mostra cerca de 292.000 estudantes nos bancos acadêmicos da 

EJA em busca de qualificação profissional. 

Das cinco regiões do país, Brasil, pelos dados da tabela 2, a região Nordeste, seguida 

da primeira – Região Sudeste onde se encontra o maior desenvolvimento econômico do país, 
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foi a segunda em maior quantidade de alunos engajados na EJA em 2007, cujas pessoas estão 

com idade fora da faixa de escolaridade regular. Segundo a tabela 1.7.1 do IBGE (2007, p. 

68), o Nordeste se apresentou com o quantitativo de 2.437.000 estudantes correspondendo a 

22% de todo o Brasil em 2007, e o Sudeste com 4.425.000 estudantes correspondendo a 41% 

de todo o país. 

Conforme o levantamento de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE (2007, p. 75) da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Aspectos 

Complementares da Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional – tabela 1.10.1, 

do total de 10.891.000 estudantes da EJA, o quantitativo de homens e mulheres encontra-se 

transcrita para a tabela 4. 

Desconsiderando os estudantes que estão entre 18 e 25 anos, não que estes não tenham 

significado para o contexto da EJA, mas por considerar que aqueles de idade mais avançada 

merecem uma observação maior, pois os que estão com idade acima de 25 anos, por 

“hipótese”, são pessoas que podem estar numa carência intelectual no trabalho ou necessitam 

deste para adquirir uma vaga, e pela idade em relação ao de uma faixa etária menor, quanto 

mais idade mais difícil ficam as possibilidades de emprego. 

Daí, retornam aos bancos acadêmicos, seja para o nível de Ensino Fundamental ou 

Médio, o quantitativo mostrado somam os dois, 8.533.000 estudantes (Tabela 4). 

Dos 10.891.000 estudantes na EJA, 8.533.000 estão com idade igual ou superior a 25 

anos (coluna 2 da tabela 4), que corresponde a 78,35% do total. É um percentual expressivo 

considerando que tantas pessoas buscam recuperar o que perdeu num tempo que não volta 

mais, e perdido por algum motivo que é particular de cada um dos estudantes. 

Da mesma tabela do IBGE (2007, pg. 75), o quantitativo de homens e mulheres é 

quase igual, ou seja, dos 10.891.000 estudantes, 5.088.000 são homens contra 5.803.000 

mulheres, ganhando assim o número de mulheres que retornam aos bancos acadêmicos nos 

cursos da EJA. 

Em cada uma destas classificações, quanto ao gênero com idade igual ou superior a 25 

anos de idade, tem-se 3.810.000 (coluna 2 da tabela 4) dos 5.088.000 homens, e 4.723.000 

(coluna 2 da tabela 4) das 5.803.000 mulheres, vencendo novamente as mulheres em número 

de pessoas que buscam os bancos acadêmicos nos cursos da EJA. 

O número de pessoas com idade entre 40 e 49 anos e acima de 50 anos, tanto para 

homens quanto para mulheres, se observa na coluna 2 da tabela 4. 
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Tabela 4 - Pessoas de 15 anos ou mais de idade que frequentavam ou frequentaram anteriormente curso de 
educação de jovens e adultos (EJA) por situação de frequência e Nível de ensino (grupos de 1000 pessoas). 

Pessoas de 15 anos ou mais de idade que frequentavam ou frequentaram anteriormente curso de 

educação de jovens e adultos (EJA) por situação de frequência e Nível de ensino (grupos de 1000 pessoas) 

 
 

Sexo e 
grupos 

de idade 
 
 
 
 

(1) 

 
 

Total 
de 

alunos 
na 

EJA 
 
 

(2) 

Frequentavam Frequentaram anteriormente 

 
 
 

Total 
 
 
 
 

(3) 

Segmentos da EJA que 
frequentavam ou em nível mais 

elevado que frequentaram 
anteriormente 

 
 
 

Total 
 
 
 
 

(7) 

Segmentos da EJA que frequentavam 
ou em nível mais elevado que 
frequentaram anteriormente 

Primeiro 
segmento 
do ensino 

fundamental 
(4) 

Segundo 
segmento do 

ensino 
fundamental 

(5) 

Ensino 
Médio 

 
 

(6) 

Primeiro 
segmento do 

ensino 
fundamental 

(8) 

Segundo 
segmento 
do ensino 

fundamental 
(9) 

Ensino 
Médio 

 
 

(10) 
Total – 
Brasil 10.891 2.921 699 1.168 1.054 7.970 1.038 3.047 3884 

25 anos 

ou mais 
8.533 1.978 579 726 673 6.555 944 2334 3278 

25 a 29 
anos 1594 400 76 158 166 1195 102 472 621 

30 a 39 
anos 3022 728 167 276 285 2293 243 802 1249 

40 a 49 
anos 2147 473 154 165 154 1674 225 573 876 

50 anos 
ou mais 1770 377 182 126 69 1394 373 487 534 

Homem 5088 1317 303 540 474 3771 442 1405 1924 
25 anos 

ou mais 
3810 797 234 283 280 3013 390 1037 1586 

25 a 29 
anos 772 188 43 72 73 585 49 224 311 

30 a 39 
anos 1364 283 68 103 112 1081 107 353 621 

40 a 49 
anos 933 181 55 64 62 751 90 254 408 

50 anos 
ou mais 741 145 68 44 33 596 144 206 246 

Mulher 5803 1604 396 628 580 4198 596 1642 1960 
25 anos 

ou mais 
4723 1181 344 443 394 3542 553 1297 1692 

25 a 29 
anos 822 212 33 87 93 610 52 248 310 

30 a 39 
anos 1658 445 99 173 173 1213 136 449 627 

40 a 49 
anos 1214 292 33 101 92 923 136 319 468 

50 anos 
ou mais 1029 232 114 82 36 797 229 281 287 

Fonte: Adaptada da tabela 1.10.1 - IBGE (2007, p. 75). 

 
Os que estão na faixa de idade de 40 a 49 anos, os homens aparecem em um 

quantitativo de 933.000 estudantes e as mulheres em 1.214.000, vencendo as mulheres na 
busca pelo conhecimento. 
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Os que estão na faixa de idade acima de 50 anos, os homens aparecem em número de 

741.000 contra 1.029.000 mulheres que buscam também novos horizontes do conhecimento, 

vencendo mais uma vez as mulheres. 

A tabela 4 resumida da tabela 1.10.1 do IBGE (2007, p. 75) mostra que o quantitativo 

de mulheres é maior que os homens na busca por novos conhecimentos, por meio da 

qualificação profissional, em todas as faixas etárias, salientando os de idade mais avançada, 

de 50 anos ou mais, e daí, entra em cena o aspecto de como lidar com estas pessoas. Como 

será a comunicação com elas e entre elas. 

Quantas pessoas numa sala de aula da EJA se apresentam com pele enrugada, olhos 

caídos, óculos com lentes bastante grossas, quem sabe algumas mãos já tremulam, é provável 

que uma vontade esteja acima de tudo isto, desejam galgar intelectualmente pelo menos um 

pouquinho mais no tempo que ainda lhes resta ou na busca de resolver alguns dos seus 

inúmeros problemas. É rica a oportunidade e soberano para um professor que se encontrar 

numa turma como esta. É uma oportunidade ímpar, e neste contexto a comunicação não 

poderá, em hipótese alguma, ser pelo monologo. É preciso haver diálogo, e quem sabe, ouvir 

mais o aluno do que este ouvir o professor, e pela ação maior da dialogicidade, a dinâmica da 

didática no processo ensino-aprendizado deve estimular de forma imperativa as ações do 

aprendiz adulto, no sentido dele apresentar a busca dos seus próprios interesses, e assim, ao 

mesmo tempo, facilitando o professor, este mediará o conhecimento que preencherá as 

lacunas dos seus aprendizes, conforme cita Osorio (2003, p. 209): 
 
O adulto tem sempre disponibilidade para aprender aquilo que tem “necessidade”, 

ao mesmo tempo que lhe interessam os temas que se relacionam com os seus 
“problemas”. Estará portanto predisposto a “estudar” determinadas “matérias” ou a 

preocupar-se com determinados conhecimentos sempre que estejam relacionados 
com os “problemas” que tem que resolver. 
 

Pelos subcapítulos que aqui se encerram foram mostradas visões de vários autores, os 

quais referem o “ensino” e o “aprendizado” sob o contexto da interdisciplinaridade 

metacognição e andragogia, bem como outros que se justificam para o processo ensino-

aprendizado da EJA como: a importância da comunicação sob causas e efeitos, a preocupação 

mundial sobre a educação de adultos, as práticas de ensino sujeitas a desafios, finalizado pelas 

estatísticas que demonstram os motivos dos adultos frequentarem a EJA. 

Com propósito de se fazer um “Diagnóstico da práxis docente em curso de 

qualificação profissional do IFPB sob o olhar interdisciplinar metacognitivo e andragógico”, 

em seguida será apresentado os procedimentos metodológicos da referida pesquisa. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Após o capítulo de revisão de literatura, apresentam-se os procedimentos 

metodológicos, cujo trabalho se caracteriza pela análise e diagnose da práxis docente nos 

cursos de qualificação profissional de Nível Médio no âmbito da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) sob a olhar da interdisciplinaridade, andragogia e metacognição, seja ou não 

com a utilização de material didático. 

 

3.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

Esta pesquisa assentou numa abordagem qualitativa, com recurso ao método de um 

estudo de caso. Segundo Yin (2001, p. 105): 
 
As evidências para um estudo de caso podem vir de seis fontes distintas: 
documentos, registros em arquivo, entrevistas, observação direta, observação 
participante e artefatos físicos. O uso dessas seis fontes requer habilidades e 
procedimentos metodológicos sutilmente diferentes. 
 

Assim, pesquisamos no cotidiano das salas de aula como acontece a prática dos 

docentes em um curso profissionalizante da EJA, sob o olhar da interdisciplinaridade 

andragogia e metacognição. Recorreu-se também a instrumentos normalmente usados em 

estudos de caráter quantitativo, os questionários aplicados a alunos e professores. 

Para melhor esclarecer esse processo investigativo dentro da triangulação, 

interdisciplinaridade metacognição e andragogia, teve-se como premissa verificar se os 

professores se encontravam com suas práxis conforme os três pilares denotam, nos cursos da 

EJA do IFPB. 

Os dados se originam em tabelas de forma quantitativa e qualitativa, dos quais se 

obtém quadros que se apresentam com resultados tanto em números indicando quantidade e 

percentual, quanto qualitativo, de forma que no discorrer das análises, pode-se afirmar que o 

trabalho se torna misto, embora, nas observações/conclusões finais, se sobressaiu o aspecto 

qualitativo. 

Como estudo de caso, pode-se afirmar se tratar de fatos reais, perceptíveis no 

cotidiano, cujos envolvidos, professores e alunos, declararam por livre e espontânea vontade o 

que lhes foi perguntado, fazendo-se uso dos instrumentos utilizados, questionários e 

entrevistas, dentro do contexto do trabalho que ora se apresenta. Assim sendo, se obteve uma 

série de informações pelas quais o assunto tratado nos objetivos, geral e específicos, poderam 
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ser explorados com profundidade, cujos resultados contribuíram na análise dos dados pelo 

cruzamento entre eles, para se buscar confirmar ou não a hipótese apresentada, ou seja, que os 

docentes não estão com suas práticas de ensino atreladas aos pilares da interdisciplinaridade, 

metacognição e andragogia. 

A forma de interpretação dos dados provém do material previamente elaborado para 

ser aplicado aos alunos e professores, observações in loco do cotidiano acadêmico das turmas 

investigadas e também do material didático a ser aplicado. 

O material previamente elaborado constou dos seguintes instrumentos: 

1. Questionários aplicados aos alunos; 

2. Questionário aplicado aos professores; 

3. Entrevistas aplicadas aos professores; 

4. Observações in loco do cotidiano das atividades do processo ensino-aprendizado; 

5. Material didático especifico aplicado aos alunos, pelo qual induz-se no leitor o 

processo da metacognição, e por meio da análise da visão deles quanto ao aspecto 

do seu próprio aprendizado, pretendeu-se perceber a sua eficácia em relação ao 

livro-texto oficial do curso. 

A entrevista realizada com os professores foi transcrita o mais próximo possível da 

produção oral, cuja fidelidade esperamos ter apresentado no apêndice “M”, volume 2/2. 

A interpretação dos dados foi realizada por meio da análise de conteúdo, o qual foi 

organizado pelo processo de categorização. Para Bardin (2013, p. 145): 
 
A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 
conjunto por diferenciação e, seguidamente por reagrupamento segundo o género 
(analogia), com os critérios previamente definidos. As categorias são rubricas ou 
classes, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de registro, no caso da 
análise de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento esse efectuado em razão 
das características comuns destes elementos. 
 

Desta forma, a partir das tabelas, os grupos organizados em suas respectivas categorias 

foram apresentados em cada item em estudo. 

Os dados provenientes dos questionários tiveram tratamento estatístico. Adiante 

trataremos com maior pormenor das técnicas usadas nesta pesquisa. 

 

3.2 CONTEXTO E PARTICIPANTES NA PESQUISA 
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O IFPB, em fase de expansão, atualmente se compõe de 21 campi espalhados pelo 

Estado da Paraíba com extensão territorial de 56.584 km2. Do total deste campi, apenas cinco 

oferecem cursos profissionalizantes na modalidade da EJA. 

Devido à dificuldade financeira e logística para deslocamento aos campi que oferecem 

cursos na modalidade da Educação de Jovens e Adultos, e também por alguns ainda estarem 

se estruturando com os cursos ofertados, foi escolhido o campus mais antigo, o qual desde 

2003 vem se aperfeiçoando nas experiência com os alunos da EJA, tanto pelas turmas 

concluídas em cursos já extintos quanto pelas que estão frequentando os cursos em atividade. 

No entanto, salienta-se que no momento em que foi realizada a pesquisa no campus escolhido 

só havia um curso ofertado. 

Assim, a pesquisa foi realizada com alunos e professores de um Curso Técnico 

Integrado ao Ensino Médio na modalidade da Educação de Jovens e Adultos, turno da noite, 

do mais antigo Campus do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba 

(IFPB). 

Para que o trabalho de investigação pudesse ser realizado com os alunos e professores, 

foram oficializadas todas as ações necessárias, apresentada a documentação exigida pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do IFPB, conforme as orientações no site da Plataforma Brasil 

(http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf). 

O período da pesquisa ocorreu no segundo semestre do calendário civil de 2016, cuja 

atividade acadêmica correspondia ao primeiro semestre letivo de 2016, denominado 2016.1, 

quando transcorria o 1º, 3º e 5º módulos. O referido atraso acadêmico aconteceu não apenas 

na EJA, mas em todas as modalidades de ensino dos cursos, devido aos movimentos grevistas 

da categoria dos professores do IFPB e de muitas unidades de ensino federal do Brasil. 

Inicialmente foi levantado o quantitativo do público alvo conforme o detalhamento a 

seguir: 

 Quantidade de turmas existentes no curso; 

 Quantidade de alunos existentes em cada módulo do curso; 

 Quantidade de professores que lecionam em cada turma; 

 Modo como as disciplinas lecionadas se distribuem para cada um dos professores. 

Posto isto, foi constatado o seguinte: 

 O Curso Técnico pesquisado na modalidade da EJA tem duração de três anos, com 

entrada anual de 40 alunos, estruturado com uma matriz curricular para ser 

trabalhada semestralmente, totalizando seis módulos. Em um semestre o curso 

http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf
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funciona com os alunos matriculados no 1º, 3º e 5º módulos, e no seguinte, os 

mesmos alunos estão no 2º, 4º e 6º módulos, significando serem três turmas. 

 Cada turma, teoricamente, deveria se constituir de 40 alunos na condição ideal, ou 

seja, sem reprovação ou evasão, que corresponde ao quantitativo de vagas 

ofertadas no curso a cada entrada anual. No entanto, devido a motivos diversos que 

levam o aluno a desistir, as turmas são reduzidas à medida que os módulos 

avançam ou até mesmo já no início, como foi observado. Assim, a quantidade de 

alunos participantes para o 1º módulo foi de 24, para o 3º módulo foi de 22, e para 

o 5º módulo também 22 alunos. 

 Quanto ao total de professores no curso, são dezesseis que se distribuem por entre 

as 26 disciplinas específicas do 1º, 3º e 5º módulos em um período semestral e 24 

do 2º, 4º e 6º módulos em outro período, conforme mostrado na matriz curricular 

de cada módulo, apêndice “J”, volume 2/2, observando que alguns lecionam mais 

de uma disciplina entre os módulos. 

Os alunos participantes de cada turma foram nominados como “An”, em que “A” 

significa “aluno” e “n” corresponde à sequência ordinária, que se distribuíram da seguinte 

forma: 

 Os 24 alunos participantes do 1º módulo (item 4.2.1) totalizaram 15 mulheres (A1 

a A15) com idade variando de 26 a 53 anos; 9 homens (A16 a A24) com idade que 

variou de 18 a 35 anos; 

 Os 22 alunos do 3º módulo (item 4.3.1) foram 17 mulheres (A1 a A17) com idade 

variando de 20 a 64 anos; 5 homens (A18 a A22) com idade que variou de 20 a 42 

anos; 

 Quanto aos alunos do 5º módulo houve uma diferença na quantidade de alunos 

entre a aplicação do questionário 1 em relação ao questionário 2, pois foram 

aplicados em momentos distintos. Quando o primeiro foi aplicado, houve 28 

alunos (item 4.1.3), dos quais 24 eram mulheres (A1 a A24) com idade variando 

de 22 a 57 anos; 4 homens (A25 a A28) com idade variando de 32 a 37 anos. 

Quando o segundo questionário foi aplicado, havia 22 alunos (item 4.4.1), dos 

quais 16 eram mulheres (A1 a A16) com idade variando de 22 a 57 anos; 6 homens 

(A17 a A22) com idade que variou de 20 a 33 anos. Observou-se que alguns 

alunos participantes do primeiro questionário não realizaram o segundo e não 

retornaram ao curso por motivos desconhecidos; outros que não haviam 
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participado do primeiro, responderam ao segundo, sendo considerado no estudo da 

pesquisa o quantitativo do questionário 2 por ser este o mais relevante para o 

contexto. 

Em seguida apresentamos um quadro que ilustra uma primeira caracterização dos 

alunos sujeitos da pesquisa, com os dados acima enunciados. Tal caracterização será 

aprofundada adiante quando apresentarmos os resultados. 

É perceptível que, entre o total de alunos participantes há um quantitativo 

predominante de mulheres sobre os homens em todos os módulos - tal observação confere a 

mesma tendência dos dados apresentados pelo IBGE (2009) e mostrado na tabela 4 do 

subcapítulo 2.7. 

Quanto à concentração de idade dentro de uma faixa etária, a maior se apresentou 

entre 30 a 39 anos nos módulos 1 e 3 para os que responderam aos questionários 1 e 2 

aplicados no mesmo momento, o que não aconteceu com os alunos do módulo 5, ou seja, a 

aplicação do questionário 1 foi em uma data e a do questionário 2 em outra. Como os alunos 

faltaram muito às aulas, houve uma diferença na concentração de idade em determinada faixa 

etária, nos alunos do módulo 5. Desta forma, a amostra dos adultos entre os 30 e 39 anos se 

acentuou no questionário 1, e entre 40 a 49 anos no questionário 2. Estas observações podem 

ser vistas no quadro 1. 
 

Quadro 1 - Caracterização dos alunos participantes no estudo 

Alunos da EJA 

Quantidade 

Questionário 1 e 2 

Módulo 1 

Questionário 1 e 2 

Módulo 3 

Questionário 1 

Módulo 5 

Questionário 2 

Módulo 5 

Gênero F M F M F M F M 

F
a

ix
a

 e
tá

ri
a

 18 a 29 anos 4 8 4 3 6  5 3 
30 a 39 anos 8 1 9 1 9 4 3 3 
40 a 49 anos 2  2 1 7  6  
50 a 59 anos 1  1  2  2  
60 a 69 anos   1      

 Total 15 9 17 5 24 6 16 6 
 Fonte: Autoria própria 
 

Os professores participantes foram nominados como “Pn”, em que “P” significa 

“professor” e “n” corresponde à sequência ordinária, que se apresentou da seguinte forma: 

 Dezesseis professores do curso no período da pesquisa, dos quais conforme a 

tabela 112, no item 4.6.1, são seis professoras (P1 a P6) com idade variando de 44 

a 62 anos, e dez professores (P7 a P16) com idade variando de 30 a 68 anos. 
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 Quanto à graduação, esta é diversificada, conforme o item 4.6.2, quadro 223 - e 

pela titulação mostrada no quadro 222, 50% são especialistas, 37,50% são mestres 

e 12,50% são doutores. 

 Quanto à experiência de ensinar na EJA conforme apresenta o item 4.6.2, quadro 

225, 12,50% têm experiência de no máximo 1 ano, 31,25% acima de 1 até 5 anos, 

e 56,25% têm mais de 5 anos de trabalho com essa modalidade de ensino. 

Portanto, faz-se um resumo no quadro 2 com os dados apresentados que caracterizam 

os professores participantes na pesquisa, visto que tal caracterização será aprofundada adiante 

quando apresentarmos os resultados. 
 

Quadro 2 - Caracterização dos professores participantes no estudo 

Professores da EJA 
Graduação 

Especialista Mestre Doutor 

Gênero F M F M F M F M 

F
a

ix
a

 

et
á

ri
a
 30 a 39 anos  3  1  2   40 a 49 anos 2 1 2   1   50 a 59 anos 3 4  3 3   1 

60 a 69 anos 1 2  2   1  
 Total 6 10 2 6 3 3 1 1 

         Fonte: Autoria própria 
 
3.3 TÉCNICAS DE RECOLHA DE DADOS 

 

A recolha de dados foi constituída de várias etapas, cada qual com suas 

especificidades. Assim sendo tiveram-se os seguintes procedimentos: 

 Pesquisa da revisão de literatura pela qual se obtêm os fundamentos teóricos que 

balizarão a pesquisa cientificamente, cujos instrumentos foram livros, artigos 

científicos (impressos ou buscados em sites da internet); 

 Pesquisa dos documentos a serem aplicados para alunos e professores, que foram 

formatados e apresentados à aprovação oficial pelo Comitê de Ética em Pesquisa, 

observando o conteúdo estar em consonância com os objetivos da tese; 

 Pesquisa de campo com aplicação dos questionários aos alunos e professores, por 

meio de papel impresso; 

 Pesquisa de campo com aplicação de entrevistas a professores, devidamente 

gravadas para posterior audição transcrição e análise; 

 Pesquisa de campo do material didático oficial do curso utilizado pelos professores 

junto aos alunos, no objetivo de observar a interatividade do conteúdo para com o 

leitor no aspecto metacognitivo; 
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 Pesquisa de material didático diferenciado a ser elaborado e aplicado aos alunos 

por seus professores específicos, observando a interatividade do leitor com o 

conteúdo no aspecto do processo da metacognição; 

 Pesquisa de campo in loco para observação da relação entre os alunos e, entre 

alunos e professores, nos ambientes da sala de aula e corredores. 

Os resultados dos questionários e entrevistas, diante da revisão de literatura explorada, 

foram analisados pelo cruzamento dos dados, observando-os de forma qualitativa e 

quantitativa, com propósito de comprovar o objetivo geral diante da hipótese, balizado pelos 

objetivos específicos, cujo contributo é a melhoria do aprendizado no processo ensino-

aprendizado. 

Conforme as várias etapas definidas para a pesquisa realizada, seguiu-se o trabalho sob 

observações e ações investigatórias. 

Aos alunos do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio na modalidade EJA do 

IFPB, são ofertadas disciplinas profissionalizantes e propedêuticas. 

Foi investigado o material didático oficial das disciplinas propedêuticas utilizado pelos 

professores em sala de aula, com objetivo de se fazer uma análise sobre a organização dos 

conteúdos sob o olhar crítico quanto ao aspecto da metacognição. 

As disciplinas propedêuticas são trabalhadas por meio de três livros-texto oficiais 

ofertados pelo Ministério da Educação e específicos para a modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos, nos quais estão inseridos os conteúdos das disciplinas de História, 

Geografia, Sociologia, Filosofia, Química, Física, Biologia, Matemática, Arte, Português, 

Espanhol e Inglês, conforme apresentadas no anexo “A”, volume 2/2. 

Com base nas peculiaridades da natureza desses alunos da EJA, foi planejado e 

elaborado um material didático específico para eles, em formato de apostila com apresentação 

de conteúdo diferente do estilo tradicional que se apresenta no livro-texto. 

Não houve critério para escolha da disciplina para a qual seria elaborada a apostila e, 

assim, aleatoriamente foi contemplada a de Geografia que consta na matriz curricular do 1º e 

3º módulos semestral, apêndice “J”, volume 2/2, para a qual, em comum acordo e colaboração 

dos professores, foi realizado o trabalho didático. 

Definida a disciplina de Geografia, o material didático com formato não tradicional 

constituiu-se de duas apostilas, cada uma correspondendo ao primeiro capítulo da disciplina, 

sendo uma do 1º módulo, apêndice “K”, e outra do 3º módulo, “apêndice “L”, ambos 

apresentados no volume 2/2. 
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Os mesmos capítulos da disciplina de Geografia no livro-texto com formato 

tradicional se apresentam nos anexos “B” e “C”, volume 2/2. 

O anexo “B” que aparece como capítulo 2 do livro-texto corresponde ao primeiro 

capítulo da disciplina de Geografia no 1º módulo, e o anexo “C” que se mostra como capítulo 

4 do mesmo livro se refere ao primeiro capítulo da mesma disciplina no 3º módulo. 

Em cada apostila foram mantidos o conteúdo e imagens originais do livro-texto oficial 

para não descaracterizar o que haveria de ser tratado pelo professor junto aos alunos, caso 

fosse estudado pelo livro-texto, sendo, portanto, acrescentadas mais informações aos 

contextos que se apresentam nos momentos de leitura, de forma explicativa, sob a forma de 

texto e imagens, ou seja, nas apostilas estão disponíveis os “conteúdos” e “imagens” originais 

mais material explicativo adicional. 

Concluída a elaboração das apostilas, estas foram entregues aos professores para 

realizar o trabalho didático planejado e, após sua conclusão, os alunos e professores 

continuaram a trabalhar o conteúdo dos capítulos seguintes da disciplina de Geografia pelo 

livro-texto oficial, que se estrutura num modelo tradicional. 

Quanto à elaboração dos questionários para os alunos foi observado com que tipo de 

participantes na pesquisa se pretendia interagir e, neste contexto, quais perguntas importantes 

poderiam apresentar resultados para os objetivos desejados da pesquisa, de forma que, 

também, pudessem ser cruzadas no mesmo contexto. 

Assim, os questionários dos alunos foram divididos em três partes, os quais se 

agruparam em blocos de informações específicas, com questões abertas e fechadas. 

O primeiro questionário, apêndice “E” - volume 2/2, para todos os alunos, trata de 

observar a percepção do aprendiz quanto ao processo de como ele imagina aprender, cujo 

foco central foi a pergunta, “como você aprende”. 

O segundo questionário, apêndice “F” - volume 2/2, também para todos os alunos, 

trata de um conjunto de informações que, agrupadas, se direcionam a várias caracterizações 

que puderam ser analisados tanto individualmente quanto pelos cruzamentos de dados de 

outros questionamentos, cujos resultados poderiam apresentar respostas para os objetivos da 

pesquisa. 

O terceiro questionário, apêndice “G” - volume 2/2, específico para os alunos 

submetidos a estudos por meio de material didático elaborado com formato não tradicional, 

apêndice “K” – para os alunos do 1º módulo e apêndice “L” - para os do 3º módulo, foi 

organizado com objetivo de se obter a percepção dos alunos quanto aos dois tipos de formato 
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de um material didático, o tradicional e o não tradicional. Pela análise dos resultados obteve-

se a visão dos alunos sobre seu próprio aprendizado estabelecido pelo processo da 

metacognição. 

No resultado dos questionários os alunos foram agrupados pelo “gênero” e, dentro de 

cada grupo, foram sequenciados pela idade em ordem crescente, observando que o 

questionário 1 que também se apresentou desta maneira, com os alunos do módulo 5 o 

quantitativo ficou diferente em relação ao questionário 2, porém, como a pergunta central do 

questionário 1 foi “como você aprende”, a ordem não teve nenhuma relevância para nenhuma 

das turmas. 

Quanto aos questionários 2 e 3, a ordem sequencial crescente pela idade foi 

fundamental para todos os alunos. Significa dizer que um determinado respondente no 

primeiro questionamento do questionário 2 também aparece na mesma posição em todos os 

resultados de qualquer questionamento, seguindo também para o questionário 3, ou seja, 

mantendo-se na mesma posição ordinária. Com isto, torna-se possível cruzar qualquer 

resultado de um mesmo respondente em qualquer questionamento, de qualquer questionário, 

seja o 2 ou o 3, quando no momento da análise, como será observado. 

Noutra visão, a colocação do gênero na pesquisa não teve como objetivo saber se o 

homem ou a mulher é mais do que o outro nas respostas dos questionamentos, mas, baseado 

em estatísticas do IBGE (2009), conforme mostrado na tabela 4 do subcapítulo 2.7, em que se 

separam homens e mulheres em determinados aspectos. Sobre isso, foi percebido que o 

trabalho se torna mais afinado com dados que podem contribuir com futuros leitores 

pesquisadores que se utilizarem deste trabalho para outros fins. Se os resultados fossem 

misturados, não haveria conhecimento de quantos homens ou mulheres responderam a 

determinado questionamento. 

De forma semelhante foi realizado um estudo e planejamento sobre que dados e 

informações seriam colocados no questionário para os professores que lecionassem no curso 

pesquisado, composto por questões fechadas e abertas, apêndice “H” - volume 2/2, por cujos 

resultados se poderiam observar aspectos referentes à prática docente. 

Além do questionário aplicado aos professores, foi planejada a realização de um 

inquérito por entrevistas, o qual foi aplicado para sete dos dezesseis professores, o que 

aconteceu de forma aleatória, objetivando-se obter informações mais naturais por quem 

responde, deixando o entrevistado mais à vontade. O conjunto de questionamentos 
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específicos, apêndice “I” - volume 2/2, foi inserido em cinco grupos, conforme caracterização 

descrita a seguir: 

 IDENTIDADE PROFISSIONAL DO PROFESSOR DA EJA; 

 DESVALORIZAÇÃO DA EJA; 

 TRAJETÓRIA PESSOAL E IDENTIDADE DO PROFESSOR DA EJA; 

 FORMAÇÃO ACADÊMICA SUPERIOR E CONTINUADA, E IDENTIDADE 

DO PROFESSOR DA EJA; 

 PRÁTICA DOCENTE E IDENTIDADE DO PROFESSOR DA EJA. 

No quinto grupo foi acrescido um questionamento específico para os dois professores 

que trabalharam a apostila junto aos alunos, organizada e formatada num modelo não 

tradicional, objetivando-se obter informação sobre qual visão tiveram quanto ao tipo de 

material didático experimentado, apresentado no volume 2/2, com pergunta no apêndice “I” – 

Inquérito por entrevistas para professores, e respostas no apêndice “M” - Transcrição das 

entrevistas dos professores, para os professores P2 e P3. 

Além dos questionários aplicados aos alunos e professores, e entrevistas com alguns 

docentes, foram realizadas observações in loco, ou seja, na própria sala de aula e corredor das 

salas, sendo possível obter-se informações que foram anotadas no subcapítulo 4.8 como 

resultado observado, e analisados no subcapítulo 5.6, referido ao cotidiano acadêmico dos 

alunos ou professores, pertinentes aos seguintes aspectos: 

 Interação do aluno com o professor; 

 Interesse do aluno pelo conteúdo; 

 Interação entre alunos no momento da aula; 

 Maneira de utilização do material didático na sala de aula pelos alunos; 

 Atenção dos alunos na sala de aula; 

 Domínio do conteúdo pelo professor; 

 Apresentação dos conteúdos pelo professor; 

 Interação do professor com o material didático; 

 Maneira de o professor conduzir o conhecimento aos alunos; 

 Interação didática com os alunos no processo ensino-aprendizado; 

 Comportamento do professor na sala de aula diante dos alunos; 

Uma vez organizados, os questionários foram encaminhados ao professor orientador 

para as devidas observações e considerações e, após a finalização desta ação, foram 

encaminhados dentro do processo da documentação exigida pelo Comitê de Ética em 
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Pesquisa para oficialização, conforme as orientações no site da Plataforma Brasil 

(http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf). 

Uma vez recebido do Comitê de Ética em Pesquisa a aprovação dos documentos 

enviados, foi iniciado o processo de coleta de dados, cuja aplicação se deu por meio de papel, 

aos alunos e professores, bem como a realização das entrevistas que foram gravadas para 

posterior audição, transcrição e análise. 

Tais documentos éticos se encontram no volume 2/2, apresentados nos seguintes 

apêndices: 

 Apêndice “A” – Termo de autorização da Escola parra realização da pesquisa; 

 Apêndice “B” – Parecer Consubstanciado do CEP; 

 Apêndice “C” –Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (para o aluno); 

 Apêndice “D” – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (para o professor); 

 Apêndice “E” – Questionário 1 para o aluno; 

 Apêndice “F” – Questionário 2 para o aluno; 

 Apêndice “G” – Questionário 3 para o aluno; 

 Apêndice “H” – Questionário para o professor; 

 Apêndice “I” – Entrevista para o professor; 

O resultado dos questionários, seja dos alunos ou professores, foram agrupados em 

tabelas, pelo gênero, seguindo uma mesma sequência ordinária definida pela idade em ordem 

crescente, em todas as caracterizações estabelecidas, para em seguida serem analisados e se 

obterem respostas para os objetivos definidos. 

Ressalve-se que todos o material anteriormente descrito, questionários e entrevistas, 

foram validados por dois professores / investigadores, um de uma universidade portuguesa e 

outro de uma universidade brasileira. 

 

3.4 TÉCNICAS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Após a fase da pesquisa de campo, na qual foram aplicados os questionários para 

alunos e professores, entrevistas com os professores, bem como as observações in loco, os 

resultados foram tabelados. 

As observações in loco aconteceram por meio da observação sobre o comportamento 

dos alunos e professores em sala de aula, bem como pelos corredores onde se localizam os 

ambientes escolares, e também, em conversa informal com os alunos e professores. 

http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf
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No tabelamento, os resultados dos questionamentos fechados e abertos foram 

colocados dentro do agrupamento de gênero e na mesma ordem sequencial, crescente, de 

idade, conforme anteriormente explicado. 

A ordem sequencial mantida para todos os respondentes, alunos e professores, permite 

que os resultados de vários questionamentos sejam cruzados na análise qualitativa para se 

chegar a um resultado final de quem responde e deste em relação à visão de autores mostrados 

na revisão de literatura. 

De cada questionamento aberto ou fechado nas tabelas, que se mostram sob uma 

caracterização definida, os resultados foram resumidos e colocados em quadros que se 

apresentaram com as informações numéricas em percentuais ou de forma qualitativa, para 

serem analisados, seja de forma individual ou pelo cruzamento com outros dados. 

A análise quantitativa de alguns dados ou informações foi tratada por meio de 

procedimentos estatísticos do programa do Excel, sendo observado o maior ou menor 

percentual de determinado resultado em análise com objetivo na qualidade, por meio também 

da comparação com outros dados que se apresentaram no mesmo conjunto de 

questionamentos de uma mesma caracterização, de outros questionamentos em outros 

agrupamentos ou de dados do referencial teórico. 

Daí, resultou uma análise parcial ou final sobre o contexto particular do objeto tratado 

no momento. 

A análise qualitativa dos dados das questões abertas e entrevistas foi tratada de forma 

subjetiva – o objetivo neste procedimento foi compreender as particularidades do objeto 

tratado em cada questão analisada. Assim, foram cruzados e comparados a outros dados, seja 

do mesmo questionário ou de outros aplicados ou de dados do referencial teórico. 

A análise das observações in loco foi realizada de forma subjetiva, em função da 

experiência acadêmica e visão do pesquisador na educação de adultos, foram anotadas 

informações que se referiram ao contexto da pesquisa. Uma vez organizadas, foram 

comparadas a resultados dos questionários dos alunos e professores, entrevistas e visão de 

autores referenciados na revisão de literatura. 

Portanto, a análise do conteúdo realizada em itens separados e em conjunto, seguindo 

um cruzamento de dados, possibilitou obter-se uma descrição sistematizada a partir do 

diagnóstico da práxis docente em cursos de qualificação profissional sob o olhar 

interdisciplinar metacognitivo e andragógico, seja com ou sem o material didático. E sob a luz 

da literatura pesquisada, também oportunizou propostas sobre o material didático no processo 
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ensino-aprendizado para a EJA, abrindo assim, espaços de pesquisas futuras mais 

aprofundadas sobre o assunto. 

Uma observação se faz necessária como justificativa. Quando citado que o diagnóstico 

acontece com ou sem um material didático, é porque um professor poderá ter uma 

metodologia de ensino que dele exija determinado material didático e outro professor pode ter 

a mesma ou outra metodologia de ensino que não necessite de um material didático, ou seja, a 

utilização de um material didático por um professor é algo subjetivo, visto serem relativos os 

procedimentos metodológicos adotados ou aplicados. 

Em seguida apresentamos os resultados da investigação realizada que se encontram 

organizados no capítulo 4 da seguinte forma: 

 Capítulo 4 – APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS, apresentamos os resultados 

dos instrumentos utilizados para serem alcançados os dados necessários para os 

objetivos, geral e específicos, e se confirmar ou não a hipótese apresentada. Assim, 

cada instrumento tratou do seguinte: 

o Resultado do questionário 1 aplicado aos alunos do 1º, 3º e 5º módulos; 

o Resultado do questionário 2 aplicado aos alunos do 1ºmódulo; 

o Resultado do questionário 2 aplicado aos alunos do 3º módulo; 

o Resultado do questionário 2 aplicado aos alunos do 5º módulo; 

o Resultado do questionário 3 aplicado aos alunos do 1º módulo; 

o Resultado do questionário 3 aplicado aos alunos do 3º módulo; 

o Resultado do questionário aplicado aos professores do curso em tela; 

o Resultado do inquérito por entrevista aplicado aos professores do curso em 

tela; 

o Resultado das observações in loco do curso em tela; 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

Como descrito anteriormente, conforme a quantidade de 24 alunos participantes nos 

questionários para o 1º módulo, 22 para o 3º módulo, os do 5º módulo não permaneceu no 

mesmo quantitativo para todos os questionários aplicados, ou seja, 28 alunos participaram no 

questionário 1 e 22 no questionário 2, visto que foram aplicados em momentos diferentes e os 

seis faltosos não retornaram em outros momentos por razões desconhecidas. 

Desta forma, os resultados dos questionários dos alunos se distribuem em subcapítulos 

e itens com dados apresentados em tabela divididas pelo gênero, bem como quadros resumo 

oriundos das tabelas. 

Os dados apresentados nos quadros serão utilizados na análise do capítulo 5. 

Em seguida serão apresentados os subcapítulos com explicações detalhadas. 

 4.1 – Resultados do questionário 1, se dividem em três itens, onde o 4.1.1 

apresenta os resultados dos questionários aplicados aos alunos do 1º módulo, o 

4.1.2 aos do 3º, e o 4.1.3 aos do 5º; 

 4.2 - Resultados do questionário 2 aplicado aos alunos do 1º período (módulo 1), 

divididos em itens (4.2.1 a 4.2.12), os quais se apresentam de forma individual ou 

agrupados em tabelas e quadros resumo; 

 4.3 - Resultados do questionário 2 aplicado aos alunos do 3º período (módulo 3), 

divididos em itens (4.3.1 a 4.3.12), os quais se apresentam de forma individual ou 

agrupados em tabelas e quadros resumo; 

 4.4 - Resultados do questionário 2 aplicado aos alunos do 5º período (módulo 5), 

divididos em itens (4.4.1 a 4.4.12), os quais se apresentam de forma individual ou 

agrupados em tabelas ou quadros resumo; 

 4.5 - Resultados do questionário 3 aplicado aos alunos do 1º e 3º módulos, estão 

divididos em dois itens, onde o 4.5.1 corresponde aos resultados dos 

questionamentos respondidos pelos alunos do 1º período (módulo 1) e o 4.5.2 os 

resultados dos questionamentos respondidos pelos alunos do 3º período (módulo 

3), cujos resultados se apresentam de forma individual ou agrupados em tabelas e 

quadros resumo, salientando que este questionário 3 foi específico apenas para os 

alunos desses dois módulos por se tratar da apostila elaborada sob o formato não 

tradicional e trabalhado pelos professores na disciplina de Geografia. 
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Quanto aos dezesseis professores, todos participaram dos questionários, e sete destes 

nas entrevistas. 

Os resultados dos questionários e inquéritos por entrevistas aplicados aos professores 

se distribuem pelos seguintes subcapítulos e itens: 

 4.6 - Resultados do questionário aplicado aos dezesseis professores, divididos em 

itens (4.6.1 a 4.6.9), os quais se apresentam em tabelas e quadros resumo; 

 4.7 - Resultados do inquérito por entrevistas para os sete professores, gravadas e 

transcritos no apêndice “M”, apresentados em itens (4.7.1 a 4.7.5). 

Quanto aos resultados das observações in loco, estão apresentados no item 4.8, cujos 

dados foram notificados e apresentados de forma global, ou seja, não houve um observação 

pontual de uma turma apenas, pois os acontecimentos são semelhantes em qualquer uma 

delas. 

O questionário 1 foi o primeiro a ser aplicado aos alunos dos três módulos, e justifica-

se ter-se iniciado por ele, por se pretender perceber como e o que iriam os alunos da EJA 

responder, ou seja, se haveria dificuldade para relatarem suas percepções a esse processo de 

aprendizagem que se passa em suas mentes. 

Na sequência, foi aplicado o questionário 2 aos alunos dos três módulos, e depois o 

questionário 3 aos do 1º e 3º módulo. 

Os alunos da EJA são adultos com idade mínima de dezoito anos, e aos mesmos foi 

dado conhecimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), além de ter sido 

solicitado não se identificarem nominalmente, pois são apenas nomeados com a letra “A”. 

Assim, cada aluno respondeu por livre e espontânea vontade como colaborador da pesquisa 

científica, cuja documentação individual se encontra preservada com o pesquisador. 

O mesmo procedimento foi realizado com os professores, dando-lhes conhecimento do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), os objetivos da pesquisa, não 

necessitando se identificarem, tanto pelo questionário quanto pela entrevista, os quais foram 

nominados com a letra “P”, cuja documentação individual se encontra preservada com o 

pesquisador. 

O resultado de cada questionamento foi separado pelo gênero, onde “F” representa o 

sexo feminino e “M” o masculino. Os resultados se apresentam em tabelas numeradas, que se 

resumem em quadros, também numerados, os quais mostram quantitativo numérico e 

percentual relativo a cada gênero no conjunto de questionamentos. 
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Os questionários e outros dados têm sua origem nos apêndices apresentados no 

volume 2/2, conforme a distribuição mostrada a seguir: 

 Questionário 1 para o aluno – Apêndice “E”; 

 Questionário 2 para o aluno – Apêndice “F”; 

 Questionário 3 para o aluno – Apêndice “G”; 

 Questionário para o professor – Apêndice “H”; 

 Inquérito por entrevista para o professor – Apêndice “I”; 

 Material didático / Matriz Curricular - resumo de dados do livro-texto oficial e 

apostila proposta, que foi trabalhada pelos professores junto aos alunos do 1º e 3º 

módulos, e matriz curricular do curso - Apêndice “J”. 

Além dos questionários elaborados, há o material didático referente ao primeiro 

capítulo do livro-texto oficial do curso da disciplina de Geografia, das turmas do 1º e 3º 

módulos, formatado num modelo não tradicional pelo qual se pode observar a visão do aluno 

sobre sua própria aprendizagem pelo processo da metacognição, que em comum acordo com 

os professores, foram trabalhados com seus respectivos alunos. 

Concluído o primeiro capítulo da disciplina de Geografia pela apostila elaborada num 

formato não tradicional, os alunos prosseguiram seus estudos pelo livro-texto oficial do curso. 

Ressalve-se que os conteúdos e imagens do primeiro capítulo do livro-texto oficial, da 

disciplina de Geografia dos módulos 1 e 3, permaneceram com sua originalidade na apostila, 

divergindo apenas na organização dos mesmos, e juntos a outros textos e imagens anexadas se 

mostra por meio de um modelo com apresentação diferente do tradicional, os quais estão no 

volume 2/2, nos respectivos apêndices: 

 Capítulo 2 modificado da disciplina de Geografia do módulo 1 – Apêndice “K”; 

 Capítulo 4 modificado da disciplina de Geografia do módulo 3 - Apêndice “L”. 

Após a conclusão do primeiro capítulo da disciplina de Geografia por meio da 

apostila, e com os alunos já estudando o capítulo seguinte pelo livro-texto oficial o qual 

contém uma estrutura de conteúdo e imagens num formato tradicional, foi aplicado o 

questionário 3, apêndice “G”, pelo qual se obteve a visão dos alunos sobre sua própria 

aprendizagem pelo processo da metacognição. 

A transcrição das entrevistas dos professores, pelas quais se obteve um resultado 

global dos mesmos em função das caracterizações definidas, se encontra no volume 2/2, 

apêndice “M”. 
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Antes de passarmos aos resultados na sequência referida acima, faz-se saber a 

caracterização geral dos participantes no estudo, alunos e professores. 

Participaram na pesquisa um total de 68 alunos em todos os questionários aplicados, 

observando que seis alunos a mais participaram apenas do questionário 1, e 16 professores 

conforme já referimos no subcapítulo 3.2. 

Apresentamos de seguida os dados/questões que fundamentam a caracterização geral 

dos participantes. Os alunos em seus respectivos módulos 1, 3 ou 5, e professores atuantes no 

curso da EJA, cujos dados aparecem nos blocos mostrados a seguir: 

A – Alunos do módulo 1, 3 ou 5 

Relativamente aos alunos do Módulo 1, 3 ou 5, suas caracterizações se sustentam nos 

seguintes dados/questões: 

 Como você aprende; 

 Se recebeu orientação de aprendizagem e de quem; 

 Idade e gênero; 

 A forma de deslocamento e tempo para chegar até onde se realiza o curso noturno; 

 Como se constitui sua estrutura familiar; 

 Se ocorreu, e quantas vezes, afastamento acadêmico em curso da EJA; 

 Qual sua visão na relação do curso profissionalizante com o trabalho; 

 Qual sua visão na relação do curso profissionalizante com os docentes; 

 Qual sua visão quanto ao conteúdo aprendido em relação a sua aplicabilidade 

cotidiana; 

 Qual sua visão quanto ao conteúdo aprendido de forma interdisciplinar; 

 Qual sua visão quanto a sua interação com a leitura e devidas justificativas; 

 Qual sua visão quanto a relação entre os benefícios financeiros governamentais e o 

curso profissionalizante; 

 Qual sua visão sobre a rotina metodológica dos professores; 

 Qual sua visão sobre a dinâmica da didática dos professores e seus 

relacionamentos com os alunos; 

 Qual a preferência pelo material didático; 

 Qual o maior grau de dificuldade que possui com o material didático; 

 Qual o menor grau de dificuldade que possui com o material didático; 

 Que efeitos um material didático sob uma nova visão didática pode causar; 

 Qual disciplina mais lhe atrai, e sob qual justificativa. 
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 Qual disciplina menos lhe atrai, e sob qual justificativa. 

 Qual sua visão quanto a didática de cada professor quando na transmissão do 

conhecimento; 

 Qual sua visão quanto aos meios de transmissão de conteúdo de cada professor. 

B – Professores atuantes no curso da EJA 

Relativamente aos professores atuantes na EJA, suas caracterizações se sustentam nos 

seguintes dados: 

 Idade e gênero; 

 Graduação; 

 Tempo de ensino na EJA; 

 Conhecimento acerca do cotidiano dos seus alunos; 

 Preocupação com o aprendizado dos seus alunos e justificativa; 

 Forma de transmitir um conteúdo; 

 Afinidade com a EJA; 

 Afinidade com o ensino; 

 Apropriação do conhecimento cognitivo do aluno; 

 Conhecimento das disciplinas que os alunos mais gostam; 

 Conhecimento das disciplinas que os alunos menos gostam; 

 Metodologia de transmissão do conteúdo; 

 Meios de transmissão do conteúdo; 

 Ponto de partida para transmissão do conteúdo; 

 Material didático utilizado; 

 

4.1 RESULTADO DO QUESTIONÁRIO 1 

 

É importante mencionar que os resultados em percentual não ultrapassaram os 100%, 

mesmo que algum respondente tenha apresentado mais de uma resposta em um mesmo 

questionamento, sendo considerado apenas uma. 

O questionário 1, apêndice “E”, se caracteriza por uma pergunta central, “Como você 

aprende”.  

Desta forma, são apresentadas as respostas dos alunos nas tabelas e quadros, pelos 

quais é mostrado como ele pensa ser esse processo de aprendizagem em sua mente, bem como 
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quem já obteve alguma orientação sobre aprendizado, ou seja, como aprender melhor, e por 

quem. 

 

4.1.1 Questionário 1 – Alunos do primeiro período (Módulo 1) 

 

As tabelas 5 e 6 se referem à pergunta “como você aprende”, às alunas e alunos, 

respectivamente, do primeiro período no módulo 1. 
 

Tabela 5 – “como você aprende” – alunas do 1º módulo 

Aluna Idade Respostas 
Recebeu 

orientação de 
aprendizagem 

Por qual 
profissional 

A1 26 Eu aprendo perguntando que não sei, e também lendo, e o 
professor me ensinando. Não  

A2 28 Com leituras, debates, com a fala do professor e mídias. Não  
A3 28 Com leitura, a fala do professor. Não  

A4 29 
Com as aulas dinâmicas, com imagens, Datashow, filmes, 
aulas de campo, pois são as mais proveitosas. Na minha 
concepção são as mais absorvidas pela mente. 

Não  

A5 30 Com os professores que tem muita experiência e tem muito 
conhecimento para passar para os alunos. Sim 

IFPB - 
professor de 

Eventos 

A6 33 Eu tenho mais facilidade de aprender quando o professor é 

paciente e interage bem comigo. Não  

A7 33 Aprendo na forma de interagir, debatendo os assuntos com os 
colegas e professor. Não  

A8 34 Aprendo indo as aulas, estudando em casa, lendo 
assiduamente. Não  

A9 36 Prestando atenção e lendo bastante. Não  
A10 36 Me esforçando e prestando atenção nas aulas. Não  
A11 37 Observando, lendo e perguntando. Não  

A12 39 Não sei responder. Seria como perguntar como o universo 

surgiu. De mil e uma maneiras diferentes. Não  

A13 42 Com a ajuda dos amigos. Não  

A14 47 Eu aprendo com matérias mais elaboradas. Sim 

Meus 
professores 

de português 
e matemática 

A15 53 Estudando muito, lendo bastante que é o mais importante. Sim Em casa com 
meus pais. 

 
Tabela 6 – “como você aprende” – alunos do 1º módulo 

Aluno Idade Respostas 
Recebeu 

orientação de 
aprendizagem 

Por qual 
profissional 

A16 18 Estudando. Não  

A17 18 Eu aprendo muito com debates e com a turma que trabalha 

muito em grupo. Não  

A18 21 Por meio de comunicação (TV, rádio, internet) e por meio das 
matérias didáticas educacionais. Não  

A19 22 Aprendendo. Não  
A20 23 Youtube. Não  
A21 24 Não sei responder. Não  
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A22 26 Eu aprendo com a ajuda dos professores e alunos, dialogando, 
assistindo aula. Não  

A23 28 Estudando e se dedicando as disciplinas. Não  

A24 35 Tenho um pouco de dificuldade para aprender por conta do 

tempo que fiquei fora da sala de aula. Não  

 

O quadro 3 apresenta o resumo de palavras chave que dão a ideia de como os alunos 

aprendem. 
 

Quadro 3 – Resumo das ideias por palavras que sintetizam respostas a “como você aprende” – 1º módulo 
Gênero Síntese de palavras 

F 

“Perguntando”, “leitura”, “debates”, “imagens”, “dinâmicas”, “filmes”, “aulas de campo”, 

“interação”, estudando”, “prestando atenção”, “ajuda dos amigos” “matérias mais elaboradas”. 
“ajuda dos amigos” “matérias mais elaboradas”, “forma de interagir”, “esforçando”, “observação”, 

“Não sei responder. Seria como perguntar como o universo surgiu”, “ajuda dos amigos” “matérias 

mais elaboradas”. 
M “Estudando”, “debates”, “comunicação”, “aprendendo”, “mídia”, “dialogando”, “dedicação”. 

 

O quadro 4 apresenta quanto dos alunos receberam orientação didática a como 

aprender melhor. 
 

Quadro 4 – Recebeu orientação de aprendizagem - alunos do 1º módulo 
Gênero F M 

Recebeu orientação de aprendizagem 15 9 
Sim 3 20,00% 0 0,00% 
Não 12 80,00% 9 100,00% 

 

Aqueles que dizem ter recebido alguma orientação didática de aprendizagem, quadro 

4, se completa no quadro 5 com a apresentação de qual profissional pode ter transmitido essas 

orientações. 
 

Quadro 5 – De quem recebeu orientação de aprendizagem - alunos do 1º módulo 
Gênero F 

Qual profissional 3 
"IFPB - professor de Eventos", "Meus professores de português e matemática", 
"Em casa com meus pais.". 3 100,00% 

 

4.1.2 Questionário 1 – Alunos do terceiro período (Módulo 3) 

 

As tabelas 7 e 8 se referem à pergunta “como você aprende”, às alunas e alunos, 

respectivamente, do terceiro período no módulo 3. 
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Tabela 7 – “como você aprende” – alunas do 3º módulo 

Aluna Idade Resposta 
Recebeu 

orientação de 
aprendizagem 

Qual profissional 

A1 20 Com perguntas e respostas. Não  
A2 26 Estudando. Não  

A3 27 Lendo, ouvindo, praticando o que os professores 
ensinam. Não  

A4 28 
Com aulas dinâmicas, bem dialogadas com uma 
boa participação do resto da turma. Imagens 
também ajudam a meu aprendizado. 

Não 
 

A5 30 
Eu gostei muito destas pesquisas porque tenho 
oportunidade de falar. Eu estou aprendendo 
muito com meus professores. 

Não 
 

A6 32 Gosto de ler em voz alta. Não  

A7 32 
Eu gosto muito da leitura e explicação do 
professor, pois é nela que eu aprendo mais, leitura 
e explicação. 

Sim Na área de eventos e 
Nutrição 

A8 34 Aprender algo fica mais fácil quando converso 

muito ou com figuras. Não  
A9 34 Aprendo melhor praticando. Não  

A10 35 Eu raciocino as coisas que passam no dia a dia. 
Estudando coisas da vida como fazê-las, etc. Sim 

Trabalho como 
garçonete. Daí que eu 
aprendi a trabalhar a 
como se dar com as 

pessoas. 

A11 36 Através das explicações dos professores e dos 
livros que eu tenho lido. Sim 

No colégio D.D.S. 
com professores de 
Geografia, história e 

matemática. 

A12 39 Eu aprendo mais com a explicação dos 
professores. Não  

A13 39 Em grupo trocando ideias. Sim Em grupo com a 
professora M. R.  

A14 43 Vendo, ouvindo e tocando. Não  
A15 47 Eu aprendo com mais silêncio. Na sala de aula. Não  
A16 51 Aprendo com as explicações dos professores. Não  

A17 64 
Aprendo com muita precisão tudo quando desejo 
de estar centralizada, e participando da sala de 
aula e todo o conteúdo desenvolvido na aula. 

Sim 
 

 

Tabela 8 – “como você aprende” – alunos do 3º módulo 

Aluno Idade Resposta 
Recebeu 

orientação de 
aprendizagem 

Qual profissional 

A18 20 
Eu aprendo muito quando faço trabalho onde também 
nas explicações dos professores estou dialogando 
com eles. 

Sim 

Com meus 
professores eles 
insistem em ler e 

buscar conhecimento 
A19 21 Quando o professor é bem intuitivo e bem elaborado. Não  

A20 28 Prestando atenção no professor e fazendo os 
trabalhos e os resumos e textos que é pedido. Não  

A21 32 Lendo várias vezes. Não  

A22 42 Prestando mais atenção, fazendo perguntas ao 
professor. Não  
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O quadro 6 apresenta o resumo de palavras chave que dão ideia de como os alunos 

aprendem. 
 

Quadro 6 – Resumo das ideias por palavras que sintetizam respostas a “como você aprende” – 3º módulo 
Gênero Síntese de palavras 

F 
“Perguntando”, “estudando”, “lendo”, “ouvindo”, “praticando”, “dinâmicas”, “imagens”, 

“oportunidade de falar”, “com figuras”, “oportunidade”, explicação”, “quando converso”, “figuras”, 

“praticando”, “dia a dia”, “coisas da vida”, “livros”, “troca de ideias”, “silêncio”, “centralidade”. 

M “Fazendo”, “explicações”, “dialogicidade”, “interação”, “prestando atenção”, “lendo”, 

“perguntando”. 
 

O quadro 7 apresenta quanto dos alunos receberam orientação didática a como 

aprender melhor. 
 

Quadro 7 – Recebeu orientação de aprendizagem - alunos do 3º módulo 
Gênero F M 

Recebeu orientação de aprendizagem 17 5 
Sim 5 29,41% 1 20,00% 
Não 12 70,59% 4 80,00% 

 

Do total da turma, os quadros 8 e 9 referidos às alunas e alunos respectivamente, 

apresentam de qual profissional podem ter recebido alguma orientação didática de 

aprendizagem. 
 

Quadro 8 – De quem recebeu orientação de aprendizagem - alunas do 3º módulo 
Gênero F 

Qual profissional 17 
“Na área de eventos e Nutrição”, “Trabalho como garçonete. Daí que eu aprendi a trabalhar a 

como se dar com as pessoas”, “No colégio D.D.S. com professores de Geografia, história e 
matemática”, “Em grupo com a professora M. R.”. 

5 29,41% 

 

Quadro 9 – De quem recebeu orientação de aprendizagem - alunos do 3º módulo 
Gênero M 

Qual profissional 5 
“Com meus professores eles insistem em ler e buscar conhecimento”. 1 20% 

 

4.1.3 Questionário 1 – Alunos do quinto período (Módulo 5) 

 

As tabelas 9 e 10 se referem à pergunta “como você aprende, às alunas e alunos 

respectivamente, do quinto período no módulo 5. 
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Tabela 9 – “como você aprende” – alunas do 5º módulo 

Aluno Idade Como você aprende 
Recebeu 

orientação de 
aprendizagem 

Qual profissional 

A1 22 
Lendo, pesquisando e vendo os outros fazerem, além de 

aprender com os nossos erros, buscando a verdade e tendo 
sempre a coragem de perguntar. 

Não  

A2 22 

Eu sou uma pessoa muito difícil de aprender as coisas, mas 
aprendo com muita atenção e incentivo de mim própria. 

Mas a maneira mais usada para mim aprender é tendo 
muita atenção em tudo na minha vida. 

Sim 

Eu já tive 
orientação de 

uma amiga para 
aprender a 
cozinhar. 

A3 24 
Eu aprendo com dificuldades algumas matérias outras com 

facilidade, e assim vou levando. O professor tem que 
explicar mais de uma vez. 

Não  

A4 24 Meu modo de aprender é vendo as coisas e ensinando. Sim 
Em casa, no 
trabalho, no 

serviço em casa. 

A5 28 
Se dedicando a cada momento da minha vida e prestando 

atenção em todas as coisas que existe ao meu redor, e 
aprendo muito também com as pessoas mais velhas. 

Sim Na escola com 
professores 

A6 29 
Eu aprendo estudando com outras pessoas no dia a dia 

com o uso da internet, ou seja, todos os dias aprendo algo 
e fico bastante feliz com o aprendizado. 

Não  

A7 30 Eu aprendo estudando com os professores de qualidade. 
Sendo capacitada com os melhores professores. Não  

A8 30 Como se aprende com os nossos professores com eles 
temos tudo nas mãos, e eles aprendem mais com nós. Sim Professor 

A9 31 Eu aprendo olhando alguém fazer algo que mim interessa. 
Também gosto de criar coisas que mim chama atenção. Sim Por um professor 

na escola 

A10 33 Primeiramente com meu esforço, segundo com os 
professores, e em casa com cada passo das minhas filhas. Não  

A11 33 Estudando, pelas experiências de vida. Sim Por livro. 

A12 35 

Eu aprendo as minhas aulas nas aulas práticas teóricas 
passo o meu máximo de interesse pra que eu possa 

entender o que os professores passam para mim, dou o 
meu melhor, me dedicando e perseverança. 

Não  

A13 36 Eu aprendo em silêncio total, sem barulho, sem gente 
conversando, eu e meu ser sozinho aprendo muito mais. Não  

A14 36 Eu só aprendo quando estou na sala de aula com o 
professor explicando. Se falto a aula fico sempre perdida. Não  

A15 37 Eu aprendo melhor quando o professor explica o assunto 

duas ou três vezes. Aí eu entendo. Não  

A16 40 Estudando, lendo livro e também com as pessoas mais 

experientes. Sim Professor 

A17 41 

Com muita curiosidade, e com alguns ensinamentos da 

vida, com pessoas mais experientes, porque na maioria das 
vezes temos que nos decepcionar para aprender algo na 

vida. 

Não  

A18 42 
Gosto de estar em silêncio, para ter uma boa 

concentração, em consequência um bom desempenho, e 
também exercitando o que estou aprendendo. 

Não  

A19 43 Com aula prática e teórica, exercitando bastante as 
atividades. Não  

A20 43 
Com atenção, sem barulho, com bons professores e com 
experiência de que você quer alguma pra sua vida, seja 

com 12 ou com 68 anos. 
Não  

A21 45 Prestando atenção em tudo que posso aprender. Não  
A22 49 Eu aprendo em silêncio. Adoro ficar sozinha refletindo. Não  
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A23 50 
Eu aprendo um pouco a cada dia, ninguém aprende tudo de 

uma vez. No dia a dia nós aprendemos com colegas, em 
casa, com a família, e na escola com os professores. 

Não  

A24 57 Ensinando. Aprendi com os professores do IPB. Sim No IFPB 
 

Tabela 10 – “como você aprende” – alunos do 5º módulo 

Aluno Idade Resposta 
Recebeu 

orientação de 
aprendizagem 

Qual profissional 

A25 32 

Bem. Para mim eu aprendo por várias maneiras e em 
vários lugares. Aprendo por meio de um jornal, revista, 
por meio da natureza, com exemplo de outras pessoas e 

em sala de aula, como também nos meio                                                                                                                                                                                                                                                                        
s sociais em geral. 

Não  

A26 33 Sempre procurando mais informações, interagindo com os 
outros. Sim Nas ruas. 

A27 33 Eu aprendo quando estou em sintonia comigo mesmo. Não  

A28 37 

Eu aprendo prestando atenção no que o professor passar, 
tirando dúvidas na sala de aula não indo para casa com 
dúvidas, mas também falta um pouco de interesse da 

turma para fazer silêncio nas aulas. 

Não  

 

O quadro 10 apresenta o resumo de palavras chave que apresentam a ideia de como os 

alunos aprendem. 
 

Quadro 10 – Resumo por palavras chave que sintetizam respostas a “como você aprende” – 5º módulo 
Gênero Síntese de palavras 

F 

“Lendo”, “pesquisando”, “vendo”, “com os nossos erros”, “coragem”, “atenção”, “autoestima”, 

“explicar mais de uma vez”, “ensinando”, “dedicando”, “com os mais idosos”, “dia a dia”, 

“internet”, “estudando”, “olhando”, “experiências da vida”, “perseverança”, “silêncio”, “repetição”, 

“curiosidade”, “refletindo”, “exercitando”, “o dia a dia”. 

M “Jornal”, “revista”, “natureza”, “interagindo”, “exemplos do meio”, “sintonia”, “buscando”, 

“atenção”, “interesse”, “silêncio”. 
 

Àqueles que dizem ter recebido alguma orientação didática de aprendizagem se 

apresentam no quadro 11, sendo 33,33% das alunas e 25% dos alunos. 
 

Quadro 11 – Recebeu orientação de aprendizagem - alunos do 5º módulo 
Gênero F M 

Recebeu orientação de aprendizagem 24 4 
Sim 8 33,33% 1 25,00% 
Não 16 66,67% 3 75,00% 

 

Nos quadros 12 e 13 referidos às alunas e alunos respectivamente, é apresentado de 

qual profissional pode ter vindo tal orientação. 
 

Quadro 12 – De quem recebeu orientação de aprendizagem – alunas – 5º módulo 
Gênero F 

Qual profissional 24 
“Eu já tive orientação de uma amiga para aprender a cozinhar”, “Em casa, no trabalho, no 

serviço em casa”, “Na escola com professores”, “professor”, “Por um professor na escola”, 

“Por livro”, “No IFPB”. 
8 33,33% 
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Quadro 13 – De quem recebeu orientação de aprendizagem - alunos – 5º módulo 
Gênero M 

Qual profissional 4 
Nas ruas 1 25% 

 

4.2 RESULTADO DO QUESTIONÁRIO 2 – PRIMEIRO PERÍODO (MÓDULO 1) 

 

O resultado aqui apresentado se refere ao questionário 2, apêndice “F” do volume 2/2, 

aplicado aos alunos do 1º módulo de um Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio na 

modalidade da Educação de Jovens e Adultos, período letivo 2016.1, turno da noite, cujos 

questionamentos estão agrupados e apresentados nos itens a seguir: 

 

4.2.1 Questionamento 1 – Dados pessoais: género e idade 

 

O questionamento 1 se caracteriza pelos dados pessoais quanto à “idade” e “gênero” 

dos alunos, como forma de se conhecer a maturidade da turma, cuja faixa etária variou de 18 a 

53 anos e, quanto ao “gênero” para se conhecer o quantitativo de mulheres (F) e homens (M), 

na turma da EJA. Estas informações, a maturidade e o gênero, serviram de base para 

selecionar os questionários de todos os alunos na ordem crescente de idade agrupado pelo 

gênero, pois assim, as respostas de todos se colocam numa mesma ordem para que se possa 

inter-relacionar os resultados de vários questionamentos para um mesmo aluno. 

O resultado deste questionamento está apresentado na tabela 11 e resumido no quadro 

14. 

A turma é constituída de 24 alunos, dentre os quais, 62,50% são do sexo feminino (F) 

e 37,50% do masculino (M). 

Quanto a idade na totalidade da turma, se percebe que a faixa etária entre 30 e 39 anos 

se concentrou nas alunas representado por um percentual de 33,33%, e entre 20 e 29 anos para 

os alunos, com 33,33%. Tal quantitativo se mistura com outras faixas de idade, aos quais há 

possibilidade de mais ou menos amadurecimento em diversos aspectos da vida, cujos 

percentuais se apresentam no quadro 14, onde as alunas com 16,67% estão entre 20 e 29 anos 

e 12,50% igual ou maior a 40 anos, e para os alunos 4,17% entre 30 e 39 anos, e nenhum 

aluno acima de 40 anos. 
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Tabela 11 – Questionamento 1 (1º módulo) 

Q
u

es
tã

o
 1

 
Aluno A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 
SEXO F F F F F F F F F F F F F F F 

IDADE 26 28 28 29 30 33 33 34 36 36 37 39 42 47 53  

                

Q
u

es
tã

o
 1

 

Aluno A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24    

 
  

SEXO M M M M M M M M M    
 

  
IDADE 18 18 21 22 23 24 26 28 35    

 
  

 

Quadro 14 – Gênero e idade dos alunos 

Total de 

alunos 

Gênero 
Idade entre 20 e 

29 anos 

Idade entre 30 

e 39 anos 

Idade igual ou 

maior que 40 

anos 

F M F M F M F M 
24 15 9 4 8 8 1 3 0 

100,00% 62,50% 37,50% 16,67% 33,33% 33,33% 4,17% 12,50% 0,00% 
 

 

4.2.2 Questionamentos 2 a 5 – Local de residência, modo de locomoção e tempo gasto 

 

O questionamento 2 se caracteriza pelos dados geográficos quanto a distância e meio 

para deslocamento do aluno entre o local de moradia e do curso, pelos quais se observa o 

tempo gasto para tal. 

As questões 2 a 5, conforme mostradas a seguir, possibilita verificar o local de 

moradia e o meio de transporte para se deslocar até onde se realiza seu curso, bem como o 

tempo gasto, cujos dados poderão implicar na investigação dos métodos didáticos em sala de 

aula, os quais poderão ou poderiam proporcionar melhor aprendizado ainda na própria aula, 

minimizando o desgaste do aluno durante o tempo de percurso até a sala de aula. 

As tabelas 12 e 13 apresentam, para as alunas e alunos respectivamente, os resultados 

dos questionamentos 2 a 5, e na sequência os resumos distribuídos nos quadros 15 a 18. 
 

Tabela 12 – Questionamentos 2 a 5 – alunas 
Questão 2 3 4 5 

Aluno MORADIA Veículo utilizado para 
escola 

Utiliza mais de um 
veículo Tempo gasto à escola 

A1 Na própria cidade Ônibus Sim Entre 30 minutos e 1 hora 
A2 Na própria cidade Moto Não Menos de 30 minutos 
A3 Na própria cidade Ônibus Não Entre 30 minutos e 1 hora 
A4 Cidade vizinha Ônibus Sim Entre 30 minutos e 1 hora 
A5 Na própria cidade Ônibus Não Entre 1 e 2 horas 
A6 Na própria cidade Ônibus Sim Entre 30 minutos e 1 hora 
A7 Na própria cidade Ônibus Não Entre 30 minutos e 1 hora 
A8 Na própria cidade Ônibus Não Entre 30 minutos e 1 hora 
A9 Na própria cidade Ônibus Sim Entre 30 minutos e 1 hora 

A10 Na própria cidade Ônibus Sim Entre 1 e 2 horas 
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A11 Na própria cidade Ônibus Não Entre 1 e 2 horas 
A12 Na própria cidade Ônibus Não Menos de 30 minutos 
A13 Na própria cidade Ônibus Sim Entre 1 e 2 horas 
A14 Na própria cidade Ônibus Sim Menos de 30 minutos 
A15 Na própria cidade Ônibus Não Entre 1 e 2 horas 

 

Tabela 13 – Questionamentos 2 a 5 - alunos 
Questão 2 3 4 5 

Aluno MORADIA Veículo utilizado para 
escola 

Utiliza mais de 
um veículo Tempo gasto à escola 

A16 Na própria cidade Ônibus Não Entre 30 minutos e 1 hora 
A17 Cidade vizinha Ônibus Não Entre 30 minutos e 1 hora 
A18 Na própria cidade Moto Não Entre 30 minutos e 1 hora 
A19 Na própria cidade Ônibus Sim Entre 1 e 2 horas 
A20 Na própria cidade Ônibus Não Entre 30 minutos e 1 hora 
A21 Na própria cidade Ônibus Não Entre 30 minutos e 1 hora 
A22 Na própria cidade Ônibus Não Menos de 30 minutos 
A23 Cidade vizinha Moto Não Entre 30 minutos e 1 hora 
A24 Na própria cidade Ônibus Não Entre 30 minutos e 1 hora 

 

O quadro 15 mostra o resultado do questionamento 2, coluna 2 das tabelas 12 e 13, 

acerca da localidade de moradia dos alunos em relação ao local onde se realiza o curso da 

EJA, demonstrando de que provável distância o aluno terá de se deslocar para assistir suas 

aulas, se reside na própria cidade ou fora dela. 

Pelos dados no resumo do quadro 15, se observa que quase todos os alunos residem na 

própria cidade onde se realiza o curso, com exceção de uma aluna e dois alunos que residem 

em cidade vizinha, cuja distância poderá se situar em torno de 20 a 25 quilômetros do local 

onde se realiza o curso da EJA. 
 

Quadro 15 – Distância entre moradia e escola 
Gênero F M 

Moradia 15 9 
Na própria cidade 14 93,33% 7 77,78% 

Cidade vizinha 1 6,67% 2 22,22% 
 

O quadro 16 apresenta o resultado do questionamento 3, coluna 3 das tabelas 12 e 13, 

acerca do tipo de condução utilizado pelo aluno para se deslocar até o local onde se realiza o 

curso da EJA. Das quinze alunas, 93,33% se deslocam de ônibus, e 6,67% têm carro próprio, 

enquanto dos nove alunos, 77,78% se deslocam de ônibus, e 22,22% de moto (motocicleta). 
 

Quadro 16 – Tipo de condução utilizado pelo aluno 
Gênero F M 

Deslocamento 15 9 
Ônibus 14 93,33% 7 77,78% 

Carro próprio 1 6,67% 0 0,00% 
Moto 0 0,00% 2 22,22% 
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O quadro 17 apresenta o resultado do questionamento 4, coluna 4 das tabelas 12 e 13, 

acerca de quantos veículos o aluno utiliza para se deslocar até o local onde se realiza o curso 

da EJA. Das quinze alunas, 53,33% utilizam apenas um e 46,67% mais de um, e dos nove 

alunos 88,89% utilizam apenas um e 11,11% mais de um. 
 

Quadro 17 – Quantidade de veículos utilizado pelo aluno 
Gênero F M 

Utiliza mais de um veículo 15 9 
Sim 7 46,67% 1 11,11% 
Não 8 53,33% 8 88,89% 

 

O quadro 18 apresenta o resultado do questionamento 5, coluna 5 das tabelas 12 e 13, 

acerca do tempo gasto pelo aluno para se deslocar até o local onde se realiza o curso da EJA. 

Das quinze alunas, 20% gastam menos de 30 minutos, 46,67% entre 30 minutos e uma hora, e 

33,33% entre uma e duas horas. Dos nove alunos, 11,11% gastam menos de 30 minutos, 

77,78% entre 30 minutos e uma hora, e 11,11% entre uma e duas horas. 
 

Quadro 18 – Tempo gasto pelo aluno para o curso da EJA 
Gênero F M 

Tempo de deslocamento 15 9 
Menos de 30 minutos 3 20,00% 1 11,11% 

Entre 30 minutos e 1 hora 7 46,67% 7 77,78% 
Entre 1 e 2 horas 5 33,33% 1 11,11% 
Mais de 2 horas 0 0,00% 0 0,00% 

 

4.2.3 Questionamentos 7 a 13 – Estado civil e causas do afastamento da escola 

 

As questões 7 a 13 se caracterizam pela “família” versus “academia”, ou seja, se é 

casado, se tem filhos, netos, e se se afastou da academia em algum momento e por qual 

motivo. 

As tabelas 14 e 15 apresentam, para as alunas e alunos respectivamente, os resultados 

dos questionamentos 7 a 13, e na sequência, os resumos distribuídos nos quadros 19 a 26. 
 

Tabela 14 – Questionamentos 7 a 13 - alunas 
Questão 7 8 9 10 11 12 13 

Aluno Casado Filhos Quantos 
filhos 

Filhos 
dependentes 

Tem 
Netos 

Afastamento 
academia Motivo afastamento 

A1 Não Sim Quatro Não Não Sim 

Por falta de interesse e também 
porque tive meus filhos nova 

demais, então só pude voltar as 
aulas agora, mas estou feliz. 

A2 Não Não ----- ----- ----- Não ----- 
A3 Sim Sim Um Sim Não Não ----- 
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A4 Sim Sim Dois Sim Não Sim Desisti da escola por causa da minha 
gravidez. 

A5 Não Sim Um Sim Não Sim Para trabalhar. 

A6 Não Sim Dois Sim Não Sim 
Eu me afastei por ter engravidado e 
a pessoa que era meu companheiro 

não me deixava estudar. 
A7 Sim Não ----- ----- ----- Não ----- 

A8 Não Sim Três Sim Não Sim Quando eu tive meus filhos e não 
tinha ninguém para ficar com eles. 

A9 Sim Sim Quatro Sim Não Sim Para cuidar do marido e filhos que 
tive muito cedo. 

A10 Sim Sim Dois Sim Não Sim Por motivo de trabalhos. 

A11 Não Sim Quatro Sim Não Sim Porque casei e fui embora para outra 
cidade. 

A12 Sim Sim Quatro Sim Sim Sim Casei e tive filhos. Ficou muito 
difícil. 

A13 Não Sim Quatro Sim Não Sim Por engravidar cedo e ter que passar 
um período cuidando da criança. 

A14 Não Sim Dois Não Não Sim Engravidei e fiquei tomando conta 
do menino. 

A15 Não Sim Quatro Não Sim Sim Resolvi casar, aí deixei de estudar e 
depois passei a ajudar os meus pais. 

 
Tabela 15 – Questionamentos 7 a 13 - alunos 

Questão 7 8 9 10 11 12 13 

Aluno Casado Filhos Quantos 
filhos 

Filhos 
dependentes 

Tem 
Netos 

Afastamento 
academia Motivo afastamento 

A16 Não Não ----- ----- ----- Não ----- 
A17 Não Não ----- ----- ----- Não ----- 

A18 Não Não ----- ----- ----- Sim 
Por não estar aguentando meus pais 
falar de trabalho, situação na qual 

temos uma baixa renda. 
A19 Sim Sim Um Sim Não Sim Problema financeiro e pessoal. 
A20 Não Não ----- ----- ----- Sim Talvez meu déficit de atenção. 

A21 Não Sim Um Não Não Sim Minha ex-esposa ficou gravida e 
tive que desistir para ajudá-la. 

A22 Sim Não ----- ----- ----- Sim 
Comecei a trabalhar logo cedo e 

não tinha tempo para estudar pois 
chegava cansado. 

A23 Sim Não ----- ----- ----- Sim Por questão de trabalho e 
desmotivação para os estudos. 

A24 Não Sim Um Não Sim Não ----- 
 

O quadro 19 apresenta o resultado do questionamento 7, coluna 7 das tabelas 14 e 15, 

pelo qual trata em se saber quem é casado ou não. Das quinze alunas, 40% são casadas e 60% 

não, e dos nove alunos, 33,33% são casados e 66,67% “não”. Portanto, no que se refere ao 

estado civil dos alunos em sua totalidade, 37,50% são casados e 62,50% “não”. 
 

Quadro 19 – Quantos são casados 
Gênero F M F + M 
Casado 15 9 24 

Sim 6 40,00% 3 33,33% 9 37,50% 
Não 9 60,00% 6 66,67% 15 62,50% 
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O quadro 20 apresenta o resultado do questionamento 8, coluna 8 das tabelas 14 e 15, 

pelo qual trata de se conhecer quem tem filhos, independente se é ou não casado, e das quinze 

alunas, 86,67% têm filho e 13,33% não, e dos nove alunos, 33,33% têm filho e 66,67% “não”. 
 

Quadro 20 – Quem tem filhos 
Gênero F M 
Filhos 15 9 

Sim 13 86,67% 3 33,33% 
Não 2 13,33% 6 66,67% 

 

O quadro 21 apresenta o resultado do questionamento 9, coluna 9 das tabelas 14 e 15, 

pelo qual trata de se conhecer a quantidade de filhos, não importando se é casado ou não, pois 

das treze alunas que afirmaram ter filhos, 15,39% têm um filho, 30,77% têm dois, 7,69% têm 

três, e 46,15% têm quatro. Dos três alunos, cada um tem um filho. 

 
Quadro 21 – Quantitativo de filhos 

Gênero F M 
Quantidade de filhos 13 3 

Um 2 15,39% 3 100,00% 
Dois 4 30,77% 0 0,00% 
Três 1 7,69% 0 0,00% 

Quatro 6 46,15% 0 0,00% 
Cinco 0 0,00% 0 0,00% 

 

O quadro 22 apresenta o resultado do questionamento 10, coluna 10 das tabelas 14 e 

15, pelo qual trata de se conhecer quanto dos filhos são seus dependentes financeiramente. 

Das treze alunas, 76,92% têm os filhos como seus dependentes, e 23,08% “não”. Dos três 

alunos, 33,33% têm filhos como seus dependentes, e 66,67% “não”. 
 

Quadro 22 – Filhos dependentes financeiramente 
Gênero F M 

Filhos dependentes 13 3 
Sim 10 76,92% 1 33,33% 
Não 3 23,08% 2 66,67% 

 

O quadro 23 apresenta o resultado do questionamento 11, coluna 11 das tabelas 14 e 

15, pelo qual trata de se conhecer quem tem netos. Das treze alunas que tem filhos e pode ter 

netos, 15,39% têm netos e 84,61% “não”, e dos três alunos 33,33% têm netos e 66,67% 

“não”. 
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Quadro 23 – Tem netos 
Gênero F M 

Tem netos 13 3 
Sim 2 15,39% 1 33,33% 
Não 11 84,61% 2 66,67% 

 

O quadro 24 apresenta o resultado do questionamento 12, coluna 12 das tabelas 14 e 

15, pelo qual trata de se conhecer acerca de afastamento do aluno da academia em algum 

momento de sua vida. Das quinze alunas, 80% afirmaram que em algum dia já se afastou da 

academia e 20% “não”. Dos nove alunos, 66,67% já se afastaram e 33,33% “não”. 
 

Quadro 24 –Afastamento da academia 
Gênero F M 

Afastamento da academia 15 9 
Sim 12 80,00% 6 66,67% 
Não 3 20,00% 3 33,33% 

 

O quadro 25 apresenta o resultado do questionamento 13, coluna 13 das tabelas 14 e 

15, pelo qual trata de se conhecer o motivo que causou o afastamento do aluno da academia, 

conforme o quantitativo do questionamento 12, mostrado no quadro 24. As respostas 

mostraram motivos diversos, e nessa diversidade cada qual teve o seu peso particular como 

obstáculo ao seu desenvolvimento intelectual. 
 

Quadro 25 –Motivo do afastamento acadêmico 
Gênero Motivo afastamento 

F 
(80%) 

“Por falta de interesse e também porque tive meus filhos nova demais, então só pude voltar 
as aulas agora, mas estou feliz”, “Desisti da escola por causa da minha gravidez”, “Para 

trabalhar”, “Eu me afastei por ter engravidado e a pessoa que era meu companheiro não me 
deixava estudar”, “Quando eu tive meus filhos e não tinha ninguém para ficar com eles”, 

“Para cuidar do marido e filhos que tive muito cedo”, “Por motivo de trabalhos”, “Porque 

casei e fui embora para outra cidade”, “Casei e tive filhos. Ficou muito difícil”, “Por 

engravidar cedo e ter que passar um período cuidando da criança”, “Engravidei e fiquei 

tomando conta do menino”, “Resolvi casar, aí deixei de estudar e depois passei a ajudar os 
meus pais”. 

M 
(66,67%) 

“Por não estar aguentando meus pais falar de trabalho, situação na qual temos uma baixa 
renda”, “Problema financeiro e pessoal”, “Talvez meu déficit de atenção”, “Minha ex-esposa 
ficou gravida e tive que desistir para ajudá-la”, “Comecei a trabalhar logo cedo e não tinha 

tempo para estudar pois chagava cansado”, “Por questão de trabalho e desmotivação para os 

estudos” 
 

Fazendo uma síntese do que os alunos referiram, através do recurso de palavras-chave 

o quadro 26 apresenta os quantitativos para as mulheres e homens. As palavras chaves se 

referem a trabalho, matrimonio, filhos e desmotivação. Assim, resultou que para as doze 

alunas, 25% foram por trabalho, 16,67% por relacionamento conjugal, 50% foram relativo aos 
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filhos, e 8,33% por desmotivação. Quanto aos motivos para os seis alunos, 66,66% foram por 

trabalho, 16,67% por relacionamento conjugal, e 16,67% por desmotivação. 
 

Quadro 26 – Palavras chaves para o motivo do afastamento da academia 
Gênero F M 

Motivo de afastamento da academia 12 6 
Trabalho 3 25,00% 4 66,66% 

Matrimonio 2 16,67% 1 16,67% 
Filhos 6 50,00%  0,00% 

Desmotivação 1 8,33% 1 16,67% 
 

4.2.4 Questionamentos 14 a 20 – Curso profissionalizante versus mundo do trabalho 

 

As questões 14 a 20, se caracterizam pela relação “curso profissionalizante” versus 

“mundo do trabalho”, e foram agrupadas em dois blocos. O primeiro agrupa as questões de 14 

a 16, pelas quais se pretende saber quantas vezes o aluno fez um curso da EJA e suas razões, e 

no segundo agrupamento, as de 17 a 20, se pretende saber o quanto de conhecimento 

adquirido pelo aluno pode ser aplicado no seu dia a dia e trabalho e, se trabalha, qual a sua 

faixa salarial. 

Desta forma, as tabelas 16 e 17 apresentam, para as alunas e alunos respectivamente, 

os resultados das questões 14 a 16, cujos resumos se distribuem pelos quadros 27 e 28. 
 

Tabela 16 – Questionamentos 14 a 16 - alunas 
Questão 14 15 16 

Aluno Primeira 
vez 

Quantas 
vezes Razão para frequentar o curso 

A1 Sim ----- Primeiro é uma grande oportunidade de terminar os estudos e segundo entrar no 
mercado de trabalho. 

A2 Sim ----- Para trabalhar com eventos. 
A3 Sim ----- Para atualizar os assuntos e porque sempre quis fazer um curso de eventos. 
A4 Sim ----- Para terminar os estudos e entrar da faculdade. 
A5 Sim ----- Para ter uma boa preparação e se profissionalizar. 
A6 Sim ----- Para terminar o ensino médio. 
A7 Sim ----- Interesse em fazer o curso técnico em eventos. 
A8 Sim ----- Porque gosto desta área e é muito legal trabalhar com festas. 
A9 Sim ----- Não sei. 

A10 Não 2 Para concluir o ensino médio. 
A11 Sim ----- Terminar os estudos. 
A12 Sim ----- Não sei. 

A13 Sim ----- Sempre senti vontade de fazer o curso de eventos e vi esta oportunidade no 
PROEJA. 

A14 Sim ----- Foi uma oportunidade que eu achei que ainda posso vencer na vida. 

A15 Sim ----- Por eu gostar de estudar e pretendo um dia ter o meu certificado de ensino 
médio. 

 

 

Tabela 17 – Questionamentos 14 a 16 - alunos 
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Questão 14 15 16 

Aluno Primeira 
vez 

Quantas 
vezes Razão para frequentar o curso 

A16 Sim ----- Para meu aprendizado. 
A17 Sim ----- Aprofundar o conhecimento e preparar para o mercado de trabalho. 
A18 Sim ----- Para trabalhar e melhorar a renda da família. 
A19 Sim ----- Porque gosto de estar no meio dessas pessoas e do curso. 
A20 Sim ----- Faço pelo conhecimento e para me profissionalizar. 
A21 Sim ----- Para ter uma boa base de ensino. 

A22 Sim ----- Porque trabalho durante o dia e o curso do PROEJA tem muitos benefícios para 
mim. 

A23 Sim ----- Por causa das bolsas e para obter sucesso nos estudos. 
A24 Sim ----- Por curiosidade e me identifico com o curso. 

 

O quadro 27 apresenta o resultado do questionamento 14, coluna 14 das tabelas 16 e 

17, pelo qual se verifica que a maioria, 93,33% das quinze alunas estão cursando o 

profissionalizante da EJA pela primeira vez. Quanto aos nove alunos, 100% cursa pela 

primeira vez. 
 

Quadro 27 – Primeira vez que faz um curso profissionalizante 
Gênero F M 

Primeiro curso profissionalizante 15 9 
Sim 14 93,33% 9 100,00% 
Não 1 6,67% 0 0,00% 

 

O questionamento da coluna 15, trata de se conhecer quantas vezes o aluno está 

fazendo o curso da EJA. Em conformidade com o resultado do questionamento 14, das quinze 

alunas, apenas uma se encontra fazendo o curso por mais de uma vez, e nenhum dos nove 

alunos. 

Pelo resultado do questionamento 16, coluna 16 das tabelas 16 e 17, se conhece as 

razões que levaram o aluno a fazer um curso profissionalizante da EJA. Fazendo uma síntese 

das citações colocadas, pode-se destacar objetivos principais conforme mostrado no resumo 

do quadro 28. 
 

Quadro 28 – Razão de fazer um curso profissionalizante 
Gênero F M 

Razão em fazer um curso profissionalizante 15 9 
Crescimento intelectual 7 46,67% 7 77,78% 

Crescimento profissional 4 26,66% 1 11,11% 
Crescimento financeiro 0 0,00% 1 11,11% 

Oportunidade 3 20,00% 0 0,00% 
Não sabe dizer 1 6,67% 0 0,00% 

 

O resultado mostra que a maioria anseia adquirir conhecimento para o crescimento 

intelectual. Das quinze alunas, 46,67% se voltam para o crescimento intelectual, 26,66% para 
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o crescimento profissional, 20% por uma oportunidade, não alegando para o quê, e uma não 

soube dizer o motivo de estar fazendo tal curso, correspondendo a 6,67%. Dos nove alunos, 

77,78% se voltam para o crescimento intelectual, 11,11% para o crescimento profissional, 

11,11% para o crescimento financeiro. 

No segundo agrupamento de questionamentos, as tabelas 18 e 19 apresentam para as 

alunas e alunos respectivamente, os resultados das questões 17 a 20, cujos resumos estão 

distribuídos pelos quadros 29 a 32. 
 

Tabela 18 – Questionamentos 17 a 20 - alunas 
Questão 17 18 19 20 

Aluno 
Aplicabilidade do 
conhecimento na 
vida cotidiana % 

Trabalha Aplicabilidade do conhecimento no trabalho 
Salário 
mínimo 

(referência) 
A1 100 Não ----- ----- 
A2 100 Não ----- ----- 
A3 50 Não ----- ----- 
A4 90 Não ----- ----- 

A5 100 Sim Sim. Porque eu trabalho em restaurante e lá faz muitas 
festas. Um 

A6 70 Não ----- ----- 

A7 50 Sim Já realizo algumas atividades relacionadas a eventos nos 
finais de semana. Dois 

A8 90 Não ----- ----- 
A9 50 Não ----- ----- 

A10 80 Sim Com o curso do PROEJA eu estou adquirindo 
conhecimentos que aplico no trabalho. Dois 

A11 100 Sim Não sei dizer. Um 
A12 50 Não -----   
A13 100 Não ----- ----- 
A14 100 Não ----- ----- 

A15 100 Sim O ensino das aulas. Menos de 
um salário 

 

Tabela 19 – Questionamentos 17 a 20 – alunos 
Questão 17 18 19 20 

Aluno 
Aplicabilidade do 
conhecimento na 
vida cotidiana % 

Trabalha Aplicabilidade do conhecimento no trabalho 
Salário 
mínimo 

(referência) 
Questão 17 18 19 20 

A16 70 Não ----- ----- 
A17 60 Não ----- ----- 
A18 70 Não ----- ----- 

A19 30 Sim Comunicação e o desenvolvimento de trabalhar em 
grupo. 

Menos de 
um salário 

A20 50 Sim 
Trabalho com comunicação visual, então existem alguns 

parâmetros do curso de eventos que posso aplicar no 
meu trabalho. 

Dois 

A21 10 Não ----- ----- 
A22 100 Sim No meu trabalho não, mas no futuro sim. Um 
A23 50 Não ----- ----- 

A24 50 Sim Basicamente em nada, pois sou auxiliar de serviços 
gerais, mas gosto do curso. Um 
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Nesse agrupamento de questões se procurou conhecer o quanto do conhecimento 

adquirido pelo aluno, ele imagina aplicar em sua vida, seja no cotidiano ou trabalho, bem 

como conhecer a faixa salarial de quem trabalha, com objetivo de se ter uma visão de sua 

condição financeira para com a vida acadêmica, que será explicado na análise. 

Assim, o resultado em percentual do conhecimento aplicável na vida cotidiana de cada 

aluno que aparece na questão 17 se apresenta distribuído da seguinte forma: das quinze 

alunas, 46,67% afirmaram que 100% do conhecimento aprendido no curso é aplicável em sua 

vida cotidiana, 13,33% informaram que 90%, 6,67% que 80%, 6,67% que 70%, e 26,67% que 

50%. Já pelos nove alunos, o que foi aprendido e pode ser aplicável em sua vida cotidiana, 

11,11% informaram que 100% são aplicáveis, 22,22% afirmaram que 70%, 11,11% que 60%, 

33,34% que 50%, 11,11% que 30%, e 11,11% que 10%. 

Para melhor compreender este conjunto de informações distribuídos em percentuais de 

alunos e conhecimento aprendido e aplicável na vida cotidiana de cada um, o quadro 29 

resume essas informações de forma mais clara. 
 

Quadro 29 – Conhecimento aplicável no cotidiano 
Gênero F M 

Aplicabilidade do conhecimento no cotidiano 15 9 
100,00% 7 46,67% 1 11,11% 
90,00% 2 13,33% ----- ----- 
80,00% 1 6,67% ----- ----- 
70,00% 1 6,67% 2 22,22% 
60,00% ----- ----- 1 11,11% 
50,00% 4 26,66% 3 33,34% 
30,00% ----- ----- 1 11,11% 
10,00% ----- ----- 1 11,11% 

 

O quadro 30 apresenta o resultado do questionamento 18, coluna 18 das tabelas 18 e 

19, pelo qual se pretende conhecer quem trabalha ou não. Das quinze alunas, 33,33% 

trabalham e 66,67% “não”. Dos nove alunos, 44,44% afirmaram que sim, e 55,56% “não”. 
 

Quadro 30 – Quem trabalha 
Gênero F M 

Trabalha 15 9 
Sim 5 33,33% 4 44,44% 
Não 10 66,67% 5 55,56% 

 

O quadro 31 apresenta uma síntese de palavras chaves para as respostas da questão 19, 

coluna 19 das tabelas 18 e 19, pela qual se pretende saber o quanto do conhecimento 

adquirido no curso é aplicável no trabalho, diferente da questão 17, resumido no quadro 29, 
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quando tratou do quanto do conhecimento adquirido em sala de aula é aplicável na vida 

cotidiana. Obviamente que os respondentes, cinco alunas e quatro alunos, foram aqueles que 

afirmaram trabalhar, conforme o registro do questionamento 18 resumido no quadro 30. 
 

Quadro 31 – Conhecimento adquirido no curso e aplicável no trabalho 
Gênero F M 

Aplicabilidade do conhecimento no trabalho 5 4 
"Trabalho", "Aperfeiçoamento", 
"Aplicabilidade", "não sabe dizer". 5 100,00% ----- ----- 

"Comunicação", "Aplicabilidade", 
"Investimento para o futuro", "em nada". ----- ----- 4 100,00% 

 

As falas das alunas, foram diversas e distintas haja vista as atividades laborais serem 

diferentes, até mesmo, visando o futuro por ainda não estar sendo aplicável. Quanto aos 

alunos, da mesma forma, houve diversidade, embora que pequena a amostra, mas se percebe a 

aplicabilidade ou não no trabalho que exerce. 

O quadro 32 apresenta o resultado do questionamento 20, coluna 20 das tabelas 18 e 

19, pelo qual se procura conhecer o nível salarial dos que trabalham. Das cinco alunas que 

trabalham 20% recebem menos de um salário mínimo que é o de referência, 40% um salário 

mínimo, e 40% dois. Dos quatro alunos que trabalham, 25% recebem menos de um salário 

mínimo, 50% um salário mínimo, e 25% dois. 
 

Quadro 32 – Nível salarial 
Gênero F M 

Salário mínimo (referência) 5 4 
Menos de um 1 20,00% 1 25,00% 

Um 2 40,00% 2 50,00% 
Dois 2 40,00% 1 25,00% 

 

4.2.5 Questionamentos 21 a 25 – Visão do aluno sobre o curso e docentes 

 

As questões 21 a 25 se caracterizam na visão do aluno quanto ao curso 

profissionalizante que faz e seus respectivos docentes, cujas respostas estão apresentadas nas 

tabelas 20 e 21, para as alunas e alunos respectivamente, e resumos distribuídos pelos quadros 

33 a 37. 

Quando o ser humano gosta do que faz, fica possibilitado a desempenhar bem as suas 

atividades. Portanto, pelo primeiro questionamento na coluna 21 da tabela 20 procura-se 

descobrir o quanto o aluno gosta do seu curso. Gostar de um curso profissionalizante é um dos 
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aspectos importantes para alguém ter bons resultados, tanto no final de cada etapa quanto no 

momento de ingressar no mundo do trabalho. 
 

Tabela 20 – Questionamentos 21 a 25 - alunas 
Questão 21 22 23 24 25 

Aluno Gosta do 
curso Justificativa "SIM" 

Confiança 
pelo 

docente 

Comprometimento 
do docente 

Preocupação 
do docente 

A1 Sim 
É uma grande oportunidade para mim 

qualificar e também trabalhar. E também a 
equipe de professores é excelente. 

Sim Sim Sim 

A2 Sim Todo apoio e estrutura do IFPB, por ser 
um curso de nível federal, pela acolhida. Sim Sim Sim 

A3 Sim 
Sempre me sentir à vontade, em 

transformar o que a pessoa imagina em 
realidade. 

Mais ou 
menos A maioria A maioria 

A4 Sim Porque gosto de eventos, pois combina 
com o meu perfil. Sim Sim Sim 

A5 Sim É a explicação dos professores. Sim Sim Sim 

A6 Sim A interação com pessoas, gosto da ideia 
que posso fazer um evento. Não A maioria A maioria 

A7 Sim 
O conhecimento adquirido no que diz 

respeito a vivência com a turma, além do 
profissional passado nas disciplinas. 

Mais ou 
menos A maioria A maioria 

A8 Sim O apoio dos professores mim faz crescer 
mais e mais. Sim A minoria A minoria 

A9 Sim Não sei dizer. Sim A maioria Sim 

A10 Sim 
Gosto porque eu estou estudando e 

fazendo um curso na área que gosto de 
trabalhar. 

Sim Sim Sim 

A11 Sim Gosto muito de arrumar eventos, mim 
sinto bem. Sim A maioria A maioria 

A12 Sim Não sei dizer. Mais ou 
menos Sim Sim 

A13 Sim 

Além dos professores que são atenciosos, 
o curso em geral no momento está sendo 
muito rico para mim, principalmente com 
a convivência e as experiências dos meus 
colegas de sala que são muito diferentes 

de cada um. 

Sim Sim Sim 

A14 Sim Não sei dizer. Sim Sim Sim 

A15 Sim Porque é bom. Estou podendo rever e 
aprender ainda mais. Sim Sim Sim 

 

 

 

 

 

Tabela 21 – Questionamentos 21 a 25 – alunos 
Questão 21 22 23 24 25 

Aluno 
Gosta 

do 
curso 

Justificativa "SIM" 
Confiança 

pelo 
docente 

Comprometimento 
do docente 

Preocupação 
do docente 
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A16 Sim Não sei dizer. Mais ou 
menos Sim Não 

A17 Sim Aprendizado e conhecimento. Sim A maioria A maioria 
A18 Sim Um bom campo de comunicação. Sim A maioria A maioria 
A19 Sim Tudo. Sim Sim A maioria 
A20 Sim O conhecimento aplicado. Sim Sim Sim 

A21 Sim Da interação com pessoas. Mais ou 
menos A maioria A minoria 

A22 Sim O aprendizado, o conhecimento passado. Sim Sim Sim 
A23 Não Não sei dizer. Não A minoria A minoria 

A24 Sim Me identifico muito com o curso. Mais ou 
menos A maioria A maioria 

 

Conforme os resultados apresentados na questão 21, coluna 21 das tabelas 20 e 21, e 

resumidos no quadro 33, 100% das alunas gostam do curso, enquanto dos nove alunos, 

88,89% gostam do curso e 11,11% “não”. 
 

Quadro nº 33 – Gosta do curso 
Gênero F M 

Gosta do curso 15 9 
Sim 15 100,00% 8 88,89% 
Não 0 0,00% 1 11,11% 

 

Os alunos justificam o “SIM” da questão 21, resumido no quadro 33, nos resultados 

apresentados do questionamento 22, coluna 22 das tabelas 20 e 21, cujas falas podem ser 

resumidas por uma síntese de ideias com palavras chave que poderão retratar o que cada um 

dos respondentes quis comprovar, mostrado no quadro 34. 
 

Quadro 34 – Justificativa por gostar do curso 
Gênero F M 

Justificativa do "SIM" 15 9 
"oportunidade", “acolhida", “transformação", “identificação", “gostar”, 

“interação", “conhecimento", “apoio", “convivência", “aprendizado" 15 100,00% ----- ----- 

"aprendizado e conhecimento", "comunicação", “aplicabilidade", "interação", 
“identificação". ----- ----- 8 88,89% 

 

O resultado do questionamento 23, coluna 23 das tabelas 20 e 21, apresenta a visão 

dos alunos acerca da confiança que têm sobre o que os seus professores ensinam, cujo resumo 

se apresenta no quadro 35. Assim, 73,33% das quinze alunas confiam no que seus professores 

transmitem, 20% acreditam mais ou menos, e 6,67% não, enquanto que dos nove alunos, a 

confiança fica em 55,56%, 11,11% não confiam, e 33,33% se estabelece entre a confiança e 

desconfiança pela resposta do “mais ou menos”. 
 

Quadro 35 – Confiança pelo ensino do docente 
Gênero F M 

Confiança no docente 15 9 
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Sim 11 73,33% 5 55,56% 
Mais ou menos 3 20,00% 3 33,33% 

Não 1 6,67% 1 11,11% 
 

No questionamento 24, coluna 24 das tabelas 20 e 21, o aluno responde sobre o 

comprometimento do docente com o ensino, cujos resultados se apresentam no resumo do 

quadro 36. Assim, das quinze alunas, 60% afirmaram “sim”, que os docentes são 

comprometidos com o ensino, 33,33% “a maioria”, e 6,67% “a minoria”, enquanto dos nove 

alunos, 44,44% afirmaram “sim”, 44,44% “a maioria” e 11,12% “a minoria”. 
 

Quadro 36 – Comprometimento do docente com o ensino 
Gênero F M 

Comprometimento do docente 15 9 
Sim 9 60,00% 4 44,44% 

A maioria 5 33,33% 4 44,44% 
A minoria 1 6,67% 1 11,12% 

Não 0 0,00% 0 0,00% 
 

No questionamento 25, coluna 25 das tabelas 20 e 21, se busca conhecer a visão dos 

alunos sobre a preocupação do docente com o aprendizado deles, cujos resultados estão 

resumidos no quadro 37. Das quinze alunas, 66,67% afirmaram que os docentes se preocupam 

com o aprendizado dos alunos, 26,67% aponta para “a maioria”, e 6,66% para “a minoria”, 

enquanto dos nove alunos, 22,22% afirmaram que se preocupam, 44,44% apontam para “a 

maioria”, 22,22% para “a minoria, e 11,12% “não”. 
 

Quadro 37 – Preocupação do docente com o aprendizado 
Gênero F M 

Preocupação do docente 15 9 
Sim 10 66,67% 2 22,22% 

A maioria 4 26,67% 4 44,44% 
A minoria 1 6,66% 2 22,22% 

Não 0 0,00% 1 11,12% 
 

4.2.6 Questionamentos 6 e 26 a 35 – Relação do aluno com material didático 

 

As questões 6 e 26 a 35, mostradas na sequência, se caracterizam no “aluno” versus 

“material didático”. Porém, as questões estão agrupadas em dois blocos. O primeiro 

agrupamento corresponde as questões 6 e 26 a 29, apresentadas nas tabelas 22 e 23 para as 

alunas e alunos respectivamente, e resumidas nos quadros 38 a 43, pelos quais se conhece a 

visão do aluno quanto ao seu material didático e sua interação com ele. O segundo 

corresponde as questões 30 a 35, apresentadas nas tabelas 24 e 25 para as alunas e alunos 
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respectivamente, e resumidas nos quadros 44 a 49, pelos quais se observa a visão do aluno 

quanto a leitura e preferência pelo material didático, juntamente com suas respectivas 

justificativas. 
 

Tabela 22 – Questionamentos 6, e 26 a 29 - Alunas 
Questão 6 26 27 28 29 

Aluno 
Gosta de 

revista em 
quadrinhos 

Facilida
de livro 
didático 

Justificativa do livro didático 
Aproveitamento 

do 
conhecimento 

Interdisciplinaridade 

A1 Sim Sim Porque são bons Sim Sim 
A2 Sim Não Acho um livro com pouco conteúdo. Sim Sim 
A3 Sim Sim Às vezes colabora. Não Sim 

A4 Sim Sim 
É muito bom, mas um pouco 

complicado, pois não podemos fazer 
rasuras ou escrever. 

Sim Sim 

A5 Sim Não Porque as explicações são muito 
difíceis. Sim Sim 

A6 Sim Não Porque eu sou um pouco devagar. Não Não 

A7 Sim Sim 
Embora acreditando que poderia ser 

melhor elaborado, ainda assim 
consigo ter um entendimento. 

Sim Sim 

A8 Sim Não Tem assunto que é difícil. Sim Sim 

A9 Sim Sim Porque eu gosto de ler, isso facilita 
minha vida. Sim Sim 

A10 Sim Não Poucas afinidades. Não Sim 
A11 Sim Não Porque é mais extenso. Sim Sim 

A12 Sim Sim Em termo de pesquisa posso 
entender melhor. Sim Sim 

A13 Sim Sim Por estar no início da utilização, até 
o momento não senti dificuldade. Sim Sim 

A14 Sim Não Não sei dizer. Sim Sim 

A15 Sim Sim Com o livro posso entender o que 
professor explicou. Sim Sim 

 

Tabela 23 – Questionamentos 6, e 26 a 29 - Alunos 
Questão 6 26 27 28 29 

Aluno 
Gosta de 

revista em 
quadrinhos 

Facilidad
e livro 

didático 
Justificativa do livro didático 

Aproveitamento 
do 

conhecimento 
Interdisciplinaridade 

A16 Sim Não A apostila é melhor. Não Não 
A17 Sim Não Não sei dizer. Sim Sim 
A18 Sim Sim Não sei dizer. Sim Sim 
A19 Sim Não Seria melhor a apostila. Sim Sim 

A20 Sim Não Porque não existe lacunas para 
escrever respostas e dialogar, etc. Sim Sim 

A21 Sim Não Não gosto de livro. Prefiro estudar 
por internet, etc. Não Sim 

A22 Sim Não Com a apostila seria mais fácil de 
trabalhar. Sim Sim 

A23 Sim Não O contexto do livro não esclarece 
todas as minhas dúvidas. Sim Sim 

A24 Sim Não Prefiro a apostila. Não Sim 
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Referente ao questionamento 6, coluna 6 nas tabelas 22 e 23, percebe-se que todos os 

alunos gostam de revistas em quadrinhos, cujos resultados estão no resumo do quadro 38. 

Assim, 100% das alunas e alunos afirmaram gostar de revistas em quadrinhos. 
 

Quadro 38 – Gosta de revistas em quadrinhos 
Gênero F M 

Gosta de revista em quadrinhos 15 9 
Sim 15 100,00% 9 100,00% 
Não 0 0,00% 0 0,00% 

 

No questionamento 26, coluna 26 nas tabelas 22 e 23, verifica-se a interação do aluno 

com o livro didático, ou seja, se tem facilidade ou não para compreendê-lo, cujos resultados 

se apresentam no resumo do quadro 39. Assim, das quinze alunas, 46,67% não têm facilidade 

em interagir com um livro didático e 53,33% têm. Dos nove alunos, 88,89% não têm 

facilidade e 11,11% têm facilidade para se relacionar com o livro didático. 
 

Quadro 39 – Facilidade de interação com o livro didático 
Gênero F M 

Facilidade com livro didático 15 9 
Sim 8 53,33% 1 11,11% 
Não 7 46,67% 8 88,89% 

 

Verificando o quantitativo total de alunos, independente do gênero, percebe-se que a 

maioria não tem facilidade de relacionar-se com o livro didático, conforme o quadro 40. Com 

isto, no total desta turma, a maioria, 62,50%, não têm uma boa interação com o livro didático. 
 

Quadro 40 – Facilidade de interação com o livro didático – independente do gênero 
Independente do gênero Total = F + M 

Facilidade com livro didático 24 
Sim 9 37,50% 
Não 15 62,50% 

 

O resultado do questionamento 27, coluna 27 nas tabelas 22 e 23, apresenta as 

justificativas dos alunos terem ou não facilidade de se relacionar com o livro didático. 

Referente, então, aos percentuais na resposta “não” apresentado no quadro 39, das citações 

apresentadas de várias maneiras pode-se retirar com algumas palavras e resumir, como pode 

ser observado no resumo do quadro 41. 
 

 

Quadro 41 – Justificativa pela dificuldade de interagir com o livro didático 
Gênero F M 

Justificativa pela dificuldade de interagir com o livro didático 15 9 
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"livro com pouco conteúdo", as explicações são difíceis", "é um 
pouco devagar", "tem assuntos difíceis", "pouca afinidade", "é 
extenso". 

7 46,67% ----- ----- 

"Apostila é melhor", "não existe lacunas para escrever respostas e 
dialogar", "prefiro estudar pela internet", "o livro não esclarece 
todas as dúvidas". 

----- ----- 8 88,89% 

 

A dificuldade do aluno se relacionar com um material didático, como um livro-texto, 

por exemplo, depende de muitos aspectos que aqui não serão tratados, é relativo, levanta-se 

apenas a existência do facto, o qual será observado nas análises quando comparada a visão 

dos alunos dos módulos 1 e 2 sobre o material didático a eles aplicado com um contexto 

diferenciado do livro-texto oficial do curso. É bem lembrado neste momento que os alunos da 

EJA possuem características bem diferentes dos alunos que estão dentro da faixa etária 

regular do ensino, e em função de suas carências cognitivas, são causas que propiciam tais 

dificuldades. 

O resultado do questionamento 28, coluna 28 nas tabelas 22 e 23, mostra o relato do 

aluno em dizer se o conteúdo do material didático tem aproveitamento em sua vida no dia a 

dia ou no trabalho, resumido no quadro 42. Assim, das quinze alunas, 93,33% relataram que 

“sim” e 6,67% afirmaram “não”, enquanto dos nove alunos, 88,89% responderam “sim” e 

11,11% “não”. 
 

Quadro 42 – Aproveitamento do conteúdo do material didático 
Gênero F M 

Aproveitamento de estudo no dia a dia ou trabalho 15 9 
Sim 14 93,33% 8 88,89% 
Não 1 6,67% 1 11,11% 

 

No questionamento 29, coluna 29 nas tabelas 22 e 23, os alunos afirmam o quanto o 

conteúdo do material didático trabalhado em cada disciplina tem correlação entre elas, 

constituindo assim uma interdisciplinaridade. Conforme o resumo no quadro 43, 93,33% das 

quinze alunas afirmaram que “sim”, e 6,67% não, enquanto dos nove alunos, 88,89% 

afirmaram “sim” e 11,11% “não”. 
 

Quadro nº 43 – Interdisciplinaridade 
Gênero F M F + M 

Interdisciplinaridade 15 9 24 
Sim 14 93,33% 8 88,89% 22 91,67% 
Não 1 6,67% 1 11,11% 2 8,33% 

 

O segundo agrupamento trata das questões 30 a 35, cujos resultados estão 

apresentados nas tabelas 24 e 25, para as alunas e alunos respectivamente, pelas quais se 
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observa a visão do aluno quanto a leitura e preferência pelo material didático, juntamente com 

suas respectivas justificativas, resumidas nos quadros 44 a 49. 
 

Tabela 24 – Questionamentos 30 a 35 - Alunas 
Questão 30 31 32 33 34 35 

Aluno Gosta 
de ler 

Quantitativo 
de leitura 
por ano 

Preferência 
de leitura Justificativa da leitura 

Gosta 
de livro 
didático 

Justificativa de gostar livro 
didático 

A1 Sim Três De estudo Porque aprendo mais. Sim Não dizer 

A2 Sim Mais de 
quatro 

O de estudo 
e histórias 

em 
quadrinhos 

Gosto dos dois Não Achei fraco o conteúdo 

A3 Sim Três Histórias em 
quadrinhos Chama mais atenção. Não É meio rapado e sem muitas 

questões para debater. 

A4 
Mais 
ou 

menos 
Nenhum Histórias em 

quadrinhos 

Tem histórias 
engraçada, textos e 
fantasias, aventuras. 

Sim 

É bom de um certo ponto, 
mas não podemos rasurar 

nem fazer rabisco ou 
rascunho. 

A5 
Mais 
ou 

menos 
Três Histórias em 

quadrinhos Fica mais engraçado. Sim Porque eu trabalho e não 
tenho para ler. 

A6 
Mais 
ou 

menos 
Um Histórias em 

quadrinhos 

Gosto de algo que 
tenha imagem, pois me 

chama mais atenção 
para a leitura. 

Não 

Não é bem específico e eu 
não consigo entendê-lo, e 

alguns professores só ditam 
o que temos que fazer e sai 

da sala e nos deixa sozinhos. 

A7 Sim Mais de 
quatro 

Histórias em 
quadrinhos 

As imagens ajudam na   
compreensão do 

assunto abordado. 
Não A didática do livro poderia 

ser mais dinâmica. 

A8 Sim Mais de 
quatro De estudo Porque incentiva que 

aprendemos mais. Não Porque é muito sem atenção. 

A9 Sim Dois De estudo Pelo prazer de ler. Sim Pelo conhecimento que ele 
me proporciona. 

A10 Sim Dois Histórias em 
quadrinhos Porque interage mais. Não Não sei dizer. 

A11 
Mais 
ou 

menos 

Mais de 
quatro De estudo Não sei dizer. Sim Não sei dizer. 

A12 Sim Dois De estudo. 

Gosto de ficar por 
dentro do assunto que 
foi dado em sala de 

aula. 

Sim Fico curiosa em ler. 

A13 
Mais 
ou 

menos 
Dois Histórias em 

quadrinhos Não sei dizer. Sim Por ter conteúdo que explica 
com mais clareza. 

A14 
Mais 
ou 

menos 
Nenhum Histórias em 

quadrinhos 
É mais fácil de 

aprender. Não 
Faz muito tempo que estava 
sem estudar, acho um pouco 

complicado. 

A15 Sim Mais de 
quatro De estudo 

Porque o de estudo não 
é tão infantil, e você 

pode entender melhor. 
Sim Porque você pode estudar e 

absorver o que vê em sala. 

 

Tabela 25 – Questionamentos 30 a 35 - Alunos 
Questão 30 31 32 33 34 35 

Aluno Gosta 
de ler 

Quantitativo 
de leitura 

Preferência 
de leitura Justificativa da leitura Gosta 

de livro 
Justificativa de gostar livro 

didático 
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por ano didático 

A16 
Mais 
ou 

menos 
Dois Histórias em 

quadrinhos Não sei dizer Não Não sei dizer 

A17 Sim Quatro Histórias em 
quadrinhos 

Melhora o aprendizado 
porque dá para 

raciocinar melhor. 
Não Estamos começando a usar o 

livro agora. 

A18 
Mais 
ou 

menos 
Dois De estudo Porque quero ser um 

profissional no futuro. Sim 

Tenho de aprender mais 
rápido para poder trabalhar e 
não ouvir mais minha mãe 

gritar. 

A19 Sim Dois De estudo 

“Porque quero ser um 
profissional no futuro”,  

“Não gosto muito de 
histórias em 

quadrinhos”, “ 

Sim Apenas gosto. 

A20 Sim Dois 
De estudo e 
histórias em 
quadrinhos 

Conhecimento e 
interatividade são 
indispensáveis. 

Não 
O livro é muito grosso e 

pesado devido ao número de 
matérias em um livro só. 

A21 Sim Mais de 
quatro De estudo 

Gosto mais de livros 
que me relacionam 
com o cotidiano. 

Não 
Prefiro estudar com 

tecnologia, computadores, 
arquivos em mídia. 

A22 
Mais 
ou 

menos 
Nenhum Histórias em 

quadrinhos 
Facilita para entender 

o assunto. Não Não sei dizer. 

A23 Não Nenhum Histórias em 
quadrinhos Chama mais atenção Não 

Método de ensino é um 
pouco confuso, dificulta a 

interpretação do texto. 

A24 
Mais 
ou 

menos 
Nenhum Histórias em 

quadrinhos 
Ajuda muito na escrita 

e no modo e falar. Não Prefiro apostilas. 

 

No questionamento 30, coluna 30 nas tabelas 24 e 25, é solicitado ao aluno responder 

se “gosta de ler”. Os resultados estão apresentados no resumo do quadro 44, pelo qual se 

observa que das quinze alunas, 60% afirmou “sim”, e 40% “mais ou menos”, enquanto dos 

nove alunos, 44,44% afirmou “sim”, 11,12% “não”, e 44,44% “mais ou menos”. 
 

Quadro 44 – Gostar de ler 
Gênero F M 

Gosta de ler 15 9 
Sim 9 60,00% 4 44,44% 
Não 0 0,00% 1 11,12% 

Mais ou menos 6 40,00% 4 44,44% 
 

Pelo questionamento 31, coluna 31 nas tabelas 24 e 25, o aluno informa quantos livros 

leu no ano de 2015, cujo resultado se apresenta no resumo do quadro 45. 

Assim, percebe-se que das quinze alunas, 13,33% não leram “nenhum” livro no ano de 

2015; 6,67% apenas “um”; 26,67% “dois”; 20% “três”; e 33,33% “mais de quatro”. Dos nove 

alunos, 33,33% não leram “nenhum” livro no ano de 2015; 44,45% “dois”; 11,11% “quatro”; 

e 11,11% “mais de quatro”. 
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Quadro 45 – Quantitativo de leitura por ano 
Gênero F M 

Quantidade de livros lidos em 2015 15 9 
Nenhum 2 13,33% 3 33,33% 

1 1 6,67% ----- ----- 
2 4 26,67% 4 44,45% 
3 3 20,00% ---- ------ 
4 ----- ----- 1 11,11% 

Mais de quatro 5 33,33% 1 11,11% 
 

Os resultados do questionamento 32, coluna 32 nas tabelas 14 e 15, mostram a 

preferência do aluno quanto ao tipo de leitura entre um livro didático de “estudo” ou um com 

“histórias em quadrinhos”. Conforme o resumo do quadro 46, verifica-se que das quinze 

alunas, 46,67% preferem um livro de estudo e 60% o de “histórias em quadrinhos”, enquanto 

dos nove alunos, 33,33% preferem um de “estudo” e 66,67% um de “histórias em 

quadrinhos”. 
 

Quadro 46 – Preferência de leitura 
Gênero F M 

Preferência de leitura 15 9 
História em quadrinhos 9 60,00% 6 66,67% 

Livro de estudo 7 46,67% 3 33,33% 
 

O resultado do questionamento 33, coluna 33 nas tabelas 24 e 25, apresenta as 

justificativas da questão 32, cujas citações estão relatadas de várias maneiras, conforme 

mostradas no resumo do quadro 47, sob os mesmos percentuais de alunas e alunos do quadro 

46. 

Observe-se que apesar da quantidade de alunas ser 15, há um total de 16 respostas 

delas, por uma ter respondido para as duas situações, ou seja, a preferência da aluna pela 

leitura tanto faz ser histórias em quadrinhos ou de livros. 
Quadro nº 47 – Justificativa pela preferência de leitura 

Justificativa do tipo de leitura 

15 Gênero Alunas 

9 60,00% História em 
quadrinhos 

“Gosto dos dois , “Chama mais atenção”, “Tem histórias engraçada, textos e 
fantasias, aventuras”, “Fica mais engraçado”, “Gosto de algo que tenha imagem, 
pois me chama mais atenção para a leitura”, “As imagens ajudam na   
compreensão do assunto abordado”, “Porque interage mais”, “Não sei dizer”, “É 

mais fácil de aprender”. 

7 46,67% Livro de 
estudo 

“Porque aprendo mais”, “Gosto dos dois”, “Porque incentiva que aprendemos 
mais”, “Pelo prazer de ler”, “Não sei dizer”, “Gosto de ficar por dentro do assunto 
que foi dado em sala de aula”, “Porque o de estudo não é tão infantil, e você pode 
entender melhor”. 

9 Gênero Alunos 

6 66,67% História em 
quadrinhos 

“Não sei dizer , “Melhora o aprendizado porque dá para raciocinar melhor”, 

“Conhecimento e interatividade são indispensáveis”, “Facilita para entender o 
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assunto”, “Chama mais atenção”, “Ajuda muito na escrita e no modo e falar”. 

3 33,33% Livro de 
estudo 

“Porque quero ser um profissional no futuro”,  “Não gosto muito de histórias em 
quadrinhos”, “Gosto mais de livros que me relacionam com o cotidiano”. 

 

O resultado do questionamento 34, coluna 34 nas tabelas 24 e 25, mostra o quanto o 

aluno gosta do livro didático, resumido no quadro 48. Das quinze alunas, 53,33% afirmaram 

“sim” e 46,67% “não”; enquanto dos nove alunos, 22,22% disseram “sim”, e 77,78% “não”. 

Pelo total da turma, 41,67% gostam do livro didático e 58,33% “não”. 
 

Quadro 48 – Gosta do livro didático 
Gênero F M F + M 

Gosta do livro didático 15 9 24 
Sim 8 53,33% 2 22,22% 10 41,67% 
Não 7 46,67% 7 77,78% 14 58,33% 

 

O resultado do questionamento 35, coluna 35 nas tabelas 24 e 25, justifica as respostas 

da questão 34, cujas citações estão relatadas de várias maneiras, conforme mostradas no 

resumo do quadro 49, no qual permanece sob os mesmos percentuais de alunas e alunos do 

quadro 48. 
Quadro 49 – Justificativa de gostar do livro didático 

Justificativa de gostar do livro didático 

15 Gênero Alunas 

8 53,33% Sim 

“Não dizer “, “É bom de um certo ponto, mas não podemos rasurar nem fazer 
rabisco ou rascunho”, “Porque eu trabalho e não tenho tempo para ler”, “Pelo 
conhecimento que ele me proporciona”, “Fico curiosa em ler”, “Por ter conteúdo 
que explica com mais clareza”, “Porque você pode estudar e absorver o que vê em 
sala”. 

7 46,67% Não 

“Achei fraco o conteúdo “, “É meio rapado e sem muitas questões para debater”, 

“Não é bem específico e eu não consigo entendê-lo, e alguns professores só ditam o 
que temos que fazer e sai da sala e nos deixa sozinhos”, “A didática do livro 
poderia ser mais dinâmica”, “Porque é muito sem atenção”, “Não sei dizer”, “Faz 
muito tempo que estava sem estudar, acho um pouco complicado”. 

9 Gênero Alunos 

2 22,22% Sim “Tenho de aprender mais rápido para poder trabalhar e não ouvir mais minha mãe 
gritar”, “Apenas gosto”. 

7 77,78% Não 

“Não sei dizer”, “Estamos começando a usar o livro agora”, “O livro é muito grosso 
e pesado devido ao número de matérias em um livro só”, “Prefiro estudar com 
tecnologia, computadores, arquivos em mídia”, “Método de ensino é um pouco 
confuso, dificulta a interpretação do texto”, “Prefiro apostilas”. 

 

4.2.7 Questionamentos 36 a 37 – Relação do aluno com Benefício financeiro 

 

Os questionamentos nas tabelas 26 e 27 para as alunas e alunos respectivamente, se 

caracterizam no interesse do aluno pelos estudos versus benefício financeiro governamental. 

Os resultados das questões 36 e 37, pelos quais se observa a atitude do aluno diante do 

recebimento de algum benefício financeiro do sistema governamental em relação a 
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continuidade nos estudos caso venha perde-lo, cujos resumos se distribuem pelos quadros 50 

e 51. 
Tabela 26 – Questionamentos 36 e 37 - alunas 

Questão 36 37 
Aluna Tem benefício financeiro Sem bolsa deixaria de estudar 

A1 Sim Não 
A2 Não ----- 
A3 Sim Não 
A4 Sim Não 
A5 Sim Não 
A6 Sim Não 
A7 Sim Não 
A8 Sim Não 
A9 Sim Não 

A10 Sim Não 
A11 Não ----- 
A12 Sim Não 
A13 Sim Não 
A14 Sim Não 
A15 Sim Não 

 
Tabela 27 – Questionamentos 36 e 37 – alunos 

Questão 36 37 
Aluno Tem benefício financeiro Sem bolsa deixaria de estudar 
A16 Sim Não 
A17 Não ----- 
A18 Não ----- 
A19 Não ----- 
A20 Sim Não 
A21 Não ----- 
A22 Sim Não 
A23 Sim Sim 

 

Referente ao questionamento 36, coluna 36 das tabelas 26 e 27, mostrado no resumo 

do quadro 50, das quinze alunas, cerca de 86,67% recebem algum benefício financeiro do 

sistema governamental, e 13,33% “não”, e dos nove alunos, 44,44% recebem e 55,56% “não”. 
 

Quadro 50 – Benefício financeiro 
Gênero F M 

Tem benefício financeiro 15 9 
Sim 13 86,67% 4 44,44% 
Não 2 13,33% 5 55,56% 

 

No questionamento 37, coluna 37 da tabela 26 e 27, dos que recebe algum benefício 

financeiro governamental respondido na questão 36, pretende-se saber se o aluno deixaria o 

curso caso fosse suspensa a ajuda financeira, e assim o quadro 51 apresenta o resumo desses 

resultados. Das treze alunas, 100% não abandonariam o curso, e dos quatro alunos, 75% 

deixariam o curso e 25% “não”. 
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Quadro 51 – Sem bolsa deixaria de estudar 
Gênero F M 

Sem bolsa deixaria de estudar 13 4 
Sim 0 0,00% 3 75,00% 
Não 13 100,00% 1 25,00% 

 

4.2.8 Questionamentos 38 a 40 – Didática de ensino e relacionamento 

 

Os questionamentos, cujas respostas se expressam nas tabelas 28 e 29 para as alunas e 

alunos respectivamente, se caracterizam pelas metodologias de ensino na visão dos alunos. Os 

resultados das questões 38 a 40, mostram a visão dos alunos quanto à “didática dos 

professores” e o “relacionamento professor-aluno” no semestre de 2016.1, e ao longo dos 

períodos anteriores do curso que estão a fazer. 
 

Tabela 28 – Questionamentos 38 a 40 - alunas 
Questão 38 39 40 
Aluno Metodologia em 2016.1 Relacionamento didático Metodologia no PROEJA 

A1 Dinâmicas Sim Dinâmicas 
A2 Dinâmicas Sim Dinâmicas 
A3 Dinâmicas Sim Dinâmicas 
A4 Dinâmicas Sim Dinâmicas 
A5 Dinâmicas Sim Dinâmicas 
A6 Dinâmicas Sim Dinâmicas 
A7 Dinâmicas Sim Dinâmicas 
A8 Dinâmicas Não Dinâmicas 
A9 Dinâmicas Sim Dinâmicas 

A10 Dinâmicas Sim Dinâmicas 
A11 Dinâmicas Sim Dinâmicas 
A12 Dinâmicas Sim Dinâmicas 
A13 Dinâmicas Sim Dinâmicas 
A14 Dinâmicas Sim Dinâmicas 
A15 Dinâmicas Sim Dinâmicas 

 

Tabela 29 – Questionamentos 38 a 40 – alunos 
Questão 38 39 40 
Aluno Metodologia em 2016.1 Relacionamento didático Metodologia no PROEJA 
A16 Monótonas Sim Monótonas 
A17 Dinâmicas Sim Dinâmicas 
A18 Monótonas Não Monótonas 
A19 Dinâmicas Sim Dinâmicas 
A20 Dinâmicas Sim Dinâmicas 
A21 Monótonas Sim Monótonas 
A22 Dinâmicas Sim Dinâmicas 
A23 Dinâmicas Sim Dinâmicas 
A24 Dinâmicas Sim Dinâmicas 

 

O resumo da questão 38, coluna 38 das tabelas 28 e 29, apresentado no quadro 52, 

mostra que das quinze alunas, 100% acharam que as aulas foram dinâmicas e dos nove 

alunos, 66,67% acharam as aulas dinâmicas e 33,33% “não”, no período 2016.1 (1º semestre). 
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Quadro 52 – Metodologia dos professores em 2016.1 

Gênero F M 
Metodologia das aulas em 2015 15 9 

Dinâmica 15 100,00% 6 66,67% 
Monótona 0 0,00% 3 33,33% 

 

Os resultados do questionamento 39, coluna 39 das tabelas 28 e 29, tratam do 

relacionamento didático dos professores com os alunos, cujo resumo se apresenta no quadro 

53. Assim, das quinze alunas, 93,33% acharam que os professores têm um bom 

relacionamento didático com elas, e 6,67% “não”. Dos nove alunos, 88,89% acharam que há 

um bom relacionamento didático professor-aluno, e 11,11% “não”. 
 

Quadro nº 53 – Relacionamento didático 
Gênero F M 

Relacionamento didático 15 9 
Sim 14 93,33% 8 88,89% 
Não 1 6,67% 1 11,11% 

 

O questionamento 40, coluna 40 das tabelas 18 e 19, difere da questão 38 porque trata 

de se conhecer como as aulas foram ministradas por todos os professores do curso da EJA que 

tiveram até aquele momento, e não apenas no semestre de 2016.1. No entanto, como o 

período de 2016.1 para esses alunos do 1º módulo coincide com o período de permanência 

deles no curso, o resultado é o mesmo. Assim o resumo da questão 40, coluna 40 das tabelas 

28 e 29, apresentado no quadro 54, mostra que das quinze alunas, 100% acharam que as aulas 

foram dinâmicas e dos nove alunos, 66,67% acharam as aulas dinâmicas e 33,33% 

monótonas. 
 

Quadro 54 – Metodologia do professor do curso da EJA 
Gênero F M 

Metodologia das aulas em 2015 15 9 
Dinâmica 15 100,00% 6 66,67% 
Monótona 0 0,00% 3 33,33% 

 

4.2.9 Questionamentos 41 a 45 – Material didático tradicional e não tradicional 

 

Os questionamentos 41 a 45 apresentados na sequência se caracterizam na visão dos 

alunos quanto ao “material didático fora do estilo tradicional e o tradicional”, salientando que 

a esses alunos do primeiro módulo do período 2016.1 foi aplicada uma apostila com um 

contexto de estrutura diferente do estilo tradicional, correspondente ao primeiro capítulo da 
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disciplina de Geografia do 1º módulo, porém mantendo os mesmos conteúdos e imagens do 

livro-texto oficial para não descaracterizar a originalidade, em comum acordo com o professor 

da disciplina de Geografia. 

As tabelas 30 e 31 apresentam, para as alunas e alunos respectivamente, os resultados 

das questões 41 a 45, que estão mostrados nos quadros resumo 55 a 60. 
 

Tabela 30 – Questionamentos 41 a 45 - Alunas 
Questão 41 42 43 44 45 

Aluno 

Preferência 
material 
didático 

modificado 

Chama mais 
atenção 

Maior dificuldade 
com material 

didático à 
compreensão 

Facilita o 
raciocínio e a 

reflexão 

Efeito causado por 
material didático com 
imagens desenhos e 

quadrinhos 

A1 

Conteúdo com 
muitas imagens 
de quadrinhos e 

desenhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

Não sei responder. 

A2 

Conteúdo com 
muitas imagens 
de quadrinhos e 

desenhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

Os desenhos são mais 
dinâmicos 

A3 

Conteúdo com 
muitas imagens 
de quadrinhos e 

desenhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

Seria mais fácil de 
compreender 

A4 

Conteúdo com 
muitas imagens 
de quadrinhos e 

desenhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

Porque na imagem até 
certo ponto nos leva a 

uma imaginação, a 
uma viagem na 

fantasia. 

A5 

Conteúdo com 
muitas imagens 
de quadrinhos e 

desenhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

Aprender mais as 
coisas. 

A6 

Conteúdo com 
muitas imagens 
de quadrinhos e 

desenhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

Porque mesmo você 
lendo as vezes sua 
mente não tem a 
dimensão do que 

aquilo que passa, já 
com as imagens sua 
imaginação aflora. 

A7 

Conteúdo com 
muitas imagens 
de quadrinhos e 

desenhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

Seria de melhor 
entendimento do 

assunto abordado ou 
pelo menos iria 

facilitar. 

A8 

Conteúdo com 
muitas imagens 
de quadrinhos e 

desenhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

Facilitaria ao nosso 
aprendizado. 

A9 

Conteúdo com 
muitas imagens 
de quadrinhos e 

desenhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

Impacto e curiosidade. 

A10 Tradicional com 
muita 

Tradicional 
com muita 

Tradicional com 
muita leitura e 

Tradicional, com 
muita leitura e 

Como eu gosto muito 
de ler, eu gosto de 
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informação e 
poucas imagens 
ou quadrinhos 

informação e 
poucas imagens 
ou quadrinhos 

poucas imagens poucas imagens leituras 
complementado com 

quadrinhos. 

A11 

Conteúdo com 
muitas imagens 
de quadrinhos e 

desenhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

Não sei responder. 

A12 

Conteúdo com 
muitas imagens 
de quadrinhos e 

desenhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

Chama atenção e causa 
curiosidade. 

A13 

Conteúdo com 
muitas imagens 
de quadrinhos e 

desenhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

Na minha opinião, é 
relativo com imagem e 
quadrinhos, e na forma 

tradicional, pois 
precisamos de bastante 

informação. 

A14 

Conteúdo com 
muitas imagens 
de quadrinhos e 

desenhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

Não sei responder. 

A15 

Conteúdo com 
muitas imagens 
de quadrinhos e 

desenhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

Ele causaria 
dificuldade, pois na 

maioria das vezes nem 
sempre é bom. 

 

Tabela 31 – Questionamentos 41 a 45 - Alunos 
Questão 41 42 43 44 45 

Aluno 

Preferência 
material 
didático 

modificado 

Chama mais 
atenção 

Maior dificuldade 
com material 

didático à 
compreensão 

Facilita o 
raciocínio e a 

reflexão 

Efeito causado por 
material didático com 
imagens desenhos e 

quadrinhos 

A16 

Conteúdo com 
muitas imagens 
de quadrinhos e 

desenhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

Não sei responder. 

A17 

Conteúdo com 
muitas imagens 
de quadrinhos e 

desenhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

Acredito que teria um 
melhor aprendizado. 

A18 

Conteúdo com 
muitas imagens 
de quadrinhos e 

desenhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

Boa maneira de se 
aprender. 

A19 

Conteúdo com 
muitas imagens 
de quadrinhos e 

desenhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

Bom aprendizado e 
melhor 

desenvolvimento 
dinâmico. 

A20 

Conteúdo com 
muitas imagens 
de quadrinhos e 

desenhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

Imagens ilustrativas 
auxiliam no 

absorvimento do 
conhecimento. 

A21 

Conteúdo com 
muitas imagens 
de quadrinhos e 

desenhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

Tradicional, com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Eu gostaria, pois vou 
me entreter. 

A22 
Conteúdo com 
muitas imagens 
de quadrinhos e 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 

Ajudaria bastante meu 
aprendizado. 
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desenhos quadrinhos e quadrinhos 

A23 

Conteúdo com 
muitas imagens 
de quadrinhos e 

desenhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

Chamaria mais 
atenção. 

A24 

Conteúdo com 
muitas imagens 
de quadrinhos e 

desenhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

Mais atenção e um 
bom aprendizado. 

 

Esses alunos do primeiro módulo têm uma noção do que seja um material didático 

tradicional e um não tradicional conforme o material que lhes foi aplicado na disciplina de 

Geografia, cujo contexto estruturado fora de um estilo tradicional se apresenta no apêndice 

“K”, volume 2/2. 

Assim, o resultado do questionamento 41, coluna 41 das tabelas 30 e 31, resumido no 

quadro 55, trata de saber qual a preferência do aluno, se por um material didático com estilo 

tradicional onde tenha muita informação e poucas imagens e quadrinhos, ou um com 

conteúdo composto com muitas imagens de quadrinhos e desenhos. Das quinze alunas, 

93,33% prefere um material didático com muitas imagens de quadrinhos e desenhos, e 6,67% 

o estilo tradicional com muita informação e poucas imagens ou quadrinhos. Dos nove alunos, 

100% prefere o estilo em que o material didático tenha muitas imagens de quadrinhos e 

desenhos. 
 

Quadro 55 – Preferência por material didático 
Gênero F M 

Preferência por material didático 15 9 
Tradicional com muita informação e poucas imagens ou quadrinhos 1 6,67% 0 0,00% 
Conteúdo com muitas imagens de quadrinhos e desenhos 14 93,33% 9 100,00% 
 

No questionamento 42, coluna 42 das tabelas 30 e 31, se procura conhecer a opinião 

dos alunos acerca do que lhes “chama mais atenção” em um material didático, se no estilo 

tradicional ou por um diferente, constituído de muitas imagens em quadrinhos e desenhos. 

Conforme o resultado apresentado no resumo do quadro 56, das quinze alunas, 93,33% 

afirmaram que a atenção maior do aluno se dá quando o material didático possui muitas 

imagens de quadrinhos e desenhos, e 6,67% que a atenção maior é sobre um material no estilo 

tradicional com muita informação e poucas imagens ou quadrinhos. Dos nove alunos, 100% 

opinaram de que a atenção maior é sobre o material didático com muitas imagens de 

quadrinhos e desenhos. 
 

Quadro 56 – Chama mais atenção do aluno 
Gênero F M 
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Chama mais atenção 15 9 
Tradicional com muita informação e poucas imagens ou quadrinhos 1 6,67% 0 0,00% 
Material com muitas imagens desenhos e quadrinhos 14 93,33% 9 100,00% 

 

No questionamento 43, coluna 43 das tabelas 30 e 31, pretende-se saber do aluno o 

“grau de dificuldade à compreensão” por um material didático, se com muitas imagens 

desenhos e quadrinhos ou por um no estilo tradicional que tenha muita informação e poucas 

imagens ou quadrinhos. 

Conforme o resultado apresentado no resumo do quadro 57, das quinze alunas, 100% 

acharam que o grau de dificuldade maior à compreensão seria sobre um material no estilo 

tradicional, e dos nove alunos, 88,89% que o grau de dificuldade maior à compreensão seria 

pelo estilo tradicional e 11,11% pelo material didático com muitas imagens, desenhos e 

quadrinhos. 
 

Quadro 57 – Maior dificuldade com material didático à compreensão 
Gênero F M 

Maior dificuldade com material didático à compreensão 15 9 
Tradicional com muita leitura e poucas imagens 15 100,00% 8 88,89% 
Material didático com muitas imagens desenhos e quadrinhos 0 0,00% 1 11,11% 

 

Pelo questionamento 44, coluna 44 das tabelas 30 e 31, pretende-se saber pela visão do 

aluno qual tipo de material didático mais “facilita o raciocínio e a reflexão”. Um material 

didático com muitas imagens desenhos e quadrinhos ou por um no estilo tradicional que tenha 

muita informação e poucas imagens ou quadrinhos. 

Conforme o resultado apresentado no resumo do quadro 58, das quinze alunas, 93,33% 

acham que um material didático com muitas imagens desenhos e quadrinhos facilitaria mais o 

raciocínio e a reflexão, e 6,67% o de estilo tradicional. Dos nove alunos, 88,89% acham que 

um material didático com muitas imagens desenhos e quadrinhos facilitaria mais o raciocínio 

e a reflexão, e 11,11% o de estilo tradicional. 
 
 
 
 

Quadro 58 – Facilita o raciocínio e a reflexão 
Gênero F M 

Facilita o raciocínio e a reflexão 15 9 
Tradicional com muita leitura e poucas imagens 1 6,67% 1 11,11% 
Material didático com muitas imagens desenhos e quadrinhos 14 93,33% 8 88,89% 
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Pelo questionamento 45, coluna 45 das tabelas 30 e 31, pretende-se saber pela visão do 

aluno, qual o efeito que um material didático com imagens desenhos e quadrinhos poderia 

provocar em seu aprendizado. 

O resultado deste questionamento apresenta citações distintas, e por uma síntese de 

palavras ou frases chave, são observadas no quadro 59. 
 

Quadro 59 – Efeito causado por material didático com imagens desenhos e quadrinhos 
Gênero Efeito causado por material didático com imagens desenhos e quadrinhos 

Alunas 
93,33% 

“Desenhos são mais dinâmicos”, “mais fácil de compreender”, “leva a uma imaginação”, 

“Aprender mais”, “com as imagens sua imaginação aflora”, “melhor entendimento do assunto 

abordado”, “impacto e curiosidade”, “chama atenção”, “é relativo com imagem e quadrinhos”. 

Alunos 
88,89% 

“Teria um melhor aprendizado”, “boa maneira de se aprender”, “melhor desenvolvimento 

dinâmico”, “auxiliam no absorvimento do conhecimento”, “gostaria, pois vou me entreter”, 

“ajudaria bastante meu aprendizado” “chamaria mais atenção”, “bom aprendizado”. 
 

Organizando os resultados dos questionamentos 41 a 45, colunas 41 a 45 das tabelas 

30 e 31, e os apresentando no resumo geral do quadro 60, pode-se observar a tendência dos 

resultados distribuídos entre o tradicional e um novo material no qual apareceria o conteúdo 

com muitas imagens desenhos e quadrinhos, observando-se que o efeito foi positivo. 
 

Quadro 60 – Quadro resumo geral dos questionamentos 41 a 45 
Questão 41 42 43 44 45 

Alunos Material 
didático 

Preferência 
material 
didático 

modificado 

Chama 
mais 

atenção 

Maior 
dificuldade com 
material didático 
à compreensão 

Facilita o 
raciocínio 

e a 
reflexão 

Efeito causado por material 
didático com imagens desenhos 

e quadrinhos 

Alunas 
Tradicional 6,67% 6,67% 100,00% 6,67%  Novo 

material 93,33% 93,33% 0,00% 93,33% Efeitos positivos 

Alunos 
Tradicional 0,00% 0,00% 88,89% 11,11%  Novo 

material 100,00% 100,00% 11,11% 88,89% Efeitos positivos 

 

4.2.10 Questionamentos 46 a 49 – Afinidade do aluno com as disciplinas 

 

Os questionamentos 46 a 49 se caracterizam na afinidade do aluno com suas 

disciplinas, as quais estão apresentadas nas tabelas 32 e 33, para as alunas e alunos 

respectivamente. 

A questão 46, coluna 46 das tabelas 32 e 33, trata de saber qual a disciplina que o 

aluno mais gosta, justificado na questão 47. A questão 48, coluna 48 das tabelas 32 e 33, 

apresenta qual a disciplina que o aluno menos gosta, justificado pela 49, coluna 49 das 

mesmas tabelas, em que aparece diversas citações pelas quais é possível observar a razão do 
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aluno não gostar da disciplina citada. No entanto, destes questionamentos, pretende-se saber 

qual a razão do aluno gostar menos de determinada disciplina. 

O “gostar” de algo é pessoal e está intimamente ligado ao processo de causas e efeitos. 

Assim, o aluno não gostar de determinada disciplina, que é um aspecto pessoal, é devido a 

existência de causas que o levaram a tal rejeição, e por isso quase todo aluno apontou uma 

disciplina diferente, não interessando qual seja ela, mas, o porquê de o aluno “não gostar 

de...”, ou seja, que supostas causas podem existir.  

Assim, dentre as falas dos alunos, uma síntese de palavras originadas das justificativas 

da coluna 49, das tabelas 32 e 33, é apresentado no quadro 61, onde se percebe por quais 

possíveis motivos as alunas e alunos demonstram em não gostar de determinada disciplina, 

sendo a de matemática a mais apontada. 
 

Tabela 32 – Questionamentos 46 a 49 - Alunas 
Questão 46 47 48 49 

Aluno Disciplina de 
sua preferência Justifique a resposta 46 Disciplina que 

menos gosta Justifique a resposta 48 

A1 Português e 
Espanhol 

Porque é muito bom aprender outra 
língua. Matemática Porque tenho dificuldade 

para aprender. 
A2 Eventos Porque me encanta a área de eventos. Matemática Por ter dificuldade. 

A3 Matemática 

Comecei a gostar devido a uma 
professora de infância, pois ela mim 
mostrou uma forma de aprendizado 

muito boa. 

História Não sou boa com datas 
comemorativas. 

A4 Espanhol Porque é uma língua estrangeira que 
nunca estudei. Matemática Porque encontro certa 

dificuldade com cálculos. 
A5 Geografia Porque o professor explica bem. Matemática Porque é muito difícil. 

A6 Matemática 
Acho pelo fato de não gostar muito 

de leitura e porque é uma matéria que 
pego mais rápido. 

Línguas Porque tenho dificuldade 
para escrever. 

A7 Gosto de 
todas. ----- Não tem ----- 

A8 Matemática Porque é uma disciplina que sempre 
gostei. Espanhol Porque tenho complicação 

de entender essa disciplina. 

A9 História Por causa das datas históricas e tem 
muita leitura. 

Não tem 
nenhuma ----- 

A10 Geografia Desde que eu estudei me identifiquei 
mais com Geografia. Matemática Tenho dificuldades. 

A11 Gosto de 
todas. ----- Não tem ----- 

A12 Português Me identifico e gosto de leitura. Matemática 
Tenho dificuldade para 

entender. 
A13 Gosto de todas ----- Não tem ----- 

A14 Espanhol Não sei dizer. Matemática Tenho dificuldade em 
entender. 

A15 História 
 

Para mim poder viver aquela época 
tão respeitada e bonita. Matemática Porque tem muitos cálculos 

e fico embaraçada. 
 

 
Tabela 33 – Questionamentos 46 a 49 – Alunos 

Questão 46 47 48 49 
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Aluno Disciplina de 
sua preferência Justifique a resposta 46 

Disciplina 
que menos 

gosta 
Justifique a resposta 48 

A16 Ciências Eu entendo mais. Matemática Não consigo. 

A17 Matemática e 
Informática 

Porque a matéria que mais me 
fascina. Não tem. ----- 

A18 Espanhol Por ser uma pessoa de fácil 
comunicação. Matemática Por ser difícil a matéria. 

A19 Geografia Porque me interesso mais. Matemática Porque não consigo evoluir 
na mesma. 

A20 Matemática e 
Espanhol 

Adoro problema com números e acho 
importante a segunda língua mais 

falada do mundo. 
Não tem. ----- 

A21 Matemática e 
Física Amo números. Química e 

biologia. Não gosto. 

A22 Informática Porque trabalha com figuras. Matemática Tenho dificuldade para 
entender. 

A23 Geografia Porque as aulas são muito 
interessantes e bastante dinâmicas. 

Português, 
matemática e 

espanhol 

O método de ensino 
dificulta a aprendizagem. 

A24 Espanhol Acho uma aula produtiva. Matemática Tenho imensa dificuldade 
em aprender essa matéria. 

 

Elaborando-se uma síntese de palavras chave que demonstram as falas dos alunos 

colocadas na coluna 49 das tabelas 32 e 33, tem-se um resumo no quadro 61. 
 

Quadro 61 – Justificativa pela disciplina que menos gosta 
Gênero Justificativa pela disciplina que menos gosta 

F "Dificuldade", "não é boa em dados", "dificuldade em cálculo", "é difícil", 
“dificuldade para escrever”, "complicado", "embaraçoso". 

M "Não consegue", "é difícil", “não consegue”, "não gosta", "dificuldade", "o 

método de ensino". 
 

Os vários aspectos citados pelos alunos, mostrado no quadro resumo 61, mostram 

quais possíveis motivos as alunas e alunos demonstram em não gostar de determinada 

disciplina. 

 

4.2.11 Questionamentos 50 a 57 – Metodologia de ensino individual 

 

Os questionamentos 50 a 57 são caracterizados pela metodologia de ensino individual 

dos professores na visão dos alunos, cujos resultados se apresentam nas tabelas 34 a 37. 

No momento de aplicação destes questionamentos foi solicitado que os alunos 

colocassem mentalmente os nomes dos seus professores em ordem alfabética e assim os 

nominasse na mesma ordem como sendo A, B, C, D, E, F, G, e assim, pela visão dos alunos, 

se poderia observar por estratificação como se apresenta metodologia dos professores quando 

no momento da transmissão do conhecimento. 
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As tabelas 34 e 35, para alunas e alunos respectivamente, apresentam os resultados dos 

questionários 50 a 53, e as tabelas 36 e 37, para alunas e alunos respectivamente, os resultados 

dos questionários 54 a 57, cujos resumos se distribuem pelos quadros 62 a 68. 
 

Tabela 34 – Questionamentos 50 a 53 - alunas 
Questão 50 51 52 53 

Aluno Quantitativo de 
professores 

Metodologia 
Professor A 

Metodologia 
Professor B 

Metodologia 
Professor C 

A1 7 Dialogando Dialogando Dialogando 
A2 7 Dialogando Dialogando Dialogando 
A3 7 Dialogando Monólogo Dialogando 
A4 7 Dialogando Dialogando Dialogando 
A5 7 Dialogando Dialogando Dialogando 
A6 7 Dialogando Monólogo Dialogando 
A7 7 Dialogando Monólogo Dialogando 
A8 7 Dialogando Monólogo Dialogando 
A9 7 Dialogando Dialogando Dialogando 

A10 7 Dialogando Monólogo Dialogando 
A11 7 Dialogando Monólogo Dialogando 
A12 7 Dialogando Dialogando Dialogando 
A13 7 Dialogando Dialogando Dialogando 
A14 7 Dialogando Dialogando Dialogando 
A15 7 Dialogando Dialogando Monólogo 
 

Tabela 35 – Questionamentos 50 a 53 - alunos 
Questão 50 51 52 53 

Aluno Quantitativo de 
professores 

Metodologia 
Professor A 

Metodologia 
Professor B 

Metodologia 
Professor C 

A16 7 Dialogando Dialogando Dialogando 
A17 7 Dialogando Monólogo Dialogando 
A18 7 Dialogando Dialogando Dialogando 
A19 7 Dialogando Dialogando Dialogando 
A20 7 Dialogando Dialogando Monólogo 
A21 7 Dialogando Dialogando Monólogo 
A22 7 Dialogando Monólogo Dialogando 
A23 7 Dialogando Monólogo Dialogando 
A24 7 Dialogando Dialogando Monólogo 
 

Tabela 36 – Questionamentos 54 a 57 – alunas 
Questão 54 55 56 57 

Aluno Metodologia 
Professor D 

Metodologia 
Professor E 

Metodologia 
Professor F 

Metodologia 
Professor G 

A1 Dialogando Dialogando Dialogando Dialogando 
A2 Dialogando Dialogando Dialogando Dialogando 
A3 Dialogando Dialogando Dialogando Monólogo 
A4 Dialogando Dialogando Dialogando Dialogando 
A5 Dialogando Dialogando Dialogando Dialogando 
A6 Dialogando Dialogando Dialogando Monólogo 
A7 Dialogando Dialogando Dialogando Monólogo 
A8 Dialogando Dialogando Monólogo Monólogo 
A9 Dialogando Dialogando Dialogando Monólogo 

A10 Dialogando Dialogando Dialogando Monólogo 
A11 Dialogando Monólogo Dialogando Monólogo 
A12 Dialogando Dialogando Dialogando Dialogando 
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A13 Dialogando Dialogando Dialogando Dialogando 
A14 Dialogando Dialogando Dialogando Dialogando 
A15 Monólogo Monólogo Monólogo Monólogo 

 

Tabela 37 – Questionamentos 54 a 57 – alunos 
Questão 54 55 56 57 

Aluno Metodologia 
Professor D 

Metodologia 
Professor E 

Metodologia 
Professor F 

Metodologia 
Professor G 

A16 Dialogando Monólogo Monólogo Monólogo 
A17 Dialogando Monólogo Dialogando Monólogo 
A18 Dialogando Dialogando Monólogo Dialogando 
A19 Monólogo Dialogando Dialogando Monólogo 
A20 Dialogando Dialogando Dialogando Monólogo 
A21 Monólogo Monólogo Monólogo Dialogando 
A22 Dialogando Monólogo Dialogando Dialogando 
A23 Dialogando Dialogando Monólogo Monólogo 
A24 Monólogo Dialogando Dialogando Monólogo 

 

O resumo nos quadros 62 a 69, mostram a visão dos alunos quanto à metodologia do 

professor quando na transmissão de um conteúdo. 
 

Quadro 62 – Metodologia do professor A – relacionamento didático 
Gênero F M 

Metodologia dos professores 15 9 
Dialogando 15 100,00% 9 100,00% 
Monólogo 0 0,00% 0 0,00% 

 

Quadro 63 – Metodologia do professor B – relacionamento didático 
Gênero F M 

Metodologia do professor B 15 9 
Dialogando 9 60,00% 6 66,67% 
Monólogo 6 40,00% 3 33,33% 

 

Quadro 64 – Metodologia do professor C – relacionamento didático 
Gênero F M 

Metodologia do professor C 15 9 
Dialogando 14 93,33% 6 66,67% 
Monólogo 1 6,67% 3 33,33% 

 

Quadro 65 – Metodologia do professor D – relacionamento didático 
Gênero F M 

Metodologia do professor D 15 9 
Dialogando 14 93,33% 6 66,67% 
Monólogo 1 6,67% 3 33,33% 

 

Quadro 66 – Metodologia do professor E – relacionamento didático 
Gênero F M 

Metodologia do professor E 15 9 
Dialogando 13 86,67% 5 55,56% 
Monólogo 2 13,33% 4 44,44% 

 
Quadro 67 – Metodologia do professor F – relacionamento didático 
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Gênero F M 
Metodologia do professor F 15 9 

Dialogando 13 86,67% 5 55,56% 
Monólogo 2 13,33% 4 44,44% 

 

Quadro 68 – Metodologia do professor G – relacionamento didático 
Gênero F M 

Metodologia do professor G 15 9 
Dialogando 7 46,67% 3 33,33% 
Monólogo 8 53,33% 6 66,67% 

 

Conforme mostra o quadro 69, por uma estratificação total entre “dialogando” e 

“monólogo”, se obterá que dentre as 168 respostas para a metodologia dos professores quando 

na transmissão do conhecimento, 85 respostas das alunas (80,95%) e 40 dos alunos (63,49%), 

informaram que a didática dos professores na maior parte do tempo aconteceu na forma do 

“dialogo” com os alunos, enquanto que 20 das alunas (19,05%) e 23 dos alunos (36,51%), 

informaram que na maior parte do tempo as aulas aconteceram como “monólogo”. 
 

Quadro 69 – Metodologia geral dos professores – relacionamento didático 
Gênero F M 

Metodologia geral dos professores 105 63 
Dialogando 85 80,95% 40 63,49% 
Monólogo 20 19,05% 23 36,51% 

 

4.2.12 Questionamentos 59 a 65 – Meios para transmissão do conhecimento 

 

As questões 59 a 65 mostradas nas tabelas 38 a 41, se caracterizam nos meios que cada 

professor utiliza para transmitir o conhecimento, não identificando quem é quem. 

Da mesma forma, foi solicitado que os alunos colocassem os nomes dos seus 

professores em ordem alfabética mentalmente e assim os nominasse na mesma ordem como 

sendo A, B, C, D, E F, G, para se observar, na visão do aluno, quais os meios que o professor 

mais utiliza para transmitir o conhecimento. Por estratificação, obtém-se respostas que 

mostram os veículos mais e os menos utilizados pelos docentes. 

As tabelas 38 e 39, para alunas e alunos respectivamente, apresentam os resultados 

para os questionamentos 59 a 62, e as tabelas 40 e 41, para alunas e alunos respectivamente, 

os resultados para os questionamentos 63 a 65, cujos resumos se distribuem pelos quadros 70 

a 76. 
 

Tabela 38 – Questionamentos 59 a 62 - alunas 
Questão 59 60 61 62 
Aluno Metodologia Professor Metodologia Professor Metodologia Professor Metodologia Professor 
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A B C D 

A1 Imagens O conhecimento e a 
experiência do aluno Palavras e textos O conhecimento e a 

experiência do aluno 

A2 O conhecimento e a 
experiência do aluno 

Palavras e textos, a 
fala do próprio 

professor 

Palavras e textos, a 
fala do próprio 

professor 

Palavras e textos, a 
fala do próprio 

professor 

A3 Imagens, a fala do 
próprio professor 

Palavras e textos, a 
fala do próprio 

professor 

Palavras e textos, a 
fala do próprio 

professor 

Palavras e textos, o 
conhecimento e a 

experiência do aluno 

A4 Imagens Palavras e textos Palavras e textos A fala do próprio 
professor 

A5 A fala do próprio 
professor 

O conhecimento e a 
experiência do aluno Palavras e textos O conhecimento e a 

experiência do aluno 

A6 
Imagens, o 

conhecimento e a 
experiência do aluno 

Palavras e textos, a 
fala do próprio 

professor 

Imagens, palavras e 
textos 

A fala do próprio 
professor, o 

conhecimento e a 
experiência do aluno 

A7 Imagens, a fala do 
professor 

Palavras e textos, a 
fala do próprio 

professor 

Palavras e textos, a 
fala do próprio 

professor 

Palavras e textos, o 
conhecimento e a 

experiência do aluno 

A8 Imagens, a fala do 
próprio professor 

Palavras e textos, a 
fala do próprio 

professor 

Palavras e textos, a 
fala do próprio 

professor 

Palavras e textos, o 
conhecimento e a 

experiência do aluno 

A9 
Imagens, o 

conhecimento e a 
experiência do aluno 

Palavras e textos, a 
fala do próprio 

professor 

Imagens, palavras e 
textos 

A fala do próprio 
professor, o 

conhecimento e a 
experiência do aluno 

A10 Palavras e textos, a fala 
do próprio professor 

Palavras e textos, a 
fala do próprio 

professor 

Palavras e textos, a 
fala do próprio 

professor 

A fala do próprio 
professor, o 

conhecimento e a 
experiência do aluno 

A11 
Imagens, o 

conhecimento e a 
experiência do aluno 

Palavras e textos, a 
fala do próprio 

professor 

Imagens, palavras e 
textos 

Palavras e textos, a 
fala do próprio 

professor 

A12 Imagens Palavras e textos A fala do professor Imagens, a fala do 
próprio professor 

A13 Imagens, palavras e 
textos Palavras e textos Imagens, palavras e 

textos 
A fala do próprio 

professor 

A14 Imagens Palavras e textos A fala do próprio 
professor 

O conhecimento e a 
experiência do aluno 

A15 A fala do próprio 
professor 

A fala do próprio 
professor Palavras e textos A fala do próprio 

professor 
 

Tabela 39 – Questionamentos 59 a 62 - alunos 
Questão 59 60 61 62 

Aluno Metodologia Professor 
A 

Metodologia Professor 
B 

Metodologia Professor 
C 

Metodologia Professor 
D 

A16 A fala do próprio 
professor 

A fala do próprio 
professor, palavras e 

textos 
Palavras e textos A fala do próprio 

professor 

A17 Palavras e textos A fala do próprio 
professor 

O conhecimento e a 
experiência do aluno Palavras e textos 

A18 
Imagens, o 

conhecimento e a 
experiência do aluno 

Imagens, o 
conhecimento e a 

experiência do aluno 

A fala do próprio 
professor, palavras e 

textos 

A fala do próprio 
professor, palavras e 

textos 

A19 Imagens Palavras e textos A fala do próprio 
professor Palavras e textos 

A20 Palavras e textos, a fala Imagens, a fala do Palavras e textos, a Palavras e textos, a 
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do próprio professor próprio professor fala do próprio 
professor 

fala do próprio 
professor 

A21 A fala do próprio 
professor 

A fala do próprio 
professor 

A fala do próprio 
professor Imagens 

A22 Imagens 
Palavras e textos, a 

fala do próprio 
professor 

Imagens, palavras e 
textos 

Imagens, palavras e 
textos 

A23 Palavras e textos, a fala 
do próprio professor 

A fala do próprio 
professor 

A fala do próprio 
professor Palavras e textos 

A24 A fala do próprio 
professor Palavras e textos A fala do professor Imagens 

 

Tabela 40 – Questionamentos 63 a 65 - alunas 
Questão 63 64 65 
Aluno Metodologia Professor E Metodologia Professor F Metodologia Professor H 

A1 Imagens Palavras e textos O conhecimento e a 
experiência do aluno 

A2 
A fala do próprio professor, o 
conhecimento e a experiência 

do aluno 

Palavras e textos, a fala do 
próprio professor 

Palavras e textos, a fala do 
próprio professor 

A3 Imagens, a fala do próprio 
professor 

Palavras e textos, a fala do 
próprio professor 

Palavras e textos, a fala do 
próprio professor 

A4 Imagens Imagens Palavras e textos 

A5 O conhecimento e a 
experiência do próprio aluno Palavras e textos O conhecimento e a 

experiência do aluno 

A6 Imagens, o conhecimento e a 
experiência do aluno 

A fala do próprio professor, o 
conhecimento e a experiência 

do aluno 

Palavras e textos, a fala do 
próprio professor 

A7 Imagens, a fala do próprio 
professor 

A fala do próprio professor, o 
conhecimento e a experiência 

do aluno 

Palavras e textos, a fala do 
próprio professor 

A8 Imagens, a fala do próprio 
professor 

Palavras e textos, a fala do 
próprio professor 

Palavras e textos, a fala do 
próprio professor 

A9 
A fala do próprio professor, o 
conhecimento e a experiência 

do aluno 

A fala do próprio professor, o 
conhecimento e a experiência 

do aluno 

A fala do próprio professor, o 
conhecimento e a experiência 

do aluno 

A10 Imagens, o conhecimento e a 
experiência do aluno 

A fala do próprio professor, o 
conhecimento e a experiência 

do aluno 

A fala do próprio professor, o 
conhecimento e a experiência 

do aluno 

A11 Imagens, o conhecimento e a 
experiência do aluno 

Imagens, o conhecimento e a 
experiência do aluno 

Imagens, o conhecimento e a 
experiência do aluno 

A12 A fala do professor 
A fala do próprio professor, o 
conhecimento e a experiência 

do aluno 

A fala do próprio professor, o 
conhecimento e a experiência 

do aluno 
A13 Palavras e textos Palavras e textos Palavras e textos 
A14 Palavras e textos Imagens Imagens 

A15 A fala do próprio professor O conhecimento e a 
experiência do aluno A fala do próprio professor 

 

 

Tabela 41 – Questionamentos 63 a 65 - alunos 
Questão 63 64 65 
Aluno Metodologia Professor E Metodologia Professor F Metodologia Professor H 

A16 A fala do próprio professor A fala do próprio professor, 
palavras e textos 

A fala do próprio professor, 
palavras e textos 

A17 Palavras e textos A fala do próprio professor A fala do professor 
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A18 
A fala do próprio professor, o 
conhecimento e a experiência 

do aluno 
Imagens Imagens, o conhecimento e a 

experiência do aluno 

A19 Imagens Palavras e textos A fala do próprio professor 

A20 Palavras e textos, a fala do 
próprio professor 

Palavras e textos, a fala do 
próprio professor 

Palavras e textos, a fala do 
próprio professor 

A21 A fala do próprio professor A fala do próprio professor A fala do próprio professor 

A22 
A fala do próprio professor, o 
conhecimento e a experiência 

do aluno 

Imagens, o conhecimento e a 
experiência do aluno A fala do próprio professor 

A23 
Palavras e textos, o 

conhecimento e a experiência 
do aluno 

O conhecimento e a 
experiência do aluno A fala do professor 

A24 A fala do professor A fala do professor Palavras e textos 
 

Durante a aplicação deste questionário foi permitido ao aluno marcar até duas 

respostas, e por esta razão o quantitativo total ficou maior do que se fosse respondido apenas 

uma. Assim sendo, se obtiveram 173 respostas pelas alunas e 73 pelos alunos, conforme 

mostrado no quadro 77. 

Estratificando as respostas, que representam as ações metodológicas do professor 

transmitir o conteúdo, se obteve resultados quantitativos e percentuais apontados pelas alunas 

e alunos nos quadros específicos para cada professor, conforme o resumo dos quadros 70 a 

76. 
 

Quadro 70 – Ação metodológica do professor A 
Gênero F M 

Ação metodológica professor A 15 9 
Palavras e textos 2 13,33% 3 33,33% 
Fala do professor 7 46,67% 4 44,44% 

Imagens 11 73,33% 3 33,33% 
Conhecimento e experiência do aluno 4 26,67% 1 11,11% 

 

Quadro 71 – Ação metodológica do professor B 
Gênero F M 

Ação metodológica professor B 15 9 
Palavras e textos 13 86,67% 3 33,33% 
Fala do professor 10 66,67% 5 55,56% 

Imagens 0 0,00% 2 22,22% 
Conhecimento e experiência do aluno 2 13,33% 1 11,11% 

 

 

 

 

Quadro 72 – Ação metodológica do professor C 
Gênero F M 

Ação metodológica professor C 15 9 
Palavras e textos 14 93,33% 3 33,33% 
Fala do professor 7 46,67% 6 66,67% 
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Imagens 4 26,67% 1 11,11% 
Conhecimento e experiência do aluno 0 0,00% 1 11,11% 

 

Quadro 73 – Ação metodológica do professor D 
Gênero F M 

Ação metodológica professor D 15 9 
Palavras e textos 5 33,33% 5 55,56% 
Fala do professor 10 66,67% 2 22,22% 

Imagens 0 0,00% 2 22,22% 
Conhecimento e experiência do aluno 9 60,00% 0 0,00% 

 

Quadro 74 – Ação metodológica do professor E 
Gênero F M 

Ação metodológica professor E 15 9 
Palavras e textos 2 13,33% 3 33,33% 
Fala do professor 8 53,33% 5 55,56% 

Imagens 8 53,33% 1 11,11% 
Conhecimento e experiência do aluno 6 40,00% 3 33,33% 

 

Quadro 75 – Ação metodológica do professor F 
Gênero F M 

Ação metodológica professor F 15 9 
Palavras e textos 7 46,67% 2 22,22% 
Fala do professor 9 60,00% 4 44,44% 

Imagens 3 20,00% 2 22,22% 
Conhecimento e experiência do aluno 7 46,67% 2 22,22% 

 

Quadro 76 – Ação metodológica do professor G 
Gênero F M 

Ação metodológica professor G 15 9 
Palavras e textos 8 53,33% 2 22,22% 
Fala do professor 10 66,67% 5 55,56% 

Imagens 2 13,33% 1 11,11% 
Conhecimento e experiência do aluno 5 33,33% 1 11,11% 

 

Agrupando as ações metodológicas de todos os professores, e por uma estratificação 

geral das respostas, “palavras e textos”, “fala do professor”, “imagens” e “conhecimento e 

experiência do aluno”, o quadro resumo geral 77 apresenta os quantitativos em percentuais 

Das quinze alunas obtiveram-se 173 respostas, sendo 29,48% para “palavras e textos”, 

35,26% para “a fala do professor”, 16,18% para “imagens” e 19,08% para “o conhecimento e 

experiência do aluno”. Dos nove alunos obtiveram-se 73 respostas, sendo 28,77% para 

“palavras e textos”, 42,47% para “a fala do professor”, 16,44% para “imagens” e 12,32% para 

“o conhecimento e experiência do aluno”. 
 

Quadro 77 – Ação metodológica geral dos professores 
Gênero F M 

Ação metodológica dos professores 173 73 
Palavras e textos 51 29,48% 21 28,77% 
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Fala do professor 61 35,26% 31 42,47% 
Imagens 28 16,18% 12 16,44% 

Conhecimento e experiência do aluno 33 19,08% 9 12,32% 
 

4.3 RESULTADO DO QUESTIONÁRIO 2 – TERCEIRO PERÍODO (MÓDULO 3) 

 

O resultado aqui apresentado se refere ao questionário 2, apêndice “F”, aplicado aos 

alunos do 3º módulo de um Curso Técnico integrado ao Ensino Médio, na modalidade da 

Educação de Jovens e Adultos, período letivo 2016.1, turno da noite, cujos questionamentos 

estão agrupados e apresentados nos subitens a seguir: 

 

4.3.1 – Questionamento 1 – Dados pessoais: género e idade 

 

O questionamento 1 se caracteriza pelos dados pessoais quanto à “idade” e “gênero” 

dos alunos, como forma de se conhecer a maturidade da turma, cuja faixa etária variou de 20 a 

64 anos e, quanto ao “gênero” para se conhecer o quantitativo de mulheres (F) e homens (M), 

na turma da EJA. Estas informações, a maturidade e o gênero, serviram de base para 

selecionar os questionários de todos os alunos na ordem crescente de idade agrupado pelo 

gênero, pois assim, as respostas de todos se colocam numa mesma ordem para que se possa 

inter-relacionar os resultados de vários questionamentos para um mesmo aluno. 

O resultado deste questionamento está apresentado na tabela 42 e resumido no quadro 

78. 

A turma é constituída de 22 alunos, dentre os quais, 77,27% são do sexo feminino (F) 

e 22,73% do masculino (M). 

Quanto a idade na totalidade da turma, a faixa etária entre 30 e 39 anos se concentrou 

nas alunas representado por um percentual de 40,91%, e entre 20 e 29 anos para os alunos, 

com 13,34%. Tal quantitativo se mistura com outras faixas de idade, aos quais há 

possibilidade de mais ou menos amadurecimento em diversos aspectos da vida, cujos 

percentuais se apresentam no quadro 78, em que para as alunas 18,18% estão entre 20 e 29 

anos e 18,18% acima de 40 anos, e para os alunos 4,55% entre 30 e 39 anos, e 4,55% acima 

de 40 anos. 
 
 

Tabela 42 – Questionamento 1 

Q
u

es
tã

o
 

1
 Aluno A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 

SEXO F F F F F F F F F F F F F F F F F 
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IDADE 20 26 27 28 30 32 32 34 34 35 36 39 39 43 47 51 64 
 

                  
Q

u
es

tã
o

 1
 

Aluno A18 A19 A20 A21 A22     

   

 
  

 
 

SEXO M M M M M        
 

  
 

 
IDADE 20 21 28 32 42        

 
    

 

Quadro 78 – Gênero e idade dos alunos 

Total de 

alunos 

Gênero 
Idade entre 20 e 

29 anos 

Idade entre 30 

e 39 anos 

Idade maior 

que 40 anos 

F M F M F M F M 
22 17 5 4 3 9 1 4 1 

100,00% 77,27% 22,73% 18,18% 13,63% 40,91% 4,55% 18,18% 4,55% 
 

4.3.2 Questionamentos 2 a 5 – Local de residência, modo de locomoção e tempo gasto 

 

O questionamento 2 se caracteriza pelos dados geográficos quanto a distância e meio 

para deslocamento do aluno entre o local de moradia e do curso, pelos quais se observa o 

tempo gasto para tal. 

As questões 2 a 5, conforme mostradas a seguir, possibilita verificar o local de 

moradia e o meio de transporte para se deslocar até onde se realiza seu curso, bem como o 

tempo gasto, cujos dados poderão implicar na investigação dos métodos didáticos em sala de 

aula, os quais poderão ou poderiam proporcionar melhor aprendizado ainda na própria aula, 

minimizando o desgaste do aluno durante o tempo de percurso até a sala de aula. 

As tabelas 43 e 44 apresentam, os resultados dos questionamentos 2 a 5, e na 

sequência os resumos distribuídos nos quadros 79 a 82. 
 

Tabela 43 – Questionamentos 2 a 5 – alunas 
Questão 2 3 4 5 

Aluno MORADIA Veículo utilizado para 
escola 

Utiliza mais de um 
veículo Tempo gasto à escola 

A1 Na própria cidade Ônibus Não Menos de 30 minutos 
A2 Cidade vizinha Ônibus Não Entre uma e duas horas 
A3 Na própria cidade Ônibus Sim Entre 30 minutos e 1 hora 
A4 Na própria cidade Ônibus Sim Entre uma e duas horas 
A5 Na própria cidade Ônibus Sim Entre uma e duas horas 
A6 Na própria cidade Ônibus Não Menos de 30 minutos 
A7 Na própria cidade Ônibus Sim Entre 30 minutos e 1 hora 
A8 Na própria cidade Moto Não Menos de 30 minutos 
A9 Na própria cidade Ônibus Não Menos de 30 minutos 

A10 Na própria cidade A pé Não Menos de 30 minutos 
A11 Na própria cidade Ônibus Não Entre uma e duas horas 
A12 Na própria cidade Ônibus Sim Entre 30 minutos e 1 hora 
A13 Na própria cidade Ônibus Sim Entre uma e duas horas 
A14 Na própria cidade Ônibus Sim Entre 30 minutos e 1 hora 
A15 Na própria cidade A pé Não Menos de 30 minutos 
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A16 Na própria cidade Carro próprio Não Menos de 30 minutos 
A17 Na própria cidade Ônibus Não Entre 30 minutos e 1 hora 

 
Tabela 44 – Questionamentos 2 a 5 - alunos 

Questão 2 3 4 5 

Aluno MORADIA Veículo utilizado para 
escola 

Utiliza mais de 
um veículo Tempo gasto à escola 

A18 Na própria cidade Moto Não Menos de 30 minutos 
A19 Na própria cidade Ônibus Não Entre 30 minutos e 1 hora 
A20 Na própria cidade Ônibus Sim Menos de 30 minutos 
A21 Na própria cidade Moto Não Entre uma e duas horas 
A22 Na própria cidade Ônibus Sim Entre 30 minutos e 1 hora 

 

O quadro 79 mostra o resultado do questionamento 2, coluna 2 das tabelas 43 e 44, 

acerca da localidade de moradia dos alunos em relação ao local onde se realiza o curso da 

EJA, demonstrando de que provável distância o aluno terá de se deslocar para assistir suas 

aulas, se reside na própria cidade ou fora dela. 

Pelos dados no resumo do quadro 79, se observa que quase todos os alunos residem na 

própria cidade onde se realiza o curso, com exceção de uma aluna, numa cidade vizinha, que 

poderá se localizar a uma distância de 20 a 25 quilômetros do local onde se realiza o curso da 

EJA. 
 

Quadro 79 – Distância entre moradia e escola 
Gênero F M 

Moradia 17 5 
Na própria cidade 16 94,12% 5 100,00% 

Cidade vizinha 1 5,88% 0 0,00% 
 

O quadro 80 apresenta o resultado do questionamento 3, coluna 3 das tabelas 43 e 44, 

acerca do tipo de condução utilizado pelo aluno para se deslocar até o local onde se realiza o 

curso da EJA. Das dezessete alunas, 76,47% se deslocam de ônibus, 5,88% têm carro próprio, 

5,88% têm moto (motocicleta), e 11,77% se deslocam a pé por residir próximo a escola, 

enquanto dos cinco alunos, 60% se deslocam de ônibus, e 40% de moto. 
 

Quadro 80 – Tipo de condução utilizado pelo aluno 
Gênero F M 

Deslocamento 17 5 
Ônibus 13 76,47% 3 60,00% 

Carro próprio 1 5,88% 0 0,00% 
Moto 1 5,88% 2 40,00% 
A pé 2 11,77% 0 0,00% 

 

O quadro 81 apresenta o resultado do questionamento 4, coluna 4 das tabelas 43 e 44, 

acerca de quantos veículos o aluno utiliza para se deslocar até o local onde se realiza o curso 
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da EJA. Das dezessete alunas, 58,82% utilizam apenas um e 41,18% mais de um, e dos cinco 

alunos 60% utilizam apenas um e 40% mais de um. 
 

Quadro 81 – Quantidade de veículos utilizado pelo aluno 
Gênero F M 

Utiliza mais de um veículo 17 5 
Sim 7 41,18% 2 40,00% 
Não 10 58,82% 3 60,00% 

 

O quadro 82 apresenta o resultado do questionamento 5, coluna 5 das tabelas 43 e 44, 

acerca do tempo gasto pelo aluno para se deslocar até o local onde se realiza o curso da EJA. 

Das dezessete alunas, 41,18% gastam menos de 30 minutos, 29,41% entre 30 minutos e uma 

hora, e 29,41% entre uma e duas horas. Dos cinco alunos, 40% gastam menos de 30 minutos, 

40% entre 30 minutos e uma hora, e 20% entre uma e duas horas. 
 

Quadro 82 – Tempo gasto pelo aluno para o curso da EJA 
Gênero F M 

Tempo de deslocamento 17 5 
Menos de 30 minutos 7 41,18% 2 40,00% 

Entre 30 minutos e 1 hora 5 29,41% 2 40,00% 
Entre 1 e 2 horas 5 29,41% 1 20,00% 
Mais de 2 horas 0 0,00% 0 0,00% 

 

4.3.3 – Questionamentos 7 a 13 – Estado civil e causas do afastamento da escola 

 

As questões 7 a 13 se caracterizam pela “família” versus “academia”, ou seja, se é 

casado, se tem filhos, netos, e se se afastou da academia em algum momento e por qual 

motivo. 

As tabelas 45 e 46 apresentam, para as alunas e alunos respectivamente, os resultados 

dos questionamentos 7 a 13, e na sequência os resumos distribuídos nos quadros 83 a 90. 
 

Tabela 45 – Questionamentos 7 a 13 - alunas 
Questão 7 8 9 10 11 12 13 

Aluno Casado Filhos Quantos 
filhos 

Filhos 
dependentes 

Tem 
Netos 

Afastamento 
academia Motivo afastamento 

A1 Sim Não ----- ----- Não Sim Casamento 
A2 Não Sim Um Sim Não Não ----- 
A3 Não Sim Um Sim Não Sim Casamento 
A4 Não Não ----- ----- Não Não ----- 

A5 Sim Sim Quatro Sim Não Sim Porque tinha filhos pequenos para 
cuidar. 

A6 Não Sim Três Não Não Sim Casei muito cedo e tive filhos. 

A7 Sim Sim Dois Sim Não Sim Cuidar de casa e filhos, pois casei 
muito cedo. 

A8 Sim Sim Dois Sim Não Sim Engravidei. 
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A9 Sim Sim Dois Sim Não Sim Casei cedo e não me interessei mais 
pelos estudos. 

A10 Sim Não ----- ----- Não Sim Problema de saúde. 
A11 Não Sim Um Sim Não Sim Precisa trabalhar para criar os filhos. 
A12 Sim Sim Dois Sim Não Sim Doença. 
A13 Sim Sim Três Sim Não Sim Motivo de trabalho. 

A14 Sim Sim Três Não Sim Sim Para cuidar dos filhos que tinha 
menos de dez anos de idade. 

A15 Não Sim Um Sim Não Não ----- 

A16 Sim Sim Um Sim Não Sim 
Desisti, casei, e depois que minha 
filha entrou na faculdade, resolvi 

voltar a estudar. 

A17 Sim Sim Mais de 
sete Não Sim Sim 

Estive fora da escola por um longo 
tempo, casei, fui cuidar dos filhos, e 

resolvi voltar. 
 

Tabela 46 – Questionamentos 7 a 13 - alunos 
Questão 7 8 9 10 11 12 13 

Aluno Casado Filhos Quantos 
filhos 

Filhos 
dependentes 

Tem 
Netos 

Afastamento 
academia Motivo afastamento 

A18 Não Não ----- ----- ----- Sim Me afastei da escola por motivo de 
bebida, curtição, etc. 

A19 Não Não ----- ----- ----- Sim Pela distância que a escola se 
encontrava da minha residência. 

A20 Não Não ----- ----- ----- Sim Para trabalhar em outro estado. 
A21 Sim Sim Três Sim Não Sim Por trabalho. 
A22 Não Sim Cinco Sim Sim Sim Problema de saúde. 

 

O quadro 83 apresenta o resultado do questionamento 7, coluna 7 das tabelas 45 e 46, 

pelo qual trata em se saber quem é casado ou não. Das dezessete alunas, 64,71% são casadas e 

35,29% “não’, e dos cinco alunos, 20% são casados e 80% “não”. Portanto, no que se refere 

ao estado civil dos alunos na turma, tem-se um quantitativo significativo onde a maioria, 

54,54% são casados, e 45,45% “não”. 
 

Quadro 83 – Quantos são casados 
Gênero F M F + M 
Casado 17 5 22 

Sim 11 64,71% 1 20,00% 12 54,55% 
Não 6 35,29% 4 80,00% 10 45,45% 

 

O quadro 84 apresenta o resultado do questionamento 8, coluna 8 das tabelas 45 e 46, 

pelo qual trata de se conhecer quem tem filhos, independente se é ou não casado, e das 

dezessete alunas, 82,35% têm filho e 17,65% “não”, e dos cinco alunos, 40% têm filho e 60% 

“não”. 
 

Quadro 84 – Quem tem filhos 
Gênero F M 
Filhos 17 5 

Sim 14 82,35% 2 40,00% 
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Não 3 17,65% 3 60,00% 
 
O quadro 85 apresenta o resultado do questionamento 9, coluna 9 das tabelas 45 e 46, 

pelo qual trata de se conhecer a quantidade de filhos, não importando se é casado ou não, pois 

das quatorze alunas que afirmaram ter filhos, 35,72% têm um filho, 28,57% dois filhos, 

21,43% três filhos, 7,14% quatro filhos, e 7,14% mais de sete filhos. Dos dois alunos, 50% 

têm três filhos, e 50% têm cinco. 
 

Quadro 85 – Quantitativo de filhos 
Gênero F M 

Quantidade de filhos 14 2 
Um 5 35,72% 0 0,00% 
Dois 4 28,57% 0 0,00% 
Três 3 21,43% 1 50,00% 

Quatro 1 7,14% 0 0,00% 
Cinco 0 0,00% 1 50,00% 

Mais de sete 1 7,14% 0 0,00% 
 

O quadro 86 apresenta o resultado do questionamento 10, coluna 10 das tabelas 45 e 

46, pelo qual trata de se conhecer quanto dos filhos são seus dependentes financeiramente. 

Das quatorze alunas, 78,57% têm os filhos como seus dependentes, e 21,43% “não”. Dos dois 

alunos, 100% têm filhos como seus dependentes. 
 

Quadro 86 – Filhos dependentes financeiramente 
Gênero F M 

Filhos dependentes 14 2 
Sim 11 78,57% 2 100,00% 
Não 3 21,43% 0 0,00% 

 

O quadro 87 apresenta o resultado do questionamento 11, coluna 11 das tabelas 45 e 

46, pelo qual trata de se conhecer quem tem netos. Das quatorze alunas que tem filhos e pode 

ter netos, 7,14% têm netos e 92,86% “não”, e dos dois alunos 50% têm netos e 50% “não”. 
 

Quadro 87 – Tem netos 
Gênero F M 

Tem netos 14 2 
Sim 1 7,14% 1 50,00% 
Não 13 92,86% 1 50,00% 

 

O quadro 88 apresenta o resultado do questionamento 12, coluna 12 das tabelas 45 e 

46, pelo qual trata de se conhecer acerca de afastamento do aluno da academia em algum 

momento de sua vida. Das dezessete alunas, 82,35% afirmaram que em algum dia já se 

afastou da academia e 17,65% não. Dos cinco alunos, 100% já se afastaram. 
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Quadro 88 –Afastamento da academia 
Gênero F M 

Afastamento da academia 17 5 
Sim 14 82,35% 5 100,00% 
Não 3 17,65% 0 0,00% 

 

O quadro 89 apresenta o resultado do questionamento 13, coluna 13 das tabelas 45 e 

46, pelo qual trata de se conhecer o motivo que causou o afastamento do aluno da academia, 

conforme o quantitativo do questionamento 12, mostrado no quadro 88. As respostas 

mostraram motivos diversos, e nessa diversidade cada qual deve ter tido o seu peso particular 

como obstáculo ao seu desenvolvimento intelectual. 
 

Quadro 89 –Motivo do afastamento acadêmico 
Gênero Motivo afastamento 

F 
(82,35%) 

“Casamento”, “Porque tinha filhos pequenos para cuidar”, “Casei muito cedo e tive filhos”, 

“Cuidar de casa e filhos, pois casei muito cedo”, “Engravidei”, “Casei cedo e não me 

interessei mais pelos estudos”, “Problema de saúde”, “Precisa trabalhar para criar os filhos”, 

“Doença”, “Motivo de trabalho”, “Para cuidar dos filhos que tinha menos de dez anos de 

idade”, “Desisti, casei, e depois que minha filha entrou na faculdade, resolvi voltar a 
estudar”, “Estive fora da escola por um longo tempo, casei, fui cuidar dos filhos, e resolvi 

voltar”. 

M 
(100%) 

“Me afastei da escola por motivo de bebida, curtição, etc”, “Pela distância que a escola se 

encontrava da minha residência”, “Para trabalhar em outro estado”, “Por trabalho”, 

“Problema de saúde”. 
 

Fazendo uma síntese de ideia com as palavras chave que aparece pelo que foi descrito 

pelos alunos, o quadro 90 apresenta os motivos que envolveram as quatorze alunas, onde 

14,29% foram por trabalho, 21,42% por relacionamento conjugal, 50% relacionados aos 

filhos, e 14,29% por problema de saúde. Quanto aos motivos para os cinco alunos, 40% foram 

por trabalho, 20% por problema de saúde, e 20% por mudança de endereço e distância da 

escola. 
 

Quadro 90 – Palavras chaves para o motivo do afastamento da academia 
Gênero F M 

Motivo de afastamento da academia 14 5 
Trabalho 2 14,29% 2 40,00% 

Matrimonio 3 21,42%  0,00% 
Filhos 7 50,00%  0,00% 

Problema de saúde 2 14,29% 1 20,00% 
Mudança de endereço / Distância 0 0,00% 1 20,00% 

 

 

4.3.4 Questionamentos 14 a 20 – Curso profissionalizante versus mundo do trabalho 
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As questões 14 a 20, se caracterizam pela relação “curso profissionalizante” versus 

“trabalho”, e foram agrupadas em dois blocos. O primeiro agrupa as questões de 14 a 16, 

pelas quais se pretende saber quantas vezes o aluno fez um curso da EJA e suas razões, e no 

segundo agrupamento, as de 17 a 20, se pretende saber o quanto de conhecimento adquirido 

pelo aluno pode ser aplicado no seu dia a dia e trabalho e, se trabalha, qual a sua faixa salarial. 

Desta forma, as tabelas 47 e 48 apresentam os resultados das questões 14 a 16, cujos 

resumos se distribuem pelos quadros 91 e 92. 
 

Tabela 47 – Questionamentos 14 a 16 - alunas 
Questão 14 15 16 
Aluno Primeira vez Quantas vezes Razão para frequentar o curso 

A1 Sim ----- Quero terminar o ensino médio. 
A2 Sim ----- Para aprender mais, ter um certificado a mais no currículo. 
A3 Sim ----- Estou atrasada nos estudos e quero concluir o ensino médio. 
A4 Sim ----- Ter um melhor aprendizado. 
A5 Não 3ª Porque preciso terminar os estudos de ensino médio. 
A6 Sim ----- Para terminar o ensino médio. 
A7 Não 2ª Para mim profissionalizar. 
A8 Sim   Me certificar na área. 
A9 Não Mais de quatro Gosto de aprender. 

A10 Sim Mais de quatro Para aprender mais e estar bem melhor no mercado de trabalho. 
A11 Sim ----- Me formar em eventos e trabalhar no que eu gosto. 
A12 Sim ----- Aprender mais e terminar o 3º grau. 
A13 Não 3ª Para terminar os estudos no ensino médio. 
A14 Sim ----- Para aprender algo que me lance no mercado de trabalho. 
A15 Sim ----- Não sei dizer. 
A16 Sim ----- Recuperar o tempo perdido e aprender mais. 

A17 Sim ----- Realizar um grande desejo que ficou para trás por não estar na sala 
de aula. 

 
Tabela 48 – Questionamentos 14 a 16 - alunos 

Questão 14 15 16 
Aluno Primeira vez Quantas vezes Razão para frequentar o curso 
A18 Sim ----- Porque foi uma oportunidade que tive. 
A19 Não 2ª Para não deixar o aprendizado para trás. 
A20 Sim ----- Para adquirir conhecimento. 
A21 Sim ----- Para adquirir uma profissão. 

A22 Não 2ª Porque é um sonho que sempre quis. Para trabalhar com festa de 
decorações. 

 

O quadro 91 apresenta o resultado do questionamento 14, coluna 14 das tabelas 47 e 

48, pelo qual se verifica que a maioria, cerca de 76,47% das dezessete alunas estão fazendo o 

curso profissionalizante da EJA pela primeira vez, e 23,53% “não”. Quanto aos cinco alunos, 

60% cursam pela primeira vez e 40% “não”. 
 
 

Quadro 91 – Primeira vez que faz um curso profissionalizante 
Gênero F M 

Primeiro curso profissionalizante 17 5 
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Sim 13 76,47% 3 60,00% 
Não 4 23,53% 2 40,00% 

 

O questionamento da coluna 15, coluna 15 das tabelas 47 e 48, trata de se conhecer 

quantas vezes o aluno está fazendo o curso da EJA. Em conformidade com o resultado do 

questionamento 14, das dezessete alunas, quatro estão fazendo o curso por mais de uma vez, e 

dos cinco alunos, apenas dois. 

Pelo resultado do questionamento 16, coluna 16 das tabelas 47 e 48, se conhece as 

razões que levaram o aluno a fazer um curso profissionalizante da EJA. Fazendo uma síntese 

das citações colocadas, pode-se destacar objetivos principais conforme mostrado no resumo 

do quadro 92. 
 

Quadro 92 – Razão de fazer um curso profissionalizante 
Gênero F M 

Razão em fazer um curso profissionalizante 17 5 
Crescimento intelectual 9 52,94% 2 40,00% 

Crescimento profissional 6 35,30% 2 40,00% 
Indeciso 1 5,88% 0 0,00% 

Oportunidade 1 5,88% 1 20,00% 
 

O resultado mostra que a maioria anseia adquirir conhecimento para o crescimento 

intelectual. Das dezessete alunas, 52,94% se voltam para o crescimento intelectual, 35,30% 

para o crescimento profissional, 5,88% se colocam como indecisos e deixam dúvida quanto à 

razão de estar fazendo determinado curso, e 5,88% vêm como uma oportunidade, porém não 

alega para o quê. Dos cinco alunos, 40% se voltam para o crescimento intelectual, 40% para o 

crescimento profissional, e 20% vêm como uma oportunidade, não alegando para o quê. 

No segundo agrupamento de questionamentos, as tabelas 49 e 50, para as alunas e 

alunos respectivamente, apresentam os resultados das questões 17 a 20, cujos resumos estão 

distribuídos pelos quadros 93 a 96. 
 

Tabela 49 – Questionamentos 17 a 20 - alunas 
Questão 17 18 19 20 

Aluno 
Aplicabilidade do 
conhecimento na 
vida cotidiana % 

Trabalha Aplicabilidade do conhecimento no trabalho 
Salário 
mínimo 

(referência) 
A1 70 Não ----- ----- 

A2 30 Sim Matemática e português Menos de 
um salário 

A3 70 Não ----- ----- 
A4 80 Sim Diminuir minha timidez e melhorar meu diálogo. Um 

A5 50 Sim Está sendo bom. Menos de 
um salário 

A6 80 Não ----- ----- 
A7 90 Sim Sim. Trabalho com pessoas na área de beleza. Menos de 
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um salário 

A8 80 Sim Não sei dizer. Menos de 
um salário 

A9 100 Não ----- ----- 
A10 100 Não ----- ----- 

A11 90 Sim Acredito que tudo que já aprendi e vou aprender será 
aplicável. 

Menos de 
um salário 

A12 80 Sim Sou artesã e o que aprendo será aplicável na área de 
lembrancinhas e convite. 

Menos de 
um salário 

A13 90 Não ----- ----- 
A14 80 Não ----- ----- 
A15 20 Não ----- ----- 
A16 90 Não ----- ----- 
A17 80 Não ----- ----- 

 

Tabela 50 – Questionamentos 17 a 20 – alunos 
Questão 17 18 19 20 

Aluno 
Aplicabilidade do 
conhecimento na 
vida cotidiana % 

Trabalha Aplicabilidade do conhecimento no trabalho 
Salário 
mínimo 

(referência) 
A18 40 Sim Estou adquirindo mais conhecimento. Um 
A19 10 Não ----- ----- 

A20 40 Sim Será aplicável os bons modos, a arrumação e a se 
comunicar com vários tipos de pessoas. Um 

A21 10 Sim Não será aplicável, mas pretendo ter um futuro melhor. Um 

A22 80 Sim Ainda não. Menos de 
um salário 

 

Nesse agrupamento de questões se procurou conhecer o quanto do conhecimento 

adquirido pelo aluno, ele imagina aplicar em sua vida, seja no cotidiano ou trabalho, bem 

como conhecer a faixa salarial de quem trabalha, com objetivo de se ter uma visão de sua 

condição financeira para com a vida acadêmica, que será explicado na análise. 

Assim, o resultado em percentual do conhecimento aplicável na vida cotidiana de cada 

aluno que aparece na questão 17, coluna 17 das tabelas 49 e 50, se apresenta distribuído da 

seguinte forma: das dezessete alunas, 11,76% afirmaram que 100% do conhecimento 

aprendido no curso são aplicáveis em sua vida cotidiana, 23,53% que 90%, 35,30% que 80%, 

11,77% que 70%, 5,88% que 50%, 5,88% que 30%, e 5,88% que 20%. Já pelos cinco alunos, 

o que foi aprendido e pode ser aplicável em sua vida cotidiana, 20% informaram que 80% são 

aplicáveis, 40% que 40%, e 40% que apenas 10%. 

Tais informações em percentuais de alunos e conhecimento aprendido e aplicável na 

vida cotidiana deles, se resume no quadro 93 de forma mais compreensível. 
 
 

Quadro 93 – Conhecimento aplicável no cotidiano 
Gênero F M 

Aplicabilidade do conhecimento no cotidiano 17 5 
100,00% 2 11,76% ---- ---- 
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90,00% 4 23,53% ---- ---- 
80,00% 6 35,30% 1 20% 
70,00% 2 11,77% ---- ---- 
60,00% ---- ---- ---- ---- 
50,00% 1 5,88% ---- 0,00% 
40,00% 0 0,00% 2 40,00% 
30,00% 1 5,88% ---- ---- 
20,00% 1 5,88% ---- ---- 
10,00% ---- ---- 2 40,00% 

 

O quadro 94 apresenta o resultado do questionamento 18, coluna 18 das tabelas 49 e 

50, pelo qual se pretende conhecer quem trabalha ou não. Das dezessete alunas, 41,18% 

trabalham e 58,82% “não”. Dos cinco alunos, 80% afirmaram que sim, e 20% “não”. 
 

Quadro 94 – Quem trabalha 
Gênero F M 

Trabalha 17 5 
Sim 7 41,18% 4 80,00% 
Não 10 58,82% 1 20,00% 

 

O quadro 95 apresenta uma síntese de palavras chaves para as respostas da questão 19, 

coluna 19 das tabelas 49 e 50, pela qual se pretende saber o quanto do conhecimento 

adquirido no curso é aplicável no trabalho, diferente da questão 17, resumido no quadro 93, 

quando tratou do quanto do conhecimento adquirido em sala de aula é aplicável na vida 

cotidiana. Obviamente que os respondentes, sete alunas e quatro alunos, foram aqueles que 

afirmaram trabalhar, conforme o registro do questionamento 18 resumido no quadro 94. 
 

Quadro 95 – Conhecimento adquirido no curso e aplicável no trabalho 
Gênero F M 

Aplicabilidade do conhecimento no trabalho 7 4 
"matemática e português", "diminuir a timidez a 
melhoria de relacionamento pessoal", "na área 
de beleza", "artesanato". 

7 100,00% ----- ----- 

"Comunicação e relacionamento pessoal". ----- ----- 4 100,00% 
 

As falas das alunas, foram diversas e distintas haja vista as atividades laborais serem 

diferentes, até mesmo visando o futuro por ainda não estar sendo aplicável. Quanto aos 

alunos, da mesma forma, houve diversidade, embora que pequena a amostra, mas se percebe a 

aplicabilidade ou não no trabalho que exercem. 

O quadro 96 apresenta o resultado do questionamento 20, coluna 20 das tabelas 49 e 

50, pelo qual se procura conhecer o nível salarial dos que trabalham. Entre as sete alunas que 

trabalham, 85,71% recebem menos de um salário mínimo que é o de referência, 14,29% um 
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salário mínimo. Dos quatro alunos que trabalham, 25% recebem menos de um salário 

mínimo, e 75% um salário mínimo. 
 

Quadro 96 – Nível salarial 
Gênero F M 

Salário mínimo (referência) 7 4 
Menos de um 6 85,71% 1 25,00% 

Um 1 14,29% 3 75,00% 
 

4.3.5 Questionamentos 21 a 25 – Visão do aluno sobre o curso e docentes 

 

As questões 21 a 25 se caracterizam na visão do aluno quanto ao curso 

profissionalizante que faz e seus respectivos docentes, os quais estão apresentadas nas tabelas 

51 e 52, para as alunas e alunos respectivamente, e resumos distribuídos pelos quadros 97 a 

101. 

Quando o ser humano gosta do que faz, fica possibilitado a desempenhar bem as suas 

atividades. Portanto, pelo primeiro questionamento na coluna 21 da tabela 51 procura-se 

descobrir o quanto o aluno gosta do seu curso. Gostar de um curso profissionalizante é um dos 

aspectos importantes para alguém ter bons resultados, tanto no final de cada etapa quanto no 

momento de ingressar no mundo do trabalho. 
 

Tabela 51 – Questionamentos 21 a 25 - alunas 
Questão 21 22 23 24 25 

Aluno Gosta do 
curso Justificativa "SIM" Confiança 

pelo docente 
Comprometimento 

do docente 
Preocupação 
do docente 

A1 Sim Me ajuda a ser mais organizada e pelo 
aprendizado. 

Mais ou 
menos Sim A maioria 

A2 Sim Porque estou aprendendo mais. Mais ou 
menos Não Não 

A3 Sim Não sei dizer. Sim A maioria A maioria 

A4 Sim Por ser uma instituição muito conhecida 
e professores capacitados. Sim A maioria Sim 

A5 Sim Porque cada dia aprendo mais. Sim Sim Sim 
A6 Sim Aprender cerimonial e etiquetas. Sim Sim Sim 

A7 Sim É um curso que atrai muitas pessoas 
ecléticas. Sim A maioria Sim 

A8 Sim A comunicação. Sim Sim Sim 

A9 Sim Gosto dos professores, dos colegas e 
cada dia aprendo mais. Sim Sim Sim 

A10 Sim É muito bom para minha vida e cada 
vez mais. Sim Sim Sim 

A11 Sim Eu amo organizar eventos, já trabalho 
na área. Sim Sim Sim 

A12 Sim 
Trabalho na igreja com eventos e estou 
me aperfeiçoando e aprendendo coisas 

novas. 
Sim Sim Sim 



219 
 

 
 

A13 Sim Porque eu adquiri muita esperança para 
trabalhar na área de eventos. 

Mais ou 
menos Sim Sim 

A14 Sim O ensinamento de organização de 
eventos. Sim Sim Sim 

A15 Sim Estou aprendendo muito. Mais ou 
menos Sim Sim 

A16 Sim 
Gosto das aulas práticas, nos faz lidar 

com o público e saber organizar 
eventos. 

Mais ou 
menos A maioria Sim 

A17 Sim 
Interessa em aprender algo bom. 

Encontro novidade que possa trazer 
alguns benefícios. 

Sim Sim Sim 

 
Tabela 52 – Questionamentos 21 a 25 - alunos 

Questão 21 22 23 24 25 

Aluno Gosta do 
curso Justificativa "SIM" Confiança 

pelo docente 
Comprometimento 

do docente 
Preocupação 
do docente 

A18 Sim É uma área que me identifico muito. Sim Sim Sim 

A19 Sim Porque irá abrir uma oportunidade de 
emprego na área de eventos. 

Mais ou 
menos A minoria A minoria 

A20 Não Não sei dizer. Sim Sim Sim 

A21 Sim É um aprendizado ou desenvolvimento 
em minha vida. 

Mais ou 
menos Sim Sim 

A22 Sim Porque é uma profissão que dá 
oportunidade de você trabalhar. Sim Sim Sim 

 

Conforme os resultados apresentados na questão 21, coluna 21 das tabelas 51 e 52, e 

resumidos no quadro 97, 100% das alunas gostam do curso, enquanto dos cinco alunos, 80% 

gostam do curso e 20% “não“. 
 

Quadro nº 97 – Gosta do curso 
Gênero F M 

Gosta do curso 17 5 
Sim 17 100,00% 4 80,00% 
Não 0 0,00% 1 20,00% 

 

Os alunos justificam o “SIM” da questão 21, resumido no quadro 97, nos resultados 

apresentados do questionamento 22, coluna 22 das tabelas 51 e 52, cujas falas podem ser 

resumidas por uma síntese de ideias com palavras chave que poderão retratar o que cada um 

dos respondentes quis comprovar, mostrado no quadro 98. 
 

Quadro 98 – Justificativa por gostar do curso 
Gênero F M 

Justificativa do "SIM" 17 5 
“Organização", "aprendizagem”, “reconhecimento pela instituição e professores", 

"atração pelo curso", "comunicação", "benefício para a vida pessoal", 
"aperfeiçoamento profissional", "esperança", "ensinamento de organização 
profissional", “aplicabilidade”, “novos conhecimentos”. 

17 100%  ----- 

"Identificação", "oportunidade", "aprendizado", "profissionalização". ----- ----- 4 80% 
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O resultado do questionamento 23, coluna 23 das tabelas 51 e 52, apresenta a visão 

dos alunos acerca da confiança que têm sobre o que os seus professores ensinam, cujo resumo 

se apresenta no quadro 99. Assim, das dezessete alunas, 70,59% confiam no que seus 

professores transmitem, e 29,41% acreditam mais ou menos, enquanto que dos cinco alunos, a 

confiança fica em 60%, e 40% se estabelecem entre a confiança e desconfiança pela resposta 

do “mais ou menos”. 
 

Quadro 99 – Confiança pelo ensino do docente 
Gênero F M 

Confiança no docente 17 5 
Sim 12 70,59% 3 60,00% 

Mais ou menos 5 29,41% 2 40,00% 
 

No questionamento 24, coluna 24 das tabelas 51 e 52, o aluno responde sobre o 

comprometimento do docente com o ensino, cujos resultados se apresentam no resumo do 

quadro 100. Assim, das dezessete alunas, 70,59% afirmaram “sim”, os docentes são 

comprometidos com o ensino, 23,53% “a maioria”, e 5,88% “não”, enquanto dos cinco 

alunos, 80% afirmaram que “sim”, e 20% “a minoria”. 
 

Quadro 100 – Comprometimento do docente com o ensino 
Gênero F M 

Comprometimento do docente 17 5 
Sim 12 70,59% 4 80,00% 

A maioria 4 23,53% ---- ---- 
A minoria --- ---- 1 20% 

Não 1 5,88% 0 0,00% 
 

No questionamento 25, coluna 25 das tabelas 51 e 52, se busca conhecer a visão dos 

alunos sobre a preocupação do docente com o aprendizado deles, cujos resultados estão 

resumidos no quadro 101. Das dezessete alunas, 82,35% afirmaram que os docentes se 

preocupam com o aprendizado dos alunos, e 11,77% aponta para “a maioria” e 5,88% diz que 

não, enquanto dos cinco alunos, 80% afirmaram que se preocupam, e 20% apontam para “a 

minoria”. 
 

Quadro 101 – Preocupação do docente com o aprendizado 
Gênero F M 

Preocupação do docente 17 5 
Sim 14 82,35% 4 80,00% 

A maioria 2 11,77% 0 0,00% 
A minoria 0 0,00% 1 20,00% 

Não 1 5,88% 0 0,00% 
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4.3.6 Questionamentos 6 e 26 a 35 – Relação do aluno com material didático 

 

As questões 6 e 26 a 35, mostradas na sequência, se caracterizam no “aluno” versus 

“material didático”. Porém, as questões estão agrupadas em dois blocos. O primeiro 

agrupamento corresponde as questões 6 e 26 a 29, apresentadas nas tabelas 53 e 54 para as 

alunas e alunos respectivamente, e resumidas nos quadros 102 a 107, pelos quais se conhece a 

visão do aluno quanto ao seu material didático e sua interação com ele. O segundo 

corresponde as questões 30 a 35, apresentadas nas tabelas 55 e 56 para as alunas e alunos 

respectivamente, e resumidas nos quadros 108 a 113, pelos quais se observa a visão do aluno 

quanto a leitura e preferência pelo material didático, juntamente com suas respectivas 

justificativas. 
 

Tabela 53 – Questionamentos 6, e 26 a 29 - Alunas 
Questão 6 26 27 28 29 

Aluno 
Gosta de 
revista 

quadrinhos 

Facilidade 
livro 

didático 
Justificativa do livro didático 

Aproveitamento 
do 

conhecimento 
Interdisciplinaridade 

A1 Sim Não Porque não entendo muito. Não Sim 
A2 Não Não Porque sou lenta para entender. Não Sim 

A3 Sim Não São enormes leituras com 
linguagem não muito simples. Sim Sim 

A4 Sim Sim Por meio da leitura se aprende 
mais. Sim Sim 

A5 Sim Sim Não sei dizer. Sim Sim 
A6 Sim Sim Às vezes tenho facilidade. Não Sim 

A7 Sim Não 
Meu horário é complicado. Vivo 
na correria no dia a dia para dar 

conta de tudo. 
Sim Sim 

A8 Sim Sim Não dizer. Sim Sim 
A9 Sim Não Prefiro aulas práticas. Sim Sim 

A10 Sim Sim Porque os livros são melhores para 
pesquisa. Sim Sim 

A11 Sim Sim Os livros trazem muitas opções de 
leituras e formas de aprendizagem. Sim Sim 

A12 Sim Não O livro é muito complicado de 
entender bem. Sim Sim 

A13 Sim Não Porque precisamos tirar muitas 
dúvidas com o professor. Não Sim 

A14 Sim Sim Porque a linguagem é bem fácil de 
entender. Não Não 

A15 Sim Não Não sei dizer. Não Não 

A16 Sim Sim 
Com o livro além de aprender, 

você pratica a leitura e exercita a 
mente. 

Não Sim 

A17 Sim Sim Não sei dizer. Não Sim 
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Tabela 54 – Questionamentos 6, e 26 a 29 - Alunos 
Questão 6 26 27 28 29 

Aluno 
Gosta de 

revista em 
quadrinhos 

Facilidade 
livro 

didático 
Justificativa do livro didático 

Aproveitamento 
do 

conhecimento 
Interdisciplinaridade 

A18 Sim Não Muito pouco tempo. Sim Sim 
A19 Não Não Não trago o livro para a aula. Não Não 

A20 Sim Não Passei muito tempo sem estudar e 
tenho pouco tempo para estudar. Sim Sim 

A21 Sim Sim Não sei dizer. Sim Sim 
A22 Sim Sim Não sei dizer. Sim Sim 

 

Referente ao questionamento 6, coluna 6 nas tabelas 53 e 54, se verifica que a maioria 

dos alunos gostam de revistas em quadrinhos, cujos resultados estão no resumo do quadro 

102. Das dezessete alunas, 94,12% responderam que “sim” e 5,88% disseram “não”, e dos 

cinco alunos, 80% responderam “sim” e 20% “não”. 
 

Quadro 102 – Gosta de revistas em quadrinhos 
Gênero F M 

Gosta de revista em quadrinhos 17 5 
Sim 16 94,12% 4 80,00% 
Não 1 5,88% 1 20,00% 

 

No questionamento 26, coluna 26 nas tabelas 53 e 54, verifica-se a interação do aluno 

com o livro didático, ou seja, se tem facilidade ou não para compreendê-lo, cujos resultados 

se apresentam no resumo do quadro 103. Assim, das dezessete alunas, 47,06% não têm 

facilidade em interagir com um livro didático e 52,94% têm. Dos cinco alunos, 60% não têm 

facilidade e 40% têm facilidade para se relacionar com o livro didático. 
 

Quadro 103 – Facilidade de interação com o livro didático 
Gênero F M 

Facilidade com livro didático 17 5 
Sim 9 52,94% 2 40,00% 
Não 8 47,06% 3 60,00% 

 

Verificando o quantitativo total de alunos, independente do gênero, percebe-se que a 

turma se divide, ou seja, metade não tem facilidade de relacionar-se com o livro didático e a 

outra metade tem facilidade, conforme o quadro 104. Com isto, a turma se divide quanto a 

interagir bem ou não com o livro didático. 
 

Quadro 104 – Facilidade de interação com o livro didático – independente do gênero 
Independente do gênero Total = F + M 

Facilidade com livro didático 22 
Sim 11 50,00% 
Não 11 50,00% 
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O resultado do questionamento 27, coluna 27 nas tabelas 53 e 54, apresenta as 

justificativas dos alunos terem ou não facilidade de se relacionar com o livro didático. 

Referente, então, aos percentuais na resposta “não” apresentado no quadro 103, das citações 

apresentadas de várias maneiras pode-se resumir algumas palavras como apresentado no 

quadro 105. 
 

Quadro 105 – Justificativa pela dificuldade de interagir com o livro didático 
Gênero F M 

Justificativa pela dificuldade de interagir com o livro didático 17 5 
"Porque não entendo muito", "Sou lenta", "Enormes leituras com linguagem 
não muito simples", "Falta tempo para leitura", "Prefere aulas práticas", “O 
livro é complicado para entender", "Precisa tirar muitas dúvidas com o 
professor". 

8 47,06% ----- ----- 

"Pouco tempo", "Não traz o livro para aula", “Não tem tempo para estudar”. ----- ----- 1 60,00% 
 

Da mesma maneira como foi observado para os alunos do módulo 1 no item 4.2.6, 

aqui também se ressalva o percentual elevado dos alunos que têm dificuldade de relacionar-se 

com o livro-texto oficial do curso, que é relativo, depende de vários aspectos, e para não ser 

repetitivo, ficam implícitas as mesmas palavras colocadas para os alunos do módulo 1. 

O resultado do questionamento 28, coluna 28 nas tabelas 53 e 54, mostra o relato do 

aluno em dizer se o conteúdo do material didático tem aproveitamento em sua vida no dia a 

dia ou no trabalho, resumido no quadro 106. Assim, das dezessete alunas, 52,94% afirmaram 

“sim” e 47,06% “não”, enquanto dos cinco alunos, 80% responderam “sim” e 20% “não”. 
 

Quadro 106 – Aproveitamento do conteúdo do material didático 
Gênero F M 

Aproveitamento de estudo no dia a dia ou trabalho 17 5 
Sim 9 52,94% 4 80,00% 
Não 8 47,06% 1 20,00% 

 

No questionamento 29, coluna 29 nas tabelas 53 e 54, os alunos afirmam o quanto o 

conteúdo do material didático trabalhado em cada disciplina tem correlação entre elas, 

constituindo assim uma interdisciplinaridade. Conforme o resumo no quadro 107, 88,24% das 

dezessete alunas afirmaram “sim”, e 11,76% “não”, enquanto dos cinco alunos, 80% 

afirmaram “sim” e 20% “não”. 
 

Quadro nº 107 – Interdisciplinaridade 
Gênero F M F + M 

Interdisciplinaridade 17 5 22 
Sim 15 88,24% 4 80,00% 19 86,36% 
Não 2 11,76% 1 20,00% 3 13,64% 
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O segundo agrupamento trata das questões 30 a 35, cujos resultados estão 

apresentados nas tabelas 55 e 56, para as alunas e alunos respectivamente, pelas quais se 

observa a visão do aluno quanto a leitura e preferência pelo material didático, juntamente com 

suas respectivas justificativas, resumidas nos quadros 108 a 113. 
 

Tabela 55 – Questionamentos 30 a 35 - Alunas 
Questão 30 31 32 33 34 35 

Aluno Gosta 
de ler 

Quantitativo 
de leitura 
por ano 

Preferência 
de leitura Justificativa da leitura 

Gosta de 
livro 

didático 

Justificativa de gostar 
livro didático 

A1 
Mais 
ou 

menos 
Dois Histórias em 

quadrinhos 
Porque é mais divertido e 

chama mais atenção. Sim As vezes ajuda mais a 
entender. 

A2 
Mais 
ou 

menos 
Um Histórias em 

quadrinhos 
Porque é mais fácil de 

entender Não Porque é muito assunto 
para poucas perguntas. 

A3 Sim Nenhum Histórias em 
quadrinhos 

É uma forma divertida de 
aprender. Não 

Não muito interessantes e 
muito pesados para 

carregar. 

A4 
Mais 
ou 

menos 
Um Histórias em 

quadrinhos Pouca coisa para ler. Não Com a ajuda do professor 
ajuda um pouco mais. 

A5 Sim Mais de 
quatro 

Histórias em 
quadrinhos 

Porque histórias em 
quadrinhos eu acho legal. Sim Não sei dizer. 

A6 
Mais 
ou 

menos 
Um Histórias em 

quadrinhos Eu gosto de histórias. Sim Sim. Aprendo. 

A7 Sim Um De estudo 

Os livros de estudos nos 
trazem o conhecimento 
das coisas em que nós 

vivemos. 

Sim 
Nos faz sempre na vida 

um ser feliz e com 
conhecimento. 

A8 
Mais 
ou 

menos 
Um Histórias em 

quadrinhos Não sei dizer. Sim Não sei dizer. 

A9 Sim Nenhum Histórias em 
quadrinhos 

Gosto de ler as estórias 
em quadrinhos, são mais 
engraçadas, e de amarga 

já basta a vida. 

Não Gosto mais das aulas 
práticas. 

A10 Sim Mais de 
quatro De estudo 

Porque o livro de história 
fala sobre a história do 

Brasil e outros. 
Sim 

Gosto de estudar com 
meus livros porque 

aprendo melhor. 

A11 Sim Três Histórias em 
quadrinhos 

Os livros de histórias em 
quadrinhos mostram 

ilustrações interessantes. 
Sim 

As partes em espanhol e 
ciências eu gosto muito 

de ler. 

A12 
Mais 
ou 

menos 
Três Histórias em 

quadrinhos Por ser mais divertido. Não 
Não usamos muito, então 
não posso dizer que sim 

nem que não. 

A13 Sim Nenhum Histórias em 
quadrinhos 

Porque chama mais 
atenção. Não Porque são livros antigos 

com conteúdo velho. 

A14 Sim Um Histórias em 
quadrinhos 

Eu gosto. É mais fácil de 
entender. Sim 

Porque se não tivéssemos 
seria mais difícil de 

entender. 

A15 Sim Um De estudo Eu gosto de ler livro de 
História do Brasil. Sim Não sei dizer. 
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A16 Sim Dois De estudo 

Com ele você, além de 
ter mais conhecimento, 
você fica sabendo de 
alguns detalhes (data, 

local) no qual fica mais 
interessante em aprender. 

Sim 

São livros atualizados 
com uma nova linguagem 
sem ser aquele método de 

só decorar. 

A17 Sim Mais de 
quatro De estudo 

Gosto de ler, pois é 
fundamental para nosso 

desenvolvimento 
cultural. 

Sim Gosto de ler. 

 
Tabela 56 – Questionamentos 30 a 35 - Alunos 

Questão 30 31 32 33 34 35 

Aluno Gosta 
de ler 

Quantitativo 
de leitura 
por ano 

Preferência 
de leitura Justificativa da leitura 

Gosta 
de livro 
didático 

Justificativa de gostar livro 
didático 

A18 Sim Três Histórias em 
quadrinhos Eles são legais. Sim Contém informações muito 

boas. 

A19 
Mais 
ou 

menos 
Nenhum De estudo Não gosto de histórias 

em quadrinhos. Não Os livros do PROEJA são 
muito grandes. 

A20 
Mais 
ou 

menos 
Um Histórias em 

quadrinhos 
Não sou muito de ler, e 

não tenho tempo. Sim Não sei dizer. 

A21 
Mais 
ou 

menos 
Um De estudo Prefiro Não Porque não tem nada 

interessante. 

A22 
Mais 
ou 

menos 
Dois De estudo Não sei dizer. Sim Eu nem sei como explicar. 

 

No questionamento 30, coluna 30 nas tabelas 55 e 56, é solicitado ao aluno responder 

se “gosta de ler”. Os resultados estão apresentados no resumo do quadro 108, pelo qual se 

observa que das dezessete alunas, 64,71% afirmaram “sim”, e 35,29% “mais ou menos”, 

enquanto dos cinco alunos, 20% afirmaram “sim”, 80% “mais ou menos”. 
 

Quadro 108 – Gostar de ler 
Gênero F M 

Gosta de ler 17 5 
Sim 11 64,71% 1 20,00% 
Não 0 0,00% 0 0,00% 

Mais ou menos 6 35,29% 4 80,00% 
 

Pelo questionamento 31, coluna 31 nas tabelas 55 e 56, o aluno informa quantos livros 

leu no ano de 2015, cujo resultado se apresenta no resumo do quadro 109. 

Assim, se percebe que das dezessete alunas, 17,65% não leram “nenhum” livro no ano 

de 2015; 41,18% leram “um”; 11,76% “dois”; 11,76% “três”; e 17,65% “mais de quatro”. Dos 

cinco alunos, 20% não leram “nenhum” livro no ano de 2015; 40% “um”; 20% “dois”; e 20% 

“três”. 
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Quadro 109 – Quantitativo de leitura por ano 
Gênero F M 

Quantidade de livros lidos em 2015 17 5 
Nenhum 3 17,65% 1 20,00% 

1 7 41,18% 2 40,00% 
2 2 11,76% 1 20,00% 
3 2 11,76% 1 20,00% 
4 ----- ----- 0 0,00% 

Mais de quatro 3 17,65% 0 0,00% 
 
Os resultados do questionamento 32, coluna 32 nas tabelas 55 e 56, mostram a 

preferência do aluno quanto ao tipo de leitura entre um livro didático de “estudo” ou um com 

“histórias em quadrinhos”. Conforme o resumo do quadro 110, verifica-se que das dezessete 

alunas, 29,41% preferem um livro de estudo e 70,59% o de “histórias em quadrinhos”, 

enquanto dos cinco alunos, 60% preferem um de “estudo” e 40% um de “histórias em 

quadrinhos”. 

 
Quadro 110 – Preferência de leitura 
Gênero F M 

Preferência de leitura 17 5 
História em quadrinhos 12 70,59% 2 40,00% 

Livro de estudo 5 29,41% 3 60,00% 
 
O resultado do questionamento 33, coluna 33 nas tabelas 55 e 56, apresenta algumas 

justificativas da questão 32, cujas falas estão relatadas de várias maneiras, conforme 

mostradas no resumo do quadro 111, sob os mesmos percentuais de alunas e alunos do quadro 

110. 
 

Quadro nº 111 – Justificativa pela preferência de leitura 
Justificativa do tipo de leitura 

17 Gênero Alunas 

12 70,59% História em 
quadrinhos 

"Mais divertido chama atenção", "Fácil entendimento", "aprendizagem divertida", 
"são engraçadas", "ilustrações interessantes". 

5 29,41% Livro de 
estudo "Traz mais conhecimento", "é fundamental para desenvolvimento intelectual". 

5 Gênero Alunos 

2 40% História em 
quadrinhos "São legais". 

3 60% Livro de 
estudo "Não gosta de histórias em quadrinhos", “preferência”. 

 

O resultado do questionamento 34, coluna 34 nas tabelas 55 e 56, mostra o quanto o 

aluno gosta do livro didático, resumido no quadro 112. Das dezessete alunas, 64,71% 

afirmaram “sim” e 35,29% “não”; enquanto dos cinco alunos, 60% disseram “sim”, e 40% 

“não”. Pelo total da turma, 63,64% gostam do livro didático e 36,36%”não”. 
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Quadro 112 – Gosta do livro didático 
Gênero F M F + M 

Gosta do livro didático 17 5 22 
Sim 11 64,71% 3 60,00% 14 63,64% 
Não 6 35,29% 2 40,00% 8 36,36% 

 

O resultado do questionamento 35, coluna 35 nas tabelas 55 e 56, apresenta as 

justificativas da questão 34, cujas citações estão relatadas de várias maneiras, conforme 

mostradas no resumo do quadro 113, sob os mesmos percentuais de alunas e alunos do quadro 

112. 
 

Quadro 113 – Justificativa de gostar do livro didático 
Justificativa de gostar do livro didático 

17 Gênero Alunas 

11 64,71% Sim 

“Às vezes ajuda mais a entender”, “Não sei dizer”, “Sim. Aprendo”, “Nos faz 

sempre na vida um ser feliz e com conhecimento”, “Gosto de estudar com meus 

livros porque aprendo melhor”, “As partes em espanhol e ciências eu gosto muito 

de ler”, “Porque se não tivéssemos seria mais difícil de entender”, “São livros 

atualizados com uma nova linguagem sem ser aquele método de só decorar”, 

“Gosto de ler”. 

6 35,29% Não 

“Porque é muito assunto para poucas perguntas”, “Não muito interessantes e muito 

pesados para carregar”, “Com a ajuda do professor ajuda um pouco mais”, “Gosto 

mais das aulas práticas”, “Não usamos muito, então não posso dizer que sim nem 
que não”, “Porque são livros antigos com conteúdo velho”. 

5 Gênero Alunos 
3 60,00% Sim “Contém informações muito boas”, “Não sei dizer”, “Eu nem sei como explicar”. 
2 40,00% Não “Os livros do PROEJA são muito grandes”, “Porque não tem nada interessante”. 

 

4.3.7 Questionamentos 36 a 37 – Relação do aluno com Benefício financeiro 

 

Os questionamentos nas tabelas 57 e 58 para as alunas e alunos respectivamente, se 

caracterizam no interesse do aluno pelos estudos versus benefício financeiro governamental. 

Os resultados das questões 36 e 37, pelos quais se observa a atitude do aluno diante do 

recebimento de algum benefício financeiro do sistema governamental em relação a 

continuidade nos estudos caso venha perde-lo, cujos resumos se distribuem pelos quadros 114 

e 115. 
 

Tabela 57 – Questionamentos 36 e 37 - alunas 
Questão 36 37 
Aluna Tem benefício financeiro Sem bolsa deixaria de estudar 

A1 Não ----- 
A2 Não ----- 
A3 Não ----- 
A4 Não ----- 
A5 Sim Sim 
A6 Sim Não 
A7 Sim Não 
A8 Sim Não 
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A9 Sim Não 
A10 Não ----- 
A11 Sim Não 
A12 Sim Não 
A13 Sim Sim 
A14 Sim Sim 
A15 Sim Não 
A16 Não ----- 
A17 Sim Não 

 
Tabela 58 – Questionamentos 36 e 37 – alunos 

Questão 36 37 
Aluno Tem benefício financeiro Sem bolsa deixaria de estudar 
A18 Sim Não 
A19 Sim Não 
A20 Não ----- 
A21 Sim Sim 
A22 Não ----- 

 

Referente ao questionamento 36, coluna 36 da tabela 57 e 58, mostrado no resumo do 

quadro 114, das dezessete alunas, cerca de 64,71% recebem algum benefício financeiro do 

sistema governamental, e 35,29% não, e dos cinco alunos, 60% recebem e 40% não. 
 

Quadro 114 – Benefício financeiro 
Gênero F M 

Tem benefício financeiro 17 5 
Sim 11 64,71% 3 60,00% 
Não 6 35,29% 2 40,00% 

 

No questionamento 37, coluna 37 da tabela 57 e 58, dos que recebe algum benefício 

financeiro governamental respondido na questão 36, pretende-se saber se o aluno deixaria o 

curso caso fosse suspensa a ajuda financeira, e assim o quadro 115 apresenta o resumo desses 

resultados. Das onze alunas, 72,73% não abandonariam o curso e 27,27% abandonariam, e 

dos três alunos, 33,33% deixariam o curso e 66,67% “não”. 
 

Quadro 115 – Sem bolsa deixaria de estudar 
Gênero F M 

Sem bolsa deixaria de estudar 11 3 
Sim 3 27,27% 1 33,33% 
Não 8 72,73% 2 66,67% 

 

4.3.8 Questionamentos 38 a 40 – Didática de ensino e relacionamento 

 

Os questionamentos nas tabelas 59 e 60 para as alunas e alunos respectivamente, se 

caracterizam pelas metodologias de ensino na visão dos alunos. Os resultados das questões 38 

a 40, mostram a visão dos alunos quanto a “didática dos professores” e o “relacionamento 
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professor-aluno” no semestre de 2016.1, e ao longo dos períodos anteriores do curso que estão 

a fazer. 
 

Tabela 59 – Questionamentos 38 a 40 - alunas 
Questão 38 39 40 
Aluno Metodologia em 2016.1 Relacionamento didático Metodologia no PROEJA 

A1 Monótonas Sim Monótonas 
A2 Monótonas Não Dinâmicas 
A3 Dinâmicas Sim Dinâmicas 
A4 Dinâmicas Sim Dinâmicas 
A5 Monótonas Sim Monótonas 
A6 Monótonas Não Monótonas 
A7 Dinâmicas Sim Dinâmicas 
A8 Dinâmicas Sim Dinâmicas 
A9 Dinâmicas Sim Dinâmicas 

A10 Dinâmicas Não Dinâmicas 
A11 Dinâmicas Sim Dinâmicas 
A12 Dinâmicas Sim Dinâmicas 
A13 Dinâmicas Sim Dinâmicas 
A14 Dinâmicas Sim Dinâmicas 
A15 Dinâmicas Não Dinâmicas 
A16 Dinâmicas Sim Dinâmicas 
A17 Dinâmicas Sim Dinâmicas 

 

Tabela 60 – Questionamentos 38 a 40 – alunos 
Questão 38 39 40 
Aluno Metodologia em 2016.1 Relacionamento didático Metodologia no PROEJA 
A18 Monótonas Sim Monótonas 
A19 Dinâmicas Sim Dinâmicas 
A20 Dinâmicas Sim Dinâmicas 
A21 Dinâmicas Sim Dinâmicas 
A22 Dinâmicas Sim Dinâmicas 

 

O resumo da questão 38, coluna 38 das tabelas 59 e 60, apresentado no quadro 116, 

mostra que das dezessete alunas, 76,47% acharam que as aulas foram dinâmicas e 23,53% 

“não”, e dos cinco alunos, 80% acharam as aulas dinâmicas e 20% “não”, para o período 

2016.1 (1º semestre). 
 

Quadro 116 – Metodologia dos professores em 2016.1 
Gênero F M 

Metodologia das aulas em 2015 17 5 
Dinâmica 13 76,47% 4 80,00% 
Monótona 4 23,53% 1 20,00% 

 

Os resultados do questionamento 39, coluna 39 das tabelas 59 e 60, tratam do 

relacionamento didático dos professores com os alunos, cujo resumo se apresenta no quadro 

117. Assim, das dezessete alunas, 76,47% acham que os professores têm um bom 
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relacionamento didático com elas, e 23,53% acham que “não”. Dos cinco alunos, 100% 

acham que os professores têm um bom relacionamento didático com os alunos. 
 

Quadro nº 117 – Relacionamento didático 
Gênero F M 

Relacionamento didático 17 5 
Sim 13 76,47% 5 100,00% 
Não 4 23,53% 0 0,00% 

 

O questionamento 40, coluna 40 das tabelas 59 e 60, difere da questão 38 porque trata 

de se conhecer como as aulas foram ministradas por todos os professores do curso da EJA que 

tiveram até aquele momento, e não apenas no semestre de 2016.1. Assim o resumo 

apresentado no quadro 118, mostra que das dezessete alunas, 82,35% acharam as aulas 

dinâmicas, e 17,65% monótonas, e dos cinco alunos, 80% acharam as aulas dinâmicas e 20% 

“não”. 
 

Quadro 118 – Metodologia do professor do curso da EJA 
Gênero F M 

Metodologia das aulas em 2015 17 5 
Dinâmica 14 82,35% 4 80,00% 
Monótona 3 17,65% 1 20,00% 

 

4.3.9 Questionamento 41 a 45 – Material didático tradicional e não tradicional 

 

Os questionamentos 41 a 45 apresentados na sequência se caracterizam na visão dos 

alunos quanto ao “material didático fora do estilo tradicional e o tradicional”, salientando que 

a esses alunos do terceiro módulo do período 2016.1 foi aplicada uma apostila com um 

contexto de estrutura diferente do estilo tradicional, correspondente ao primeiro capítulo da 

disciplina de Geografia do 3º módulo, porém mantendo os mesmos conteúdos e imagens do 

livro-texto oficial para não descaracterizar a originalidade, em comum acordo com o professor 

da disciplina de Geografia. 

As tabelas 61 e 62 apresentam, para as alunas e alunos respectivamente, os resultados 

das questões 41 a 45, que estão mostrados nos quadros resumo 119 a 124. 
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Tabela 61 – Questionamentos 41 a 45 - Alunas 
Questão 41 42 43 44 45 

Aluno 

Preferência 
material 
didático 

modificado 

Chama mais 
atenção 

Maior dificuldade 
com material 

didático à 
compreensão 

Facilita o 
raciocínio e a 

reflexão 

Efeito causado por 
material didático com 
imagens desenhos e 

quadrinhos 

A1 

Conteúdo com 
muitas imagens 
de quadrinhos e 

desenhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

Porque as imagens nos 
ajudaria a mostrar 

como seria. 

A2 

Conteúdo com 
muitas imagens 
de quadrinhos e 

desenhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

A facilidade de ler e 
entender. 

A3 

Conteúdo com 
muitas imagens 
de quadrinhos e 

desenhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

Acho que iria me 
interessar mais em ler. 

A4 

Conteúdo com 
muitas imagens 
de quadrinhos e 

desenhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

Ajuda a entender mais 
o assunto. 

A5 

Conteúdo com 
muitas imagens 
de quadrinhos e 

desenhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

Acho que a mim não 
causaria nada. 

A6 

Tradicional com 
muita 

informação e 
poucas imagens 
ou quadrinhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

Eu gosto de desenhos 
coloridos e ajuda 

muito. 

A7 

Tradicional com 
muita 

informação e 
poucas imagens 
ou quadrinhos 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Não consigo raciocinar 
bem. Teria que parar 

para observar as 
figuras. 

A8 

Conteúdo com 
muitas imagens 
de quadrinhos e 

desenhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

Me ajudaria a colocar 
na cabeça o que se 

pede no livro. 

A9 

Conteúdo com 
muitas imagens 
de quadrinhos e 

desenhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

Melhora o 
aprendizado. 

A10 

Conteúdo com 
muitas imagens 
de quadrinhos e 

desenhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

Porque aprendemos 
entender melhor e mais 

rápido em tudo. 

A11 

Conteúdo com 
muitas imagens 
de quadrinhos e 

desenhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

É mais fácil olhar uma 
imagem e compreender 

o que está no livro. 

A12 

Conteúdo com 
muitas imagens 
de quadrinhos e 

desenhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

Seria mais fácil de 
aprender por conta das 

imagens. 

A13 
Conteúdo com 
muitas imagens 
de quadrinhos e 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 

É muito mais 
interessante para 

aprender. 
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desenhos quadrinhos e quadrinhos 

A14 

Tradicional com 
muita 

informação e 
poucas imagens 
ou quadrinhos 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Prenderia mais minha 
atenção nos desenhos. 

A15 

Tradicional com 
muita 

informação e 
poucas imagens 
ou quadrinhos 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 
Não sei dizer. 

A16 

Tradicional com 
muita 

informação e 
poucas imagens 
ou quadrinhos 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Não consigo raciocinar 
muito com desenhos. 

Me atrapalha, pois 
daquela imagem tiro 

várias definições. 

A17 

Tradicional com 
muita 

informação e 
poucas imagens 
ou quadrinhos 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Eu prefiro o 
tradicional. 

 

Tabela 62 – Questionamentos 41 a 45 - Alunos 
Questão 41 42 43 44 45 

Aluno 

Preferência 
material 
didático 

modificado 

Chama mais 
atenção 

Maior dificuldade 
com material 

didático à 
compreensão 

Facilita o 
raciocínio e a 

reflexão 

Efeito causado por 
material didático com 
imagens desenhos e 

quadrinhos 

A18 

Conteúdo com 
muitas imagens 
de quadrinhos e 

desenhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Me causaria um 
aprendizado mais legal 

e interessante. 

A19 

Tradicional com 
muita 

informação e 
poucas imagens 
ou quadrinhos 

Tradicional 
com muita 

leitura e poucas 
imagens 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

Tira a atenção. 

A20 

Conteúdo com 
muitas imagens 
de quadrinhos e 

desenhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

Poderiam atrair mais a 
minha atenção e 

despertaria mais o meu 
interesse, e assim 
prenderia mais. 

A21 

Tradicional com 
muita 

informação e 
poucas imagens 
ou quadrinhos 

Tradicional 
com muita 

leitura e poucas 
imagens 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 
Menos aprendizado. 

A22 

Tradicional com 
muita 

informação e 
poucas imagens 
ou quadrinhos 

Tradicional 
com muita 

leitura e poucas 
imagens 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Tradicional com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Porque você pode se 
interessar mais nos 
quadrinhos do que a 

leitura. 

 

Esses alunos do terceiro módulo têm uma noção do que seja um material didático 

tradicional e um não tradicional conforme o material que lhes foi aplicado na disciplina de 
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Geografia, cujo contexto estruturado fora de um estilo tradicional se apresenta no apêndice 

“L”. 

Assim, o resultado do questionamento 41, coluna 41 das tabelas 61 e 62, resumido no 

quadro 119, trata em saber qual a preferência do aluno, se por um material didático com estilo 

tradicional onde tenha muita informação e poucas imagens e quadrinhos, ou um com 

conteúdo composto com muitas imagens de quadrinhos e desenhos. Das dezessete alunas, 

64,71% preferem um material didático com muitas imagens de quadrinhos e desenhos, e 

35,29% o estilo tradicional com muita informação e poucas imagens ou quadrinhos. Dos 

cinco alunos, 60% preferem o estilo em que o material didático tenha muitas imagens de 

quadrinhos e desenhos, e 40% preferem o estilo tradicional. 
 

Quadro 119 – Preferência por material didático 
Gênero F M 

Preferência por material didático 17 5 
Tradicional com muita informação e poucas imagens ou quadrinhos 6 35,29% 3 60,00% 
Conteúdo com muitas imagens de quadrinhos e desenhos 11 64,71% 2 40,00% 
 

No questionamento 42, coluna 42 das tabelas 61 e 62, se procura conhecer a opinião 

dos alunos acerca do que lhes “chama mais atenção” em um material didático, se no estilo 

tradicional ou por um diferente, constituído de muitas imagens em quadrinhos e desenhos. 

Conforme o resultado apresentado no resumo do quadro 120, das dezessete alunas, 70,59% 

afirmam que a atenção maior do aluno se dá quando o material didático possui muitas 

imagens de quadrinhos e desenhos, e 29,41% que a atenção maior é sobre um material no 

estilo tradicional com muita informação e poucas imagens ou quadrinhos. Dos cinco alunos, 

40% afirmam de que a atenção maior do aluno é se o material didático possuir muitas 

imagens de quadrinhos e desenhos, e 60% que a atenção maior será se o material for o 

tradicional com poucas imagens e quadrinhos. 
 

Quadro 120 – Chama mais atenção do aluno 
Gênero F M 

Chama mais atenção 17 5 
Tradicional com muita informação e poucas imagens ou quadrinhos 5 29,41% 3 60,00% 
Material com muitas imagens desenhos e quadrinhos 12 70,59% 2 40,00% 

 

No questionamento 43, coluna 43 das tabelas 61 e 62, pretende-se saber do aluno o 

“grau de dificuldade à compreensão” por um material didático, se com muitas imagens 

desenhos e quadrinhos ou por um no estilo tradicional que tenha muita informação e poucas 

imagens ou quadrinhos. 
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Conforme o resultado apresentado no resumo do quadro 121, das dezessete alunas 

76,47% acham que o grau de dificuldade maior à compreensão seria sobre um material no 

estilo tradicional, e 23,53% que seria por um material didático com muitas imagens desenhos 

e quadrinhos. Dos cinco alunos, 100% acham que o grau de dificuldade maior à compreensão 

seria no estilo tradicional. 
 

Quadro 121 – Maior dificuldade com material didático à compreensão 
Gênero F M 

Maior dificuldade com material didático à compreensão 17 5 
Tradicional com muita leitura e poucas imagens 13 76,47% 5 100,00% 
Material didático com muitas imagens desenhos e quadrinhos 4 23,53% 0 0,00% 

 

Pelo questionamento 44, coluna 44 das tabelas 61 e 62, pretende-se saber pela visão do 

aluno qual tipo de material didático mais “facilita o raciocínio e a reflexão”. Um material 

didático com muitas imagens desenhos e quadrinhos ou por um no estilo tradicional que tenha 

muita informação e poucas imagens ou quadrinhos. 

Conforme o resultado apresentado no resumo do quadro 122, das dezessete alunas, 

70,59% acham que um material didático com muitas imagens desenhos e quadrinhos 

facilitaria mais o raciocínio e a reflexão, e 29,41% o de estilo tradicional. Dos cinco alunos, 

40% acham que um material didático com muitas imagens desenhos e quadrinhos facilitaria 

mais o raciocínio e a reflexão, e 60% o de estilo tradicional. 
 

Quadro 122 – Facilita o raciocínio e a reflexão 
Gênero F M 

Facilita o raciocínio e a reflexão 17 5 
Tradicional com muita leitura e poucas imagens 5 29,41% 3 60,00% 
Material didático com muitas imagens desenhos e quadrinhos 12 70,59% 2 40,00% 

 

Pelo questionamento 45, coluna 45 das tabelas 61 e 62, pretende-se saber pela visão do 

aluno, qual o efeito que um material didático com imagens desenhos e quadrinhos poderia 

provocar em seu aprendizado. 

O resultado deste questionamento apresenta citações distintas, e por uma síntese de 

palavras ou frases chave, observados no quadro 123. 
Quadro 123 – Efeito causado por material didático com imagens desenhos e quadrinhos 

Gênero Efeito causado por material didático com imagens desenhos e quadrinhos 

Alunas 
70,59% 

“Imagens nos ajudaria”, “facilidade de ler e entender”, “iria me interessar mais em ler”, “entender 

mais o assunto”, “ajuda muito”, “colocar na cabeça o que se pede no livro”, “melhora o 

aprendizado”, “entender melhor e mais rápido”, “fácil olhar uma imagem e compreender o que 

está no livro”, “mais fácil de aprender por conta das imagens”, “interessante para aprender”, 

“prenderia mais minha atenção”, “não consigo raciocinar muito”. 
Alunos 

40% 
“Causaria um aprendizado mais legal e interessante “, “tira a atenção”, “despertaria mais o meu 

interesse”, “Menos aprendizado”, “pode se interessar mais nos quadrinhos do que a leitura”, “ 
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Organizando os resultados dos questionamentos 41 a 45, colunas 41 a 45 das tabelas 

61 e 62, e os apresentando no resumo geral do quadro 124, pode-se observar a tendência dos 

resultados distribuídos entre o tradicional e um novo material no qual apareceria o conteúdo 

com muitas imagens desenhos e quadrinhos, cujo efeito foi positivo. 
 

Quadro 124 – Quadro resumo geral dos questionamentos 41 a 45 
Quadro dos questionamentos 41 a 45 

Questão 41 42 43 44 45 

Alunos Material 
didático 

Preferência 
material 
didático 

modificado 

Chama 
mais 

atenção 

Maior 
dificuldade com 
material didático 
à compreensão 

Facilita o 
raciocínio 

e a 
reflexão 

Efeito causado por material 
didático com imagens desenhos 

e quadrinhos 

Alunas 
Tradicional 35,29% 29,41% 76,47% 29,41% 

Efeitos positivos Novo 
material 64,71% 70,59% 23,53% 70,59% 

Alunos 
Tradicional 60,00% 60,00% 100,00% 60,00% 

Efeitos positivos Novo 
material 40,00% 40,00% 0,00% 40,00% 

 

4.3.10 Questionamentos 46 a 49 – Afinidade do aluno com as disciplinas 

 

Os questionamentos 46 a 49 se caracterizam na afinidade do aluno com suas 

disciplinas, as quais estão apresentadas nas tabelas 63 e 64, para as alunas e alunos 

respectivamente. 

A questão 46, coluna 46 das tabelas 63 e 64, trata de saber qual a disciplina que o 

aluno mais gosta, justificado na questão 47. A questão 48, coluna 48 das tabelas 63 e 64, 

apresenta qual a disciplina que o aluno menos gosta, justificado pela 49, coluna 49 das 

mesmas tabelas, em que aparece diversas citações pelas quais é possível observar a razão do 

aluno não gostar da disciplina citada. No entanto, destes questionamentos, pretende-se saber 

qual a razão do aluno gostar menos de determinada disciplina. 

O “gostar” de algo é pessoal e está intimamente ligado ao processo de causas e efeitos. 

Assim, o aluno não gostar de determinada disciplina, que é um aspecto pessoal, é devido a 

existência de causas que o levaram a tal rejeição, e por isso quase todo aluno apontou uma 

disciplina diferente, não interessando qual seja ela, mas, o porquê de o aluno “não gostar 

de...”, ou seja, que supostas causas podem existir. 
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Tabela 63 – Questionamentos 46 a 49 - Alunas 
Questão 46 47 48 49 

Aluno Disciplina de 
sua preferência Justifique a resposta 46 Disciplina que 

menos gosta Justifique a resposta 48 

A1 Química Ela é bem interessante Sociologia Porque não entendo nada. 

A2 

Protocolo, 
cerimonial, 

prática 
profissional 

Porque é a que dá mais explicação 
aos alunos. 

Planejamento 
e Eventos Não sei dizer. 

A3 Matemática Eu gosto de cálculo. Literatura 
Não me interesso. Não 

gosto das aulas nem das 
atividades. 

A4 Matemática 
Porque a professora ensina 

perfeitamente bem, não deixa 
dúvidas. 

Filosofia A professora explica mal. 

A5 Biologia Porque a professora ensina bem. Mas 
gosto de todas as disciplinas.   

A6 Português e 
Geografia 

Aprender a escrever e falar, e 
Geografia são os mapas que atraem. Matemática Fui ruim em números desde 

criança. 

A7 Sociologia Faz parte da leitura vivida, da história 
da humanidade. Matemática É complicada a matéria. 

A8 Geografia 
Primeiro gosto de tudo e o professor 
ensina bem o que se passou antes e o 

que se passa hoje. 

Química e 
biologia. 

Porque não consigo 
entender. 

A9 Geografia Porque se estuda o que se vive no dia 
a dia. Matemática Não entendo muito. 

A10 Português Porque é uma disciplina legal de 
aprender e escrever melhor. Matemática Porque ela é muito difícil. 

A11 História Porque aprendo mais sobre o nosso 
pais e ajuda no dia a dia. Matemática Eu sinto muita dificuldade 

de aprender as fórmulas. 

A12 Eventos Porque é em que eu gosto de 
trabalhar. Português Por causa do professor 

A13 
Matemática, 

história e 
Geografia 

Não sei dizer. Português Porque é muito ruim 

A14 
Protocolo e 

cerimonial, e 
Biologia 

Protocolo e cerimonial porque ensina 
a desembaraçar os eventos, e biologia 

que trata do meio ambiente. 

Planejamento 
de Eventos II Por causa do professor 

A15 Geografia Porque o professor é muito amigo. Matemática É muito difícil. 

A16 Sociologia 
Porque você vê como as coisas são 

colocadas, e que proporciona análise 
em cada caso. 

Matemática 
Sempre tive dificuldade em 
aprender as questões com 

números. 

A17 Português Gosto de estar atualizada na nossa 
língua culta. Matemática Porque sempre tive 

dificuldade. 
 

Tabela 64 – Questionamentos 46 a 49 – Alunos 
Questão 46 47 48 49 

Aluno Disciplina de 
sua preferência Justifique a resposta 46 

Disciplina 
que menos 

gosta 
Justifique a resposta 48 

A18 Biologia Porque fala muito dos seres vivos. Filosofia Não me entendo com ela. 

A19 Matemática Gosto de cálculo. Química e 
biologia. Não sei dizer. 

A20 Biologia Porque falamos bastante sobre a 
natureza. Matemática Acho muito complicada. 

A21 História Fala muito do conhecimento. Matemática Porque é difícil. 

A22 Geografia e 
química 

Porque tem um conhecimento 
melhor. Matemática Porque é difícil de encaixar 

na minha cabeça. 
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Assim, dentre as falas dos alunos, uma síntese de palavras originadas das justificativas 

da coluna 49, das tabelas 63 e 64, é apresentado no quadro 125, onde se percebe por quais 

possíveis motivos as alunas e alunos demonstram em não gostar de determinada disciplina, 

sendo a de matemática a mais apontada. 
 

Quadro 125 – Justificativa pela disciplina que menos gosta 
Gênero Justificativa pela disciplina que menos gosta 

F "Dificuldade de entender", "Falta de interesse", "má explicação do professor", 
"é complicado", "é difícil", “dificuldade em aprender”, “o professor”, “ 

M "Não entende", "complicado", "difícil". 
 

Os vários aspectos citados pelos alunos, mostrado no quadro resumo 125, mostram 

quais possíveis motivos as alunas e alunos demonstram em não gostar de determinada 

disciplina. 

 

4.3.11 Questionamentos 50 a 57 – Metodologia de ensino individual 

 

Os questionamentos 50 a 57 são caracterizados pela metodologia de ensino individual 

dos professores na visão dos alunos, cujos resultados se apresentam nas tabelas 65 a 68. 

No momento de aplicação destes questionamentos foi solicitado que os alunos 

colocassem mentalmente os nomes dos seus professores em ordem alfabética e assim os 

nominasse na mesma ordem como sendo A, B, C, D, E, F, G, e assim, pela visão dos alunos, 

se poder observar por estratificação como se apresenta metodologia dos professores quando 

no momento da transmissão do conhecimento. 

As tabelas 65 e 66, para alunas e alunos respectivamente, apresentam os resultados dos 

questionários 50 a 53, e as tabelas 67 e 68, para alunas e alunos respectivamente, os resultados 

dos questionários 54 a 57, cujos resumos se distribuem pelos quadros 126 a 132. 
 

Tabela 65 – Questionamentos 50 a 53 - alunas 
Questão 50 51 52 53 

Aluno Quantitativo de 
professores 

Metodologia Professor 
A 

Metodologia Professor 
B 

Metodologia Professor 
C 

A1 7 Monólogo Dialogando Monólogo 
A2 7 Dialogando Monólogo Dialogando 
A3 7 Dialogando Dialogando Dialogando 
A4 7 Dialogando Dialogando Dialogando 
A5 7 Dialogando Dialogando Dialogando 
A6 7 Monólogo Dialogando Monólogo 
A7 7 Dialogando Dialogando Monólogo 
A8 7 Dialogando Dialogando Dialogando 
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A9 7 Dialogando Dialogando Dialogando 
A10 7 Dialogando Dialogando Dialogando 
A11 7 Monólogo Monólogo Monólogo 
A12 7 Monólogo Dialogando Dialogando 
A13 7 Monólogo Dialogando Dialogando 
A14 7 Dialogando Dialogando Dialogando 
A15 7 Dialogando Dialogando Dialogando 
A16 7 Dialogando Dialogando Dialogando 
A17 7 Dialogando Dialogando Dialogando 

 

Tabela 66 – Questionamentos 50 a 53 - alunos 
Questão 50 51 52 53 

Aluno Quantitativo 
de professores 

Metodologia Professor 
A 

Metodologia Professor 
B 

Metodologia Professor 
C 

A18 7 Dialogando Dialogando Dialogando 
A19 7 Dialogando Dialogando Dialogando 
A20 7 Dialogando Dialogando Dialogando 
A21 7 Dialogando Dialogando Dialogando 
A22 7 Dialogando Monólogo Dialogando 

 

Tabela 67 – Questionamentos 54 a 57 – alunas 
Questão 54 55 56 57 

Aluno Metodologia 
Professor D 

Metodologia 
Professor E 

Metodologia 
Professor F 

Metodologia 
Professor G 

A1 Dialogando Dialogando Monólogo Dialogando 
A2 Dialogando Monólogo Monólogo Dialogando 
A3 Dialogando Dialogando Dialogando Dialogando 
A4 Dialogando Dialogando Dialogando Dialogando 
A5 Dialogando Dialogando Monólogo Dialogando 
A6 Monólogo Monólogo Monólogo Monólogo 
A7 Monólogo Dialogando Dialogando Dialogando 
A8 Dialogando Dialogando Dialogando Dialogando 
A9 Dialogando Dialogando Dialogando Dialogando 

A10 Monólogo Dialogando Dialogando Monólogo 
A11 Dialogando Dialogando Dialogando Dialogando 
A12 Dialogando Monólogo Dialogando Monólogo 
A13 Dialogando Dialogando Dialogando Dialogando 
A14 Dialogando Dialogando Monólogo Dialogando 
A15 Dialogando Dialogando Dialogando Dialogando 
A16 Dialogando Dialogando Dialogando Monólogo 
A17 Dialogando Monólogo Dialogando Monólogo 

 

Tabela 68 – Questionamentos 54 a 57 – alunos 
Questão 54 55 56 57 

Aluno Metodologia 
Professor D 

Metodologia 
Professor E 

Metodologia 
Professor F 

Metodologia 
Professor G 

A18 Dialogando Dialogando Dialogando Dialogando 
A19 Monólogo Monólogo Dialogando Dialogando 
A20 Dialogando Dialogando Dialogando Dialogando 
A21 Dialogando Dialogando Dialogando Dialogando 
A22 Monólogo Dialogando Monólogo Dialogando 

 

O resumo nos quadros 126 a 132, mostram a visão dos alunos quanto a metodologia 

do professor quando na transmissão de um conteúdo. 
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Quadro 126 – Metodologia do professor A – relacionamento didático 
Gênero F M 

Metodologia dos professores 17 5 
Dialogando 12 70,59% 5 100,00% 
Monólogo 5 29,41% 0 0,00% 

 
Quadro 127 – Metodologia do professor B – relacionamento didático 

Gênero F M 
Metodologia do professor B 17 5 

Dialogando 15 88,24% 4 80,00% 
Monólogo 2 11,76% 1 20,00% 

 

Quadro 128 – Metodologia do professor C – relacionamento didático 
Gênero F M 

Metodologia do professor C 17 5 
Dialogando 13 76,47% 5 100,00% 
Monólogo 4 23,53% 0 0,00% 

 

Quadro 129 – Metodologia do professor D – relacionamento didático 
Gênero F M 

Metodologia do professor D 17 5 
Dialogando 14 82,35% 3 60,00% 
Monólogo 3 17,65% 2 40,00% 

 

Quadro 130 – Metodologia do professor E – relacionamento didático 
Gênero F M 

Metodologia do professor E 17 5 
Dialogando 13 76,47% 4 80,00% 
Monólogo 4 23,53% 1 20,00% 

 

Quadro 131 – Metodologia do professor F – relacionamento didático 
Gênero F M 

Metodologia do professor F 17 5 
Dialogando 12 70,59% 4 80,00% 
Monólogo 5 29,41% 1 20,00% 

 

Quadro 132 – Metodologia do professor G – relacionamento didático 
Gênero F M 

Metodologia do professor G 17 5 
Dialogando 12 70,59% 5 100,00% 
Monólogo 5 29,41% 0 0,00% 

 

Conforme mostra o quadro 133, por uma estratificação total entre “dialogando” e 

“monólogo”, se obterá que dentre as 154 respostas para a metodologia dos professores quando 

na transmissão do conhecimento, 91 respostas das alunas (76,47%) e 30 dos alunos (85,71%), 

informaram que a didática dos professores na maior parte do tempo aconteceu na forma do 

“dialogo” com os alunos, enquanto que 28 das alunas (23,53%) e 5 dos alunos (14,29%), 

informaram que as aulas aconteceram como “monólogo”. 
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Quadro 133 – Metodologia do professor no geral – relacionamento didático 
Gênero F M 

Metodologia dos professores 119 35 
Dialogando 91 76,47% 30 85,71% 
Monólogo 28 23,53% 5 14,29% 

 

4.3.12 Questionamentos 59 a 65 – Meios para transmissão do conhecimento 

 

As questões 59 a 65 mostradas nas tabelas 69 a 72, se caracterizam nos meios que cada 

professor utiliza para transmitir o conhecimento, não identificando quem é quem. 

Da mesma forma, foi solicitado que os alunos colocassem os nomes dos seus 

professores em ordem alfabética mentalmente e assim os nominasse na mesma ordem como 

sendo A, B, C, D, E F, G, para se observar, na visão do aluno, quais os meios que o professor 

mais utiliza para transmitir o conhecimento. Por estratificação, obtém-se respostas que 

mostram os veículos mais e os menos utilizados pelos docentes. 

As tabelas 69 e 70, para alunas e alunos respectivamente, apresentam os resultados 

para os questionamentos 59 a 62, e as tabelas 71 e 72, para alunas e alunos respectivamente, 

os resultados para os questionamentos 63 a 65, cujos resumos se distribuem pelos quadros 134 

a 140. 
 

Tabela 69 – Questionamentos 59 a 62 - alunas 
Questão 59 60 61 62 

Aluno Metodologia Professor 
A 

Metodologia Professor 
B 

Metodologia Professor 
C 

Metodologia Professor 
D 

A1 A fala do próprio 
professor Palavras e textos A fala do próprio 

professor 
O conhecimento e a 
experiência do aluno 

A2 Palavras e textos A fala do professor 
Palavras e textos, a 

fala do próprio 
professor 

A fala do próprio 
professor 

A3 Palavras e textos A fala do próprio 
professor 

O conhecimento e a 
experiência do aluno 

A fala do professor, 
Palavras e textos 

A4 A fala do próprio 
professor 

A fala do próprio 
professor 

A fala do próprio 
professor 

A fala do próprio 
professor 

A5 Palavras e textos, a fala 
do próprio professor 

A fala do próprio 
professor, O 

conhecimento e a 
experiência do aluno 

Palavras e textos, a 
fala do próprio 

professor 

A fala do próprio 
professor, O 

conhecimento e a 
experiência do aluno 

A6 Imagens A fala do próprio 
professor 

A fala do próprio 
professor 

A fala do próprio 
professor 

A7 Palavras e textos, A fala 
do professor 

Palavras e textos, A 
fala do professor 

Palavras e textos, A 
fala do professor A fala do professor 

A8 Palavras e textos A fala do próprio 
professor 

A fala do próprio 
professor Palavras e textos 

A9 A fala do próprio 
professor 

A fala do próprio 
professor 

A fala do próprio 
professor 

A fala do próprio 
professor 

A10 Palavras e textos, A fala 
do professor Palavras e textos A fala do próprio 

professor 

Palavras e textos, A 
fala do próprio 

professor 
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A11 A fala do próprio 
professor 

A fala do próprio 
professor 

A fala do próprio 
professor Imagens 

A12 A fala do próprio 
professor Palavras e textos A fala do próprio 

professor 
Imagens, a fala do 
próprio professor 

A13 A fala do próprio 
professor 

O conhecimento e a 
experiência do aluno. Imagens Palavras e textos 

A14 Palavras e textos Palavras e textos Palavras e textos Palavras e textos 
A15 Palavras e textos Palavras e textos Palavras e textos Palavras e textos 

A16 A fala do próprio 
professor 

A fala do próprio 
professor Palavras e textos A fala do próprio 

professor 

A17 Palavras e textos, A fala 
do próprio professor 

A fala do próprio 
professor. O 

conhecimento e a 
experiência do aluno. 

Imagens, a fala do 
próprio professor. 

Palavras e textos, A 
fala do próprio 

professor 

 
Tabela 70 – Questionamentos 59 a 62 - alunos 

Questão 59 60 61 62 

Aluno Metodologia Professor 
A 

Metodologia Professor 
B 

Metodologia Professor 
C 

Metodologia Professor 
D 

A18 
Palavras e textos, A 

fala do próprio 
professor 

Palavras e textos, A 
fala do próprio 

professor 

Palavras e textos, A 
fala do próprio 

professor 

Palavras e textos, A 
fala do próprio 

professor 

A19 Imagens Palavras e textos Imagens A fala do próprio 
professor 

A20 A fala do próprio 
professor 

Palavras e textos, a 
fala do próprio 

professor 

Palavras e textos, a 
fala do próprio 

professor 

Palavras e textos, a 
fala do próprio 

professor 

A21 A fala do próprio 
professor 

A fala do próprio 
professor 

A fala do próprio 
professor 

A fala do próprio 
professor 

A22 Palavras e textos, a fala 
do próprio professor 

Palavras e textos, a 
fala do próprio 

professor 

Palavras e textos, a 
fala do próprio 

professor 

Palavras e textos, a 
fala do próprio 

professor 
 

Tabela 71 – Questionamentos 63 a 65 - alunas 
Questão 63 64 65 

Aluno Metodologia Professor 
E 

Metodologia Professor 
F 

Metodologia Professor 
H 

A1 Imagens A fala do próprio 
professor Palavras e textos 

A2 A fala do próprio 
professor 

A fala do próprio 
professor 

A fala do próprio 
professor 

A3 
Palavras e textos, O 
conhecimento e a 

experiência do aluno 
Palavras e textos Palavras e textos 

A4 A fala do próprio 
professor 

A fala do próprio 
professor Imagens 

A5 Palavras e textos, a fala 
do próprio professor 

Palavras e textos, a 
fala do próprio 

professor 

Palavras e textos, a fala 
do próprio professor 

A6 Imagens Imagens Imagens 

A7 Palavras e textos, A 
fala do professor 

Palavras e textos, A 
fala do professor 

A fala do professor, O 
conhecimento e a 

experiência do aluno 
A8 Palavras e textos Palavras e textos Palavras e textos 

A9 A fala do próprio 
professor 

A fala do próprio 
professor 

A fala do próprio 
professor 

A10 A fala do próprio 
professor 

A fala do próprio 
professor 

A fala do próprio 
professor 
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A11 Palavras e textos. O conhecimento e a 
experiência do aluno 

O conhecimento e a 
experiência do aluno 

A12 Imagens A fala do próprio 
professor 

A fala do próprio 
professor 

A13 O conhecimento e a 
experiência do aluno Palavras e textos O conhecimento e a 

experiência do aluno 
A14 Palavras e textos Palavras e textos Palavras e textos 
A15 Palavras e textos Palavras e textos Palavras e textos 

A16 Palavras e textos A fala do próprio 
professor Palavras e textos 

A17 
Palavras e textos, A 

fala do próprio 
professor 

Palavras e textos, A 
fala do próprio 

professor 

Palavras e textos, A 
fala do próprio 

professor 
 

Tabela 72 – Questionamentos 63 a 65 - alunos 
Questão 63 64 65 

Aluno Metodologia Professor 
E 

Metodologia Professor 
F 

Metodologia Professor 
H 

A18 
Palavras e textos, A 

fala do próprio 
professor 

Palavras e textos, A 
fala do próprio 

professor 

Palavras e textos, A 
fala do próprio 

professor 

A19 Imagens A fala do próprio 
professor Imagens 

A20 Palavras e textos, a fala 
do próprio professor 

Palavras e textos, a 
fala do próprio 

professor 
Imagens 

A21 A fala do próprio 
professor 

A fala do próprio 
professor 

A fala do próprio 
professor 

A22 Palavras e textos 
Palavras e textos, a 

fala do próprio 
professor 

Palavras e textos, a fala 
do próprio professor 

 

Durante a aplicação deste questionário foi permitido ao aluno marcar até duas 

respostas, e por esta razão o quantitativo total ficou maior do que se fosse respondido apenas 

uma. Assim sendo, se obteve 140 respostas pelas alunas e 57 pelos alunos, conforme 

mostrado no quadro 141. 

Estratificando as respostas, que representam as ações metodológicas do professor 

transmitir o conteúdo, se obteve resultados quantitativos e percentuais apontados pelas alunas 

e alunos nos quadros específicos para cada professor, conforme o resumo dos quadros 134 a 

140. 
 

Quadro 134 – Ação metodológica do professor A 
Gênero F M 

Ação metodológica professor A 17 5 
Palavras e textos 9 52,94% 2 40,00% 
Fala do professor 11 64,71% 4 80,00% 

Imagens 1 5,88% 1 20,00% 
Conhecimento e experiência do aluno 0 0,00% 0 0,00% 
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Quadro 135 – Ação metodológica do professor B 
Gênero F M 

Ação metodológica professor B 17 5 
Palavras e textos 6 35,29% 3 60,00% 
Fala do professor 11 64,71% 5 100,00% 

Imagens 0 0,00% 2 40,00% 
Conhecimento e experiência do aluno 3 17,65% 0 0,00% 

 
Quadro 136 – Ação metodológica do professor C 

Gênero F M 
Ação metodológica professor C 17 5 

Palavras e textos 6 35,29% 3 60,00% 
Fala do professor 12 70,59% 4 80,00% 

Imagens 1 5,88% 1 20,00% 
Conhecimento e experiência do aluno 1 5,88% 0 0,00% 

 

Quadro 137 – Ação metodológica do professor D 
Gênero F M 

Ação metodológica professor D 17 5 
Palavras e textos 6 35,29% 3 60,00% 
Fala do professor 11 64,71% 5 100,00% 

Imagens 2 11,76% 0 0,00% 
Conhecimento e experiência do aluno 2 11,76% 0 0,00% 

 

Quadro 138 – Ação metodológica do professor E 
Gênero F M 

Ação metodológica professor E 17 5 
Palavras e textos 9 52,94% 3 60,00% 
Fala do professor 7 41,18% 3 60,00% 

Imagens 3 17,65% 1 20,00% 
Conhecimento e experiência do aluno 2 11,76% 0 0,00% 

 

Quadro 139 – Ação metodológica do professor F 
Gênero F M 

Ação metodológica professor F 17 5 
Palavras e textos 8 47,06% 3 60,00% 
Fala do professor 10 58,82% 5 100,00% 

Imagens 1 5,88% 0 0,00% 
Conhecimento e experiência do aluno 1 5,88% 0 0,00% 

 

Quadro 140 – Ação metodológica do professor G 
Gênero F M 

Ação metodológica professor G 17 5 
Palavras e textos 8 47,06% 2 40,00% 
Fala do professor 7 41,18% 5 100,00% 

Imagens 2 11,76% 2 40,00% 
Conhecimento e experiência do aluno 0 0,00% 0 0,00% 

 

Agrupando as ações metodológicas de todos os professores, e por uma estratificação 

geral das respostas, “palavras e textos”, “fala do professor”, “imagens” e “conhecimento e 

experiência do aluno”, o quadro resumo geral 141 apresenta os quantitativos em percentuais 

Das dezessete alunas obtiveram -se 140 respostas, sendo 37,14% para “palavras e textos”, 
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49,29% para “a fala do professor”, 7,14% para “imagens” e 6,43% para “o conhecimento e 

experiência do aluno”. Dos cinco alunos obtiveram-se 57 respostas, sendo 33,33% para 

“palavras e textos”, 54,39% para “a fala do professor”, 12,28% para “imagens” e 0,00% para 

“o conhecimento e experiência do aluno”. 
 

Quadro 141 – Ação metodológica geral dos professores 
Gênero F M 

Ação metodológica dos professores 140 57 
Palavras e textos 52 37,14% 19 33,33% 
Fala do professor 69 49,29% 31 54,39% 

Imagens 10 7,14% 7 12,28% 
Conhecimento e experiência do aluno 9 6,43% 0 0,00% 

 

4.4 RESULTADO DO QUESTIONÁRIO 2 – QUINTO PERÍODO (MÓDULO 5) 

 

O resultado aqui apresentado se refere ao questionário 2, apêndice “F”, aplicado aos 

alunos do 5º módulo de um Curso Técnico integrado ao Ensino Médio, na modalidade da 

Educação de Jovens e Adultos, período letivo 2016.1, turno da noite, cujos questionamentos 

estão agrupados e apresentados nos subitens a seguir: 

 

4.4.1 Questionamento 1 – Dados pessoais: gênero e idade 

 

O questionamento 1 se caracteriza pelos dados pessoais quanto à “idade” e “gênero” 

dos alunos, como forma de se conhecer a maturidade da turma, cuja faixa etária variou de 20 a 

57 anos e, quanto ao “gênero” para se conhecer o quantitativo de mulheres (F) e homens (M), 

na turma da EJA. Estas informações, a maturidade e o gênero, serviram de base para 

selecionar os questionários de todos os alunos na ordem crescente de idade agrupado pelo 

gênero, pois assim, as respostas de todos se colocam numa mesma ordem para que se possa 

inter-relacionar os resultados de vários questionamentos para um mesmo aluno. 

O resultado deste questionamento está apresentado na tabela 73 e resumido no quadro 

142. 

A turma é constituída de 22 alunos, dentre os quais, 72,73% são do sexo feminino (F) 

e 27,27% do masculino (M). 

Quanto a idade, a faixa etária acima de 40 anos é significativa, onde as alunas 

aparecem com 36,36%, e 13,64% para os alunos, tanto na faixa etária de 20 a 29 anos quanto 

de 30 a 39. Tal quantitativo se mistura com uma faixa de idade menor, aos quais há 
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possibilidade de menos amadurecimento em diversos aspectos da vida, cujos percentuais se 

apresentam no quadro 142, em que para as alunas 22,73% estão entre 20 e 29 anos, e nenhum 

aluno acima de 40 anos. 
 

Tabela 73 – Questionamento 1 
Aluna A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 
SEXO F F F F F F F F F F F F F F F F 

IDADE 22 22 22 24 25 33 36 37 40 41 42 43 44 48 50 57 

                 Aluno A17 A18 A19 A20 A21 A22       

    SEXO M M M M M M           IDADE 20 20 22 32 33 33            

Quadro 142 – Gênero e idade dos alunos 

Total de 

alunos 

Gênero 
Idade entre 20 e 

29 anos 

Idade entre 30 e 

39 anos 

Idade maior que 

40 anos 

F M F M F M F M 
22 16 6 5 3 3 3 8 0 

100,00% 72,73% 27,27% 22,73% 13,64% 13,64% 13,64% 36,36% 0,00% 
 

4.4.2 Questionamentos 2 a 5 – Local de residência, modo de locomoção e tempo gasto 

 

O questionamento 2 se caracteriza pelos dados geográficos quanto a distância e meio 

para deslocamento do aluno entre o local de moradia e do curso, pelos quais se observa o 

tempo gasto para tal. 

As questões 2 a 5, conforme mostradas a seguir, possibilita verificar o local de 

moradia e o meio de transporte para se deslocar até onde se realiza seu curso, bem como o 

tempo gasto, cujos dados poderão implicar na investigação dos métodos didáticos em sala de 

aula, os quais poderão ou poderiam proporcionar melhor aprendizado ainda na própria aula, 

minimizando o desgaste do aluno durante o tempo de percurso até a sala de aula. 

As tabelas 74 e 75 apresentam, para as alunas e alunos respectivamente, os resultados 

dos questionamentos 2 a 5, e na sequência os resumos distribuídos nos quadros 143 a 146. 
 

Tabela 74 – Questionamentos 2 a 5 - alunas 
Questão 2 3 4 5 

Aluna MORADIA Veículo utilizado para 
escola 

Utiliza mais de um 
veículo Tempo gasto à escola 

A1 Na própria cidade Ônibus Sim Menos de 30 minutos 
A2 Na própria cidade Carro próprio Não Menos de 30 minutos 
A3 Na própria cidade Ônibus Não Entre trinta minutos e 1 hora 
A4 Na própria cidade Ônibus Sim Entre uma e duas horas 
A5 Na própria cidade Ônibus Não Entre trinta minutos e 1 hora 
A6 Na própria cidade Ônibus Não Entre trinta minutos e 1 hora 
A7 Na própria cidade Ônibus Não Entre trinta minutos e 1 hora 
A8 Na própria cidade Ônibus Não Entre trinta minutos e 1 hora 



246 
 

 
 

A9 Na própria cidade Ônibus Sim Menos de 30 minutos 
A10 Na própria cidade Ônibus Não Entre trinta minutos e 1 hora 
A11 Na própria cidade Ônibus Sim Mais de duas horas 
A12 Na própria cidade Ônibus Não Menos de 30 minutos 
A13 Na própria cidade Ônibus Sim Entre trinta minutos e 1 hora 
A14 Na própria cidade Ônibus Sim Mais de duas horas 
A15 Na própria cidade Ônibus Sim Entre uma e duas horas 
A16 Na própria cidade Ônibus Sim Menos de 30 minutos 

 

Tabela 75 – Questionamentos 2 a 5 - alunos 
Questão 2 3 4 5 

Aluno MORADIA Veículo utilizado para 
escola 

Utiliza mais de 
um veículo Tempo gasto à escola 

A17 Na própria cidade Moto Sim Menos de 30 minutos 
A18 Na própria cidade Ônibus Sim Entre trinta minutos e 1 hora 
A19 Na própria cidade Ônibus Sim Mais de duas horas 
A20 Na própria cidade Carro próprio Não Menos de 30 minutos 
A21 Na própria cidade Ônibus Sim Entre uma e duas horas 
A22 Outra - Conde Ônibus Não Entre trinta minutos e 1 hora 

 

O quadro 143 mostra o resultado do questionamento 2, coluna 2 das tabelas 74 e 75, 

acerca da localidade de moradia dos alunos em relação ao local onde se realiza o curso da 

EJA, demonstrando que provável distância o aluno terá de se deslocar para assistir suas aulas, 

se reside na própria cidade ou fora dela. 

Pelos dados no resumo do quadro 143, se observa que quase todos os alunos residem 

na própria cidade, com exceção de um, numa cidade vizinha, a qual se localiza a uma 

distância de 30 quilômetros do local onde se realiza o curso da EJA. 
 

Quadro 143 – Distância entre moradia e escola 
Gênero F M 

Moradia 16 6 
Na própria cidade 16 100,00% 5 83,33% 

Cidade vizinha 0 0,00% 1 16,67% 
 

O quadro 144 apresenta o resultado do questionamento 3, coluna 3 das tabelas 74 e 75, 

acerca do tipo de condução utilizado pelo aluno para se deslocar até o local onde se realiza o 

curso da EJA. Das dezesseis alunas, 93,75% se deslocam de ônibus, e 6,25% têm carro 

próprio, enquanto dos seis alunos, 66,66% se deslocam de ônibus, 16,66% têm carro próprio, 

e 25% tem moto. 
Quadro 144 – Tipo de condução utilizado pelo aluno 

Gênero F M 
Deslocamento 16 6 

Ônibus 15 93,75% 4 66,66% 
Carro próprio 1 6,25% 1 16,67% 

Moto 0 0,00% 1 16,67% 
 



247 
 

 
 

O quadro 145 apresenta o resultado do questionamento 4, coluna 4 das tabelas 74 e 75, 

acerca de quantos veículos o aluno utiliza para se deslocar até o local onde se realiza o curso 

da EJA. Das dezesseis alunas, 50% utilizam apenas um e 50% mais de um, e dos seis alunos, 

33,33% utilizam apenas um e 66,67% mais de um. 
 

Quadro 145 – Quantidade de veículos utilizado pelo aluno 
Gênero F M 

Utiliza mais de um veículo 16 6 
Sim 8 50,00% 4 66,67% 
Não 8 50,00% 2 33,33% 

 

O quadro 146 apresenta o resultado do questionamento 5, coluna 5 das tabelas 74 e 75, 

acerca do tempo gasto pelo aluno para se deslocar até o local onde se realiza o curso da EJA. 

Das dezesseis alunas, 31,25% gastam menos de 30 minutos, 43,75% entre 30 minutos e uma 

hora, 12,50% entre uma e duas horas, e 12,50% mais de duas horas. Dos seis alunos, 33,33% 

gastam menos de 30 minutos, 33,33% entre 30 minutos e uma hora, 16,67% entre uma e duas 

horas, e 16,67% mais de duas horas. 
 

Quadro 146 – Tempo gasto pelo aluno para o curso da EJA 
Gênero F M 

Tempo de deslocamento 16 6 
Menos de 30 minutos 5 31,25% 2 33,33% 

Entre 30 minutos e 1 hora 7 43,75% 2 33,33% 
Entre 1 e 2 horas 2 12,50% 1 16,67% 
Mais de 2 horas 2 12,50% 1 16,67% 

 

4.4.3 Questionamentos 7 a 13 – Estado civil e causas do afastamento da escola 

 

As questões 7 a 13 se caracterizam pela “família” versus “academia”, ou seja, se é 

casado, se tem filhos, netos, e se se afastou da academia em algum momento e por qual 

motivo. 

As tabelas 76 e 77 apresentam, para as alunas e alunos respectivamente, os resultados 

dos questionamentos 7 a 13, e na sequência os resumos distribuídos nos quadros 147 a 152. 
 

Tabela 76 – Questionamentos 7 a 13 - alunas 
Questão 7 8 9 10 11 12 13 

Aluno Casado Filhos Quantos 
filhos 

Filhos 
dependentes 

Tem 
Netos 

Afastamento 
academia Motivo afastamento 

A1 Sim Sim Um Sim Não Não Questões de trabalho 
A2 Não Não ----- Não Não Não Falta de interesse 
A3 Sim Sim Dois Sim Não Sim A distância e muitas dificuldades 

A4 Sim Sim Um Sim Não Sim Porque engravidei e enjoei de 
ônibus, ficava passando mal 
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A5 Não Sim Dois Sim Não Sim Estava grávida 
A6 Não Sim Três Sim Não Sim Por doença e processo de separação 

A7 Não Sim Um Sim Não Sim Casei e o marido não me deixava 
estudar 

A8 Não Sim Dois Sim Não Sim Porque tive que trabalhar e ajudar 
minha mãe a criar os irmãos 

A9 Não Sim Um Não Não Sim Porque me casei e passei 10 anos 
fora da sala de aula 

A10 Sim Sim Dois Não Não Sim Motivo de trabalho 
A11 Não Sim Dois Sim Não Sim Para trabalhar 
A12 Não Não ----- ----- Não Não ----- 

A13 Sim Sim Dois Sim Sim Sim Para trabalhar e ajudar na renda da 
casa 

A14 Sim Sim Três Não Não Sim Trabalhar com meus pais 

A15 Não Sim Dois Não Não Sim Por ter casado e ter filhos logo em 
seguida 

A16 Sim Sim Três Não Sim Não ----- 
 

Tabela 77 – Questionamentos 7 a 13 - alunos 
Questão 7 8 9 10 11 12 13 

Aluno Casado Filhos Quantos 
filhos 

Filhos 
dependentes 

Tem 
Netos 

Afastamento 
academia Motivo afastamento 

A17 Não Não ----- ----- Não Não ----- 
A18 Não Não ----- ----- Não Não ----- 
A19 Não Não ----- ----- Não Sim Trabalho 

A20 Não Sim Quatro Sim Não Sim Motivos de trabalho e por morar no 
mato 

A21 Não Sim Dois Sim Não Sim Problemas pessoais 
A22 Não Sim Dois Não Não Sim Problema com mulher 

 

O quadro 147 apresenta o resultado do questionamento 7, coluna 7 das tabelas 76 e 77, 

pelo qual trata em se saber quem é casado ou não. Das dezesseis alunas, 43,75% são casadas e 

56,25% “não”, e dos seis alunos, 100% não são casados. Portanto, no que se refere ao estado 

civil dos alunos, 31,82% são casados e 68,18% “não”. 
 

Quadro 147 – Quantos são casados 
Gênero F M F + M 
Casado 16 6 22 

Sim 7 43,75% 0 0,00% 7 31,82% 
Não 9 56,25% 6 100,00% 15 68,18% 

 

O quadro 148 apresenta o resultado do questionamento 8, coluna 8 das tabelas 76 e 77, 

pelo qual trata de se conhecer quem tem filhos, independente se é ou não casado, e das 

dezesseis alunas, 87,50% têm filho e 12,50% “não”, e dos seis alunos, 50% têm filho e 50% 

“não”. 
Quadro 148 – Quem tem filhos 

Gênero F M 
Filhos 16 6 

Sim 14 87,50% 3 50,00% 
Não 2 12,50% 3 50,00% 
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O quadro 149 apresenta o resultado do questionamento 9, coluna 9 das tabelas 76 e 77, 

pelo qual trata de se conhecer a quantidade de filhos, não importando se é casado ou não, pois 

das quatorze alunas que afirmam ter filhos, 28,57% têm um filho, 50% dois filhos, e 21,43% 

três filhos. Dos três alunos, 66,67% têm dois filhos, e 33,33% quatro filhos. 
 

Quadro 149 – Quantitativo de filhos 
Gênero F M 

Quantidade de filhos 14 3 
Um 4 28,57% 0 0,00% 
Dois 7 50,00% 2 66,67% 
Três 3 21,43% 0 0,00% 

Quatro 0 0,00% 1 33,33% 
Cinco 0 0,00% 0 0,00% 

 

O quadro 150 apresenta o resultado do questionamento 10, coluna 10 das tabelas 76 e 

77, pelo qual trata de se conhecer quanto dos filhos são seus dependentes financeiramente. 

Das quatorze alunas, 64,29% têm os filhos como seus dependentes, e 35,71% “não”. Dos três 

alunos, 66,67% têm filhos como seus dependentes, e 33,33% “não”. 
 

Quadro 150 – Filhos dependentes financeiramente 
Gênero F M 

Filhos dependentes 14 3 
Sim 9 64,29% 2 66,67% 
Não 5 35,71% 1 33,33% 

 

O quadro 151 apresenta o resultado do questionamento 11, coluna 11 das tabelas 76 e 

77, pelo qual trata de se conhecer quem tem netos. Das quatorze alunas que tem filhos e pode 

ter netos, 14,29% têm netos e 85,71% “não”, e dos três alunos 100%% não têm netos. 
 

Quadro 151 – Tem netos 
Gênero F M 

Tem netos 14 3 
Sim 2 14,29% 0 0,00% 
Não 12 85,71% 3 100,00% 

 
O quadro 152 apresenta o resultado do questionamento 12, coluna 12 das tabelas 76 e 

77, pelo qual trata de se conhecer acerca de afastamento do aluno da academia em algum 

momento de sua vida. Das dezesseis alunas, 75% afirmaram que em algum dia já se afastou 

da academia e 25% “não”. Dos seis alunos, 66,67% já se afastaram e 33,33% “não”. 
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Quadro 152 –Afastamento da academia 
Gênero F M 

Afastamento da academia 16 6 
Sim 12 75,00% 4 66,67% 
Não 4 25,00% 2 33,33% 

 

O quadro 153 apresenta o resultado do questionamento 13, coluna 13 das tabelas 76 e 

77, pelo qual trata de se conhecer o motivo que causou o afastamento do aluno da academia, 

conforme o quantitativo do questionamento 12, mostrado no quadro de 152. As respostas 

mostraram motivos diversos, e nessa diversidade cada qual deve ter tido o seu peso particular 

como obstáculo ao seu desenvolvimento intelectual. 
 

Quadro 153 –Motivo do afastamento acadêmico 
Gênero Motivo afastamento 

F 
(75%) 

“Questões de trabalho”, “Falta de interesse”, “A distância e muitas dificuldades”, “Porque 

engravidei e enjoei de ônibus, ficava passando mal”, “Estava grávida”, “Por doença e processo de 

separação”, “Casei e o marido não me deixava estudar”, “Porque tive que trabalhar e ajudar minha 
mãe a criar os irmãos”, “Porque me casei e passei 10 anos fora da sala de aula”, “Motivo de 

trabalho”, “Para trabalhar”, “Para trabalhar e ajudar na renda da casa”, “Trabalhar com meus pais”, 

“Por ter casado e ter filhos logo em seguida”. 
M 

(33,33%) 
“Trabalho”, “Motivos de trabalho e por morar no mato”, “Problemas pessoais”, “Problema com 

mulher”. 
 

Fazendo uma síntese de ideia com as palavras chave, e embora algum aluno tenha 

respondido mais de um motivo para o afastamento acadêmico, foi considerado apenas um 

como relevante. Assim, o quadro 154 apresenta um resultado em que, das quatorze alunas, 

42,86% foram por trabalho, 21,43% por relacionamento conjugal, 21,43% relacionados aos 

filhos, 7,14% por desmotivação, e 7,14% por mudança de endereço. Quanto aos motivos que 

levaram ao afastamento acadêmico dos quatro alunos, 50% foram por trabalho, 50% por 

relacionamento conjugal. 
 

Quadro 154 – Palavras chave para o motivo do afastamento da academia 
Gênero F M 

Motivo de afastamento da academia 14 4 
Trabalho 6 42,86% 2 50,00% 

Relacionado com os filhos 3 21,43%  0,00% 
Relacionamento conjugal 3 21,43% 2 50,00% 

Desmotivação 1 7,14%  0,00% 
Mudança de endereço / Distância 1 7,14%  0,00% 
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4.4.4 Questionamentos 14 a 20 – Curso profissionalizante versus mundo do trabalho 

 

As questões 14 a 20, se caracterizam pela relação “curso profissionalizante” versus 

“trabalho”, e foram agrupadas em dois blocos. O primeiro agrupa as questões de 14 a 16, 

pelas quais se pretende saber quantas vezes o aluno fez um curso da EJA e suas razões, e no 

segundo agrupamento, as de 17 a 20, se pretende descobrir o quanto de conhecimento 

adquirido pelo aluno pode ser aplicado no seu dia a dia e trabalho e, se trabalha, qual a sua 

faixa salarial. 

Desta forma as tabelas 78 e 79 apresentam, para as alunas e alunos respectivamente, os 

resultados das questões 14 a 16, cujos resumos se distribuem pelos quadros 155 e 156. 
 

Tabela 78 – Questionamentos 14 a 16 alunas 
Questão 14 15 16 

Aluno Primeira 
vez 

Quantas 
vezes Razão para frequentar o curso 

A1 Sim ----- Concluir o Ensino Médio 
A2 Sim ----- Pela oportunidade e adquirir conhecimento 
A3 Sim ----- Pelo aprendizado e porque fui selecionada na minha escola 
A4 Sim ----- Terminar o Ensino Médio e ter uma profissão 
A5 Não 3ª Avançar mais nos estudos 
A6 Não 2ª Terminar o Ensino Médio e arrumar um trabalho 
A7 Sim ----- Porque quero terminar os estudos e fazer faculdade 
A8 Sim ----- Terminar o Ensino Médio e recuperar o que não fiz quando tinha meus 21 anos 
A9 Sim ----- Por causa da oportunidade de aprender no IFPB 

A10 Sim ----- Oportunidade de estudar e ter um curso técnico 
A11 Sim ----- Terminar o Ensino Médio e conhecer do Curso de Eventos 
A12 Sim ----- Oportunidade de entrar no mercado de trabalho 
A13 Sim ----- Melhoria da minha vida, minha família, e trabalho 
A14 Sim ----- Terminar o Ensino Médio 
A15 Sim ----- Concluir o Ensino Médio 
A16 Sim ----- Terminar o Ensino Médio 

 
Tabela 79 – Questionamentos 14 a 16 alunos 

Questão 14 15 16 

Aluno Primeira 
vez 

Quantas 
vezes Razão para frequentar o curso 

A17 Sim ----- Ter um estudo técnico profissional 
A18 Sim ----- Para ter uma qualificação profissional e ingressar no mercado de trabalho 
A19 Não 3ª Recuperar o tempo perdido e ter mais conhecimento. 
A20 Sim ----- Concluir o Ensino Médio e fazer faculdade 
A21 Sim ----- Porque trabalho com festas 
A22 Sim ----- Terminar o Ensino Médio e me capacitar em eventos 

 

O quadro 155 apresenta o resultado do questionamento 14, coluna 14 das tabelas 78 e 

79, pelo qual se verifica que a maioria, cerca de 87,50% das dezesseis alunas estão cursando o 

profissionalizante da EJA pela primeira vez, e 12,50% não. Quanto aos seis alunos, 83,33% 

cursam pela primeira vez, e 16,67% “não”. 
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Quadro 155 – Primeira vez que faz um curso profissionalizante 
Gênero F M 

Primeiro curso profissionalizante 16 6 
Sim 14 87,50% 5 83,33% 
Não 2 12,50% 1 16,67% 

 

O questionamento da coluna 15, coluna 15 das tabelas 78 e 79, trata de se conhecer 

quantas vezes o aluno está fazendo o curso da EJA. Em conformidade com o resultado do 

questionamento 14, das dezesseis alunas, duas estão fazendo o curso por mais de uma vez, e 

dos seis alunos, apenas um. 

Pelo resultado do questionamento 16, coluna 16 das tabelas 78 e 79, se conhece as 

razões que levaram o aluno a fazer um curso profissionalizante da EJA. Fazendo uma síntese 

das citações colocadas, pode-se destacar objetivos principais conforme mostrado no resumo 

do quadro 156. 
 

Quadro 156 – Razão de fazer um curso profissionalizante 
Gênero F M 

Razão em fazer um curso profissionalizante 16 6 
Crescimento intelectual 12 75,00% 3 50,00% 

Crescimento profissional 3 18,75% 3 50,00% 
Oportunidade 1 6,25% 0 0,00% 

 

Desta forma, o resultado mostra que a maioria anseia por adquirir conhecimento para o 

crescimento intelectual. Das dezesseis alunas, 75% se voltam para o crescimento intelectual, 

18,75% para o crescimento profissional, e 6,25% vêm como uma oportunidade, não alegando 

para o quê. Dos seis alunos, 50% visam o crescimento intelectual, e 50% para o crescimento 

profissional. 

No segundo agrupamento de questionamentos, as tabelas 80 e 81 apresentam, para as 

alunas e alunos respectivamente, os resultados das questões 17 a 20, cujos resumos estão 

distribuídos pelos quadros 157 a 160. 
 

Tabela 80 – Questionamentos 17 a 20 - alunas 
Questão 17 18 19 20 

Aluno 
Aplicabilidade do 

conhecimento na vida 
cotidiana % 

Trabalha Aplicabilidade do conhecimento no 
trabalho 

Salário mínimo 
(referência) 

A1 70 Não ----- ----- 
A2 40 Sim Cálculos, organização Um 
A3 70 Não ----- ----- 

A4 80 Sim Meu trabalho não tem nada a ver do 
curso PROEJA, mas quem sabe no futuro Um 

A5 80 Não ----- ----- 
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A6 80 Não ----- ----- 

A7 70 Sim Porque uso matemática no meu trabalho Um 

A8 40 Sim Porque trabalho no restaurante e com 
quantidade de pessoas Um 

A9 40 Sim Porque trabalho com o público Menos de 1 salário 
A10 80 Não ----- ----- 
A11 50 Não ----- ----- 
A12 30 Não ----- ----- 
A13 90 Sim Melhoria de desenvolvimento Menos de 1 salário 
A14 50 Sim Agora não. Só no futuro Um 
A15 70 Sim Não nada a ver com o meu trabalho Menos de 1 salário 
A16 100 Não ----- ----- 

 

Tabela 81 – Questionamentos 17 a 20 - alunos 
Questão 17 18 19 20 

Aluno 
Aplicabilidade do 

conhecimento na vida 
cotidiana % 

Trabalha Aplicabilidade do conhecimento no 
trabalho 

Salário mínimo 
(referência) 

A17 80 Não ----- ----- 
A18 50 Não ----- ----- 
A19 70 Não ----- ----- 
A20 90 Sim De um modo geral tem me ajudado Dois salários 
A21 70 Não ----- ----- 
A22 80 Sim Algumas coisas sim, outras não Um 

 

Nesse agrupamento de questões se procurou conhecer o quanto do conhecimento 

adquirido pelo aluno, ele imagina aplicar em sua vida, seja no cotidiano ou trabalho, bem 

como conhecer a faixa salarial de quem trabalha, com objetivo de se ter uma visão de sua 

condição financeira para com a vida acadêmica, que será explicado na análise. 

Assim, o resultado em percentual do conhecimento aplicável na vida cotidiana de cada 

aluno que aparece na questão 17 se apresenta distribuído da seguinte forma: das dezesseis 

alunas, 6,25% afirmaram que 100% do conhecimento aprendido no curso são aplicáveis em 

sua vida cotidiana, 6,25% que 90%, 25% que 80%, 25% que 70%, 12,5% que 50%, 18,75% 

que 40% e 6,25% que 30%. Já pelos seis alunos, o que foi aprendido e pode ser aplicável em 

sua vida cotidiana, verifica-se que 16,67% informaram que 90% são aplicáveis, 33,33% que 

80%, 33,33% que 70%, e 16,67% que 50%. 

Para melhor compreender este conjunto de informações distribuídos em percentuais de 

alunos e conhecimento aprendido e aplicável na vida cotidiana de cada um, o quadro 157 

resume essas informações de forma mais clara. 
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Quadro 157 – Conhecimento aplicável no cotidiano 
Gênero F M 

Aplicabilidade do conhecimento no cotidiano 16 6 
100,00% 1 6,25% 0 0,00% 
90,00% 1 6,25% 1 16,67% 
80,00% 4 25,00% 2 33,33% 
70,00% 4 25,00% 2 33,33% 
50,00% 2 12,50% 1 16,67% 
40,00% 3 18,75% 0 0,00% 
30,00% 1 6,25% 0 0,00% 

 

O quadro 158 apresenta o resultado do questionamento 18, coluna 18 das tabelas 80 e 

81, pelo qual se pretende conhecer quem trabalha ou não. Das dezesseis alunas, 50% 

trabalham e 50% “não”. Dos seis alunos, 33,33% afirmaram que “sim”, e 66,67% “não”. 
 

Quadro 158 – Quem trabalha 
Gênero F M 

Trabalha 16 6 
Sim 8 50,00% 2 33,33% 
Não 8 50,00% 4 66,67% 

 

O quadro 159 apresenta uma síntese de palavras chaves para as respostas da questão 

19, coluna 19 das tabelas 80 e 81, pela qual se pretende saber o quanto do conhecimento 

adquirido no curso é aplicável no trabalho, diferente da questão 17, resumido no quadro 157, 

quando tratou do quanto do conhecimento adquirido em sala de aula é aplicável na vida 

cotidiana. Obviamente que os respondentes, oito alunas e dois alunos, foram aqueles que 

afirmaram trabalhar, conforme o registro do questionamento 18 resumido no quadro 158. 
 

Quadro 159 – Conhecimento adquirido no curso e aplicável no trabalho 
Gênero F M 

Aplicabilidade do conhecimento no trabalho 8 2 
"cálculo e organização", "pode ser no futuro", "uso 
da matemática", "relacionamento com pessoas". 8 100% ----- ----- 

"de um modo maior tem ajudado", "algumas coisas 
sim outras não". ----- ----- 2 100% 

 

As falas das alunas, foram diversas e distintas haja vista as atividades laborais serem 

diferentes, até mesmo visando o futuro por ainda não estar sendo aplicável. Quanto aos 

alunos, da mesma forma, houve diversidade, embora que pequena a amostra, mas se percebe a 

aplicabilidade ou não do conhecimento adquirido no curso, no trabalho que têm. 

O quadro 160 apresenta o resultado do questionamento 20, coluna 20 das tabelas 80 e 

81, pelo qual se procura conhecer o nível salarial dos que trabalham. Das oito alunas que 
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trabalham 37,50% recebem menos de um salário mínimo que é o de referência, e 62,5% um 

salário mínimo. Dos dois alunos que trabalham, 50% recebe menos de um salário mínimo, 

50% dois salários mínimos. 
 

Quadro 160 – Nível salarial 
Gênero F M 

Salário mínimo (referência) 8 2 
Menos de um 3 37,50% 1 50% 

Um 5 62,5% 0 0,00% 
Dois ----- ----- 1 50% 

 

4.4.5 Questionamentos 21 a 25 – visão do aluno sobre o curso e docentes 

 

As questões 21 a 25 se caracterizam na visão do aluno quanto ao curso 

profissionalizante que fazem e seus respectivos docentes, os quais estão apresentadas nas 

tabelas 82 e 83, e resumos distribuídos pelos quadros 161 a 165. 

Quando o ser humano gosta do que faz, fica possibilitado a desempenhar bem as suas 

atividades. Portanto, pelo primeiro questionamento na coluna 21 da tabela 82 procura-se 

descobrir o quanto o aluno gosta do seu curso. Gostar de um curso profissionalizante é um dos 

aspectos importantes para alguém ter bons resultados, tanto no final de cada etapa quanto no 

momento de ingressar no mundo do trabalho. 
 

Tabela 82 – Questionamentos 21 a 25 - alunas 
Questão 21 22 23 24 25 

Aluno Gosta 
do curso Justificativa "SIM" Confiança 

pelo docente 
Compromisso 

do docente 
Preocupação 
do docente 

A1 Sim É uma oportunidade única e boa para meu 
futuro Sim Sim A maioria 

A2 Sim Novos conhecimentos, um curso animado Sim A maioria A maioria 

A3 Sim É um passo para a universidade. Gostei do 
assunto e dos professores Sim Sim Sim 

A4 Sim Gosto do trabalho dessa área Sim Sim Sim 
A5 Sim Porque praticamos muito este conteúdo Sim Sim Sim 
A6 Sim Porque é muito interessante Sim A maioria A maioria 

A7 Sim Porque tiro muito proveito e vou terminar o 
Ensino Médio Sim Sim A maioria 

A8 Sim Porque me identifico com os professores e 
colegas da turma Sim Sim Sim 

A9 Sim Porque é muito importante trabalhar com o 
público Sim Sim A maioria 

A10 Sim Gosto de estudar e a oportunidade de voltar a 
estudar Sim Sim A maioria 

A11 Sim Porque tenho um pouco de conhecimento Sim Sim Sim 

A12 Sim O conhecimento, as experiências, atividades 
práticas, novas amizades Sim A maioria A maioria 

A13 Sim Conhecimento básico na aprendizagem Sim Sim A maioria 
A14 Sim Porque é um curso bom para terminar o Sim Sim A maioria 
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Ensino Médio que não tive oportunidade 
antes 

A15 Sim Estou adquirindo mais conhecimento Sim A maioria A maioria 
A16 Sim Os professores incentivam muito Sim A maioria Sim 

 

Tabela 83 – Questionamentos 21 a 25 - alunos 
Questão 21 22 23 24 25 

Aluno Gosta 
do curso Justificativa "SIM" Confiança 

pelo docente 
Compromisso 

do docente 
Preocupação 
do docente 

A17 Sim Ter um conhecimento bem legal para minha 
vida Sim Sim A maioria 

A18 Sim Gosto dos professores do IFPB Sim A maioria Sim 

A19 Não ----- Mais ou 
menos A maioria Não 

A20 Sim Para nos qualificarmos Sim Não Não 
A21 Sim Porque estou me profissionalizando melhor Sim Sim Sim 
A22 Não ----- Sim Sim A minoria 

 

Conforme os resultados apresentados na questão 21, coluna 21 das tabelas 82 e 83, e 

resumidos no quadro 161, 100% das alunas gostam do curso, enquanto dos seis alunos, 

66,67% gostam do curso e 33,33% “não”. 
 

Quadro nº 161 – Gosta do curso 
Gênero F M 

Gosta do curso 16 6 
Sim 16 100,00% 4 66,67% 
Não 0 0,00% 2 33,33% 

 

Os alunos justificam o “SIM” da questão 21, resumido no quadro 161, nos resultados 

apresentados no questionamento 22, coluna 22 das tabelas 82 e 83, cujas falas podem ser 

resumidas por uma síntese de ideias com palavras chave que poderão retratar o que cada um 

dos respondentes quis comprovar, mostrado no quadro 162. 
 

Quadro 162 – Justificativa por gostar do curso 
Gênero F M 

Justificativa do "SIM" 16 6 
"oportunidade", “novos conhecimentos”, "um passo para o futuro", "gostar", 

"práticas", "interessante", "identificação", "importante", “oportunidade”, 

“experiências”, “incentivo” 
16 100,00% ----- ----- 

"conhecimento", "gostar", "qualificação", "profissionalização". ----- ----- 4 66,67% 
 

O resultado do questionamento 23, coluna 23 das tabelas 82 e 83, apresenta a visão 

dos alunos acerca da confiança que têm sobre o que os seus professores ensinam, cujo resumo 

se apresenta no quadro 163. Assim, 100% das alunas confiam no que seus professores 

transmitem, enquanto dos seis alunos, 83,33% confiam, e 16,67% ficam entre a confiança e 

desconfiança pela resposta do “mais ou menos”. 
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Quadro 163 – Confiança pelo ensino do docente 
Gênero F M 

Confiança no docente 16 6 
Sim 16 100,00% 5 83,33% 

Mais ou menos 0 0,00% 1 16,67% 
Não 0 0,00% 0 0,00% 

 

No questionamento 24, coluna 24 das tabelas 82 e 83, o aluno responde sobre o 

comprometimento do docente com o ensino, cujos resultados se apresentam no resumo do 

quadro 164. Assim, das dezesseis alunas, 68,75% afirmaram que “sim”, 31,25% “a maioria”, 

enquanto dos seis alunos, 50% afirmaram que “sim”, 33,33% “a maioria” e 16,67% “não”. 
 

Quadro 164 – Comprometimento do docente com o ensino 
Gênero F M 

Comprometimento do docente 16 6 
Sim 11 68,75% 3 50,00% 

A maioria 5 31,25% 2 33,33% 
A minoria ---- ---- ---- ---- 

Não ---- ---- 1 16,67% 
 

No questionamento 25, coluna 25 das tabelas 82 e 83, se busca conhecer a visão dos 

alunos sobre a preocupação do docente com o aprendizado deles, cujos resultados estão 

resumidos no quadro 165. Das dezesseis alunas, 37,50% afirmaram que se preocupam, e 

62,50% “a maioria”, enquanto dos seis alunos, 33,33% afirmaram que se preocupam, 16,67% 

“a maioria”, 16,67% para “a minoria, e 33,33% afirmam que não se preocupam. 
 

Quadro 165 – Preocupação do docente com o aprendizado 
Gênero F M 

Preocupação do docente 16 6 
Sim 6 37,50% 2 33,33% 

A maioria 10 62,50% 1 16,67% 
A minoria 0 0,00% 1 16,67% 

Não 0 0,00% 2 33,33% 
 

4.4.6 Questionamentos 6 e 26 a 35 – Relação do aluno com material didático 

 

As questões 6 e 26 a 35, mostradas na sequência, se caracterizam no “aluno” versus 

“material didático”. Porém, as questões estão agrupadas em dois blocos. O primeiro 

agrupamento corresponde as questões 6 e 26 a 29, apresentadas nas tabelas 84 e 85 para as 

alunas e alunos respectivamente, e resumidas nos quadros 166 a 171, pelos quais se conhece a 

visão do aluno quanto ao seu material didático e sua interação com ele. O segundo 

corresponde as questões 30 a 35, apresentadas nas tabelas 86 e 87 para as alunas e alunos 
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respectivamente, e resumidas nos quadros 172 a 177, pelos quais se observa a visão do aluno 

quanto a leitura e preferência pelo material didático, juntamente com suas respectivas 

justificativas. 
 

Tabela 84 – Questionamentos 6, e 26 a 29 - Alunas 
Questão 6 26 27 28 29 

Aluno 
Gosta de 

revista em 
quadrinhos 

Facilidade 
livro 

didático 
Justificativa - livro didático 

Aproveitamento 
do 

conhecimento 
Interdisciplinaridade 

A1 Sim Não Porque muitos professores deixam 
muito a desejar Sim Sim 

A2 Sim Sim 
Com o livro didático tem como 

tirar as dúvidas quando o professor 
não está, e ajuda a aprender mais 

Sim Sim 

A3 Sim Não Não usamos Não Sim 

A4 Sim Não Porque mau usamos o livro 
didático Sim Sim 

A5 Sim Sim São muito práticos o material que 
os professores dão e acessivos Sim Sim 

A6 Sim Sim Porque os professores não utilizam Não Sim 
A7 Sim Não Porque os livros não são usados Sim Sim 
A8 Sim Não Mais ou menos Não Sim 

A9 Não Não Porque usamos os livros muito 
pouco Não Sim 

A10 Não Sim É mais fácil de entender Sim Sim 

A11 Sim Não Porque os livros de hoje não 
ensinam nada aproveitável Não Sim 

A12 Não Não Porque não utilizamos o livro 
didático Sim Sim 

A13 Sim Não Porque é pouco utilizável Não Sim 

A14 Sim Não Porque é uma matéria muito 
complicada Não Não 

A15 Sim Sim Porque com o livro tenho mais 
tempo para ver o assunto em casa Sim Sim 

A16 Sim Não Não todos, a maioria Sim Sim 
 

Tabela 85 – Questionamentos 6, e 26 a 29 - Alunos 
Questão 6 26 27 28 29 

Aluno 
Gosta de 

revista em 
quadrinhos 

Facilidade 
livro 

didático 
Justificativa do livro didático 

Aproveitamento 
do 

conhecimento 
Interdisciplinaridade 

A17 Sim Sim Através do meu esforço tenho 
resolvido Sim Sim 

A18 Sim Não Porque usamos mais apostilas do 
que livro Não Sim 

A19 Sim Sim ----- Sim Não 

A20 Não Não Se leio e não entendo, releio 
quantas vezes for preciso Sim Sim 

A21 Sim Sim ----- Não Sim 
A22 Não Não Porque não usamos Não Sim 

 

Referente ao questionamento 6, coluna 6 nas tabelas 84 e 85, se verifica que a maioria 

dos alunos gostam de revistas em quadrinhos, cujos resultados estão no resumo do quadro 
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166. Das dezesseis alunas, 81,25% dizem que “sim” e 18,75% “não”, enquanto dos seis 

alunos, 66,67% responderam “sim” e 33,33% “não”. 
 

Quadro 166 – Gosta de revistas em quadrinhos 
Gênero F M 

Gosta de revista em quadrinhos 16 6 
Sim 13 81,25% 4 66,67% 
Não 3 18,75% 2 33,33% 

 

No questionamento 26, coluna 26 nas tabelas 84 e 85, verifica-se a interação do aluno 

com o livro didático, ou seja, se tem facilidade ou não para compreendê-lo, cujos resultados 

se apresentam no resumo do quadro 167. Assim, das dezesseis alunas, 68,75% não têm 

facilidade em interagir com um livro didático e 31,25% têm. Dos seis alunos, 50% não têm 

facilidade e 50% têm facilidade para se relacionar com o livro didático. 
 

Quadro 167 – Facilidade de interação com o livro didático 
Gênero F M 

Facilidade com livro didático 16 6 
Sim 5 31,25% 3 50,00% 
Não 11 68,75% 3 50,00% 

 

Verificando o quantitativo total de alunos, independente do gênero, percebe-se que a 

maioria não tem facilidade de relacionar-se com o livro didático, conforme o quadro 168. 

Com isto, no total desta turma, a maioria, 63,64%, não tem uma boa interação com o livro 

didático. 
 

Quadro 168 – Facilidade de interação com o livro didático – independente do gênero 
Independente do gênero Total = F + M 

Facilidade com livro didático 22 
Sim 8 36,36% 
Não 14 63,64% 

 

Da mesma maneira como foi observado para os alunos do módulo 1 no item 4.2.6, 

aqui também se ressalva o percentual elevado dos alunos que têm dificuldade de relacionar-se 

com o livro-texto oficial do curso, é relativo, pois, depende de vários aspectos. 

O resultado do questionamento 27, coluna 27 nas tabelas 84 e 85, apresenta as 

justificativas dos alunos terem ou não facilidade de se relacionar com o livro didático. 

Referente, então, aos percentuais na resposta “não” apresentado no quadro 167, das citações 

apresentadas de várias maneiras pode-se retirar com algumas palavras e resumir, como pode 

ser observado no resumo do quadro 169. 
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Quadro 169 – Justificativa pela dificuldade de interagir com o livro didático 
Gênero F M 

Justificativa pela dificuldade de interagir com o livro didático 16 6 
“professores deixam muito a desejar”, “Não usa o livro”, “mau 

usam o livro didático”, “os livros não são usados”, “usam os livros 

muito pouco”, “Porque não utilizamos o livro didático”, “é pouco 

aproveitável”, “é uma matéria muito complicada”, “não todos, a 

maioria”. 

11 68,75% ----- ----- 

“usamos mais apostilas do que livro”, “Se leio e não entendo, 

releio quantas vezes for preciso”, “Porque não usamos”. ----- ----- 3 50,00% 

 

O resultado do questionamento 28, coluna 28 nas tabelas 84 e 85, mostra o relato do 

aluno em dizer se o conteúdo do material didático tem aproveitamento em sua vida no dia a 

dia ou no trabalho, resumido no quadro 170. Assim, das dezesseis alunas, 56,25% afirmaram 

“sim” e 43,75% “não”, enquanto dos seis alunos, 66,67% responderam “sim” e 33,33% “não”. 
 

Quadro 170 – Aproveitamento do conteúdo do material didático 
Gênero F M 

Aproveitamento de estudo no dia a dia ou trabalho 16 6 
Sim 9 56,25% 4 66,67% 
Não 7 43,75% 2 33,33% 

 

No questionamento 29, coluna 29 nas tabelas 84 e 85, os alunos afirmam o quanto o 

conteúdo do material didático trabalhado em cada disciplina tem correlação entre elas, 

constituindo assim uma interdisciplinaridade. Conforme o resumo no quadro 171, das 

dezesseis alunas, 93,75% afirmaram que “sim”, e 6,25% “não”, enquanto dos seis alunos, 

83,33% confirmaram “sim” e 16,67% “não”.  
 

Quadro nº 171 – Interdisciplinaridade 
Gênero F M F + M 

Interdisciplinaridade 16 6 22 
Sim 15 93,75% 5 83,33% 20 90,90% 
Não 1 6,25% 1 16,67% 2 9,10% 

 

O segundo agrupamento trata das questões 30 a 35, cujos resultados estão 

apresentados nas tabelas 86 e 87, para as alunas e alunos respectivamente, pelas quais se 

observa a visão do aluno quanto a leitura e preferência pelo material didático, juntamente com 

suas respectivas justificativas, resumidas nos quadros 172 a 177. 
 

Tabela 86 – Questionamentos 30 a 35 - Alunas 
Questão 30 31 32 33 34 35 

Aluno Gosta 
de ler 

Quantitativo 
de leitura 
por ano 

Preferência de 
leitura Justificativa da leitura 

Gosta de 
livro 

didático 

Justificativa de gostar 
livro didático 

A1 Mais 
ou Dois O de 

historinhas Por ser interessante Não Não temos livros 
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menos com 
quadrinhos 

A2 Sim Mais de 
quatro O de estudo O livro sem figuras é 

mais interessante Sim 

Os que tenho são bem 
resumidos, mas 

complementam no meu 
estudo, tanto para o curso 

quanto para fora do 
curso. 

A3 Sim Um O de estudo 

Não que o de histórias 
em quadrinhos não 

seja interessante, mas 
prefiro o de estudo 

Sim Leio pouco em casa. 
Gostaria de ler mais. 

A4 
Mais 
ou 

menos 
Nenhum 

O de 
historinhas 

com 
quadrinhos 

O de histórias com 
quadrinhos é melhor 
de ler. O de estudo é 
muito complicado. 

Não Porque não usamos. 

A5 
Mais 
ou 

menos 
Três 

O de 
historinhas 

com 
quadrinhos 

Porque chama a 
atenção com seus 
desenhos e outras 

coisas. 

Sim 
Mais ou menos. Em 

algumas disciplinas é 
difícil. 

A6 
Mais 
ou 

menos 
Dois O de estudo Para aprender um 

pouco mais. Sim 
Para me qualificar um 
pouco mais e para ter 
mais conhecimento. 

A7 Sim Três 

O de 
historinhas 

com 
quadrinhos 

Porque é mais fácil de 
entender a leitura em 

quadrinhos. 
Não Porque não é usado. 

A8 
Mais 
ou 

menos 
Nenhum O de estudo Porque é pela apostila 

que mais estudamos. Não Não leio nos livros na 
sala de aula. 

A9 Sim Três 

O de 
historinhas 

com 
quadrinhos 

Porque chama mais 
atenção. Não 

Porque os professores 
não usam, não estimula 

muito o aluno. 

A10 
Mais 
ou 

menos 
Dois 

O de 
historinhas 

com 
quadrinhos 

O de historinhas 
porque na infância não 

tive muita 
oportunidade. 

Sim Quando estudamos e 
lemos aprendemos mais. 

A11 Sim Três 

O de 
historinhas 

com 
quadrinhos 

Porque é divertido Não Porque não nos ensina 
como devemos estudar. 

A12 Sim Um O de estudo Porque no de estudo 
adquiro conhecimento. Sim Porque são interessantes. 

A13 
Mais 
ou 

menos 
Nenhum O de estudo Porque o livro vai ser 

mais útil. Sim Ele é muito básico e útil. 

A14 Sim Nenhum 

O de 
historinhas 

com 
quadrinhos 

Porque é muito 
divertido. Não Nós aqui não estudamos 

muito com livros. 

A15 Sim Dois 

O de 
historinhas 

com 
quadrinhos 

É mais divertido. Não 
Sei que é importante, 

mas é melhor ler 
histórias em quadrinhos. 

A16 
Mais 
ou 

menos 
Nenhum O de estudo ----- Não Os conteúdos não são os 

mesmos do professor. 
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Tabela 87 – Questionamentos 30 a 35 - Alunos 
Questão 30 31 32 33 34 35 

Aluno Gosta 
de ler 

Quantitativo 
de leitura 
por ano 

Preferência 
de leitura Justificativa da leitura 

Gosta de 
livro 

didático 

Justificativa de gostar 
livro didático 

A17 Mais ou 
menos Dois 

O de 
historinhas 

com 
quadrinhos 

Tenho mais noção 
para ler. Sim È bem legal. 

A18 Mais ou 
menos Dois O de estudo 

Porque tenho mais 
livros de estudo em 
minha casa do que 

livros em quadrinhos. 

Sim Ajuda mais a se 
aprofundar no assunto. 

A19 Mais ou 
menos Nenhum O de estudo ----- Não ----- 

A20 Sim Quatro O de estudo 
Por causa da filosofia 

que os livros 
apresentam. 

Sim 

Dependendo do livro, as 
duas maneiras vão 

transmitir as informações 
de modo o leitor possa 

entender 
A21 Sim Três O de estudo Porque aprendo mais. Sim Cada vez aprendo mais. 

A22 Mais ou 
menos Nenhum 

O de 
historinhas 

com 
quadrinhos 

Porque parece mais 
interessante. Não Porque nunca usei. 

 

No questionamento 30, coluna 30 nas tabelas 86 e 87, é solicitado ao aluno responder 

se “gosta de ler”. Os resultados estão apresentados no resumo do quadro 172, pelo qual se 

observa que das dezesseis alunas, 50% afirmaram “sim”, e 50% “não”, enquanto dos seis 

alunos, 33,33% afirmaram “sim”, 66,67% “mais ou menos”. 
 

Quadro 172 – Gostar de ler 
Gênero F M 

Gosta de ler 16 6 
Sim 8 50,00% 2 33,33% 
Não 8 50,00% ---- ---- 

Mais ou 
menos 0 0,00% 4 66,67% 

 

Pelo questionamento 31, coluna 31 nas tabelas 86 e 87, o aluno informa quantos livros 

leu no ano de 2015, cujo resultado se apresenta no resumo do quadro 173. 

Assim, percebe-se que das dezesseis alunas, 31,25% não leram “nenhum” livro no ano 

de 2015; 12,50% “um”; 25% “dois”; 25% “três”; e 6,25% “mais de quatro”. Dos seis alunos, 

33,33% não leram “nenhum” livro no ano de 2015; 33,33% “dois”; 16,67% “três”, e 16,67% 

“quatro”. 
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Quadro 173 – Quantitativo de leitura por ano 
Gênero F M 

Quantidade de livros lidos em 2015 16 6 
Nenhum 5 31,25% 2 33,33% 

1 2 12,50% 0 0,00% 
2 4 25,00% 2 33,33% 
3 4 25,00% 1 16,67% 
4 0 0,00% 1 16,67% 

Mais de quatro 1 6,25% 0 0,00% 
 

Os resultados do questionamento 32, coluna 32 nas tabelas 86 e 87, mostram a 

preferência do aluno quanto ao tipo de leitura entre um livro didático de “estudo” ou um com 

“histórias em quadrinhos”. Conforme o resumo do quadro 174, verifica-se que das dezesseis 

alunas, 43,75% preferem um livro de estudo e 56,25% o de “histórias em quadrinhos”, 

enquanto dos seis alunos, 66,67% preferem um de “estudo” e 33,33% um de “histórias em 

quadrinhos”. 
Quadro 174 – Preferência de leitura 

Gênero F M 
Preferência de leitura 16 6 
História em quadrinhos 9 56,25% 2 33,33% 

Livro de estudo 7 43,75% 4 66,67% 
 

O resultado do questionamento 33, coluna 33 nas tabelas 86 e 87, apresenta as 

justificativas da questão 32, cujas citações estão relatadas de várias maneiras, conforme 

mostradas no resumo do quadro 175, sob os mesmos percentuais de alunas e alunos do quadro 

174. 
 

Quadro nº 175 – Justificativa pela preferência de leitura 
Justificativa pela preferência de leitura 

16 Gênero Alunas 

9 56,25% História em 
quadrinhos 

“Por ser interessante”, “O de histórias com quadrinhos é melhor de ler. O de 
estudo é muito complicado”, “Porque chama a atenção com seus desenhos e outras 

coisas”, “Porque é mais fácil de entender a leitura em quadrinhos”, “Porque chama 

mais atenção”, “O de historinhas porque na infância não tive muita oportunidade”, 

“Porque é divertido”, “Porque é muito divertido”, “É mais divertido”. 

7 43,75% Livro de 
estudo 

“O livro sem figuras é mais interessante”, “Não que o de histórias em quadrinhos 

não seja interessante, mas prefiro o de estudo”, “Para aprender um pouco mais”, 

“Porque é pela apostila que mais estudamos”, “Porque no de estudo adquiro 

conhecimento”, “Porque o livro vai ser mais útil”. 
6 Gênero Alunos 

2 33,33% História em 
quadrinhos “Tenho mais noção para ler”, “Porque parece mais interessante”. 

4 66,67% Livro de 
estudo 

“Porque tenho mais livros de estudo em minha casa do que livros em quadrinhos”, 

“Por causa da filosofia que os livros apresentam”, “Porque aprendo mais”. 
 

O resultado do questionamento 34, coluna 34 nas tabelas 86 e 87, mostra o quanto o 

aluno gosta do livro didático, resumido no quadro 176. Das dezesseis alunas, 43,75% 
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afirmaram “sim” e 56,25% “não”, enquanto dos seis alunos, 66,67% responderam “sim”, e 

33,33% “não”. Pelo total da turma, 50% gostam do livro didático e 50% “não”. 
 

Quadro 176– Gosta do livro didático 
Gênero F M F + M 

Gosta do livro didático 16 6 22 
Sim 7 43,75% 4 66,67% 11 50,00% 
Não 9 56,25% 2 33,33% 11 50,00% 

 

O resultado do questionamento 35, coluna 35 nas tabelas 86 e 87, justifica as respostas 

da questão 34. As falas relatadas de várias maneiras estão no resumo do quadro 177, sob os 

mesmos percentuais de alunas e alunos da questão 34 e resumido no quadro 176. 
 

Quadro 177 – Justificativa de gostar do livro didático 
Justificativa de gostar do livro didático 

16 Gênero Alunas 

7 43,75% Sim 

“Os que tenho são bem resumidos, mas complementam no meu estudo, tanto para o curso 
quanto para fora do curso”, “Leio pouco em casa. Gostaria de ler mais”, “Mais ou menos. 

Em algumas disciplinas é difícil”, “Para me qualificar um pouco mais e para ter mais 

conhecimento”, “Quando estudamos e lemos aprendemos mais”, “Porque são 

interessantes”, “Ele é muito básico e útil”. 

8 56,25% Não 

“Porque não usamos”, “Não temos livros”, “Porque não é usado”, “Não leio nos livros na 
sala de aula”, “Porque os professores não usam, não estimula muito o aluno”, “Porque 

não nos ensina como devemos estudar”, “Nós aqui não estudamos muito com livros”, 

“Sei que é importante, mas é melhor ler histórias em quadrinhos”, “Os conteúdos não são 
os mesmos do professor”. 

6 Gênero Alunos 

4 66,67% Sim 
“É bem legal”, “Ajuda mais a se aprofundar no assunto”, “Dependendo do livro, as duas 

maneiras vão transmitir as informações de modo o leitor possa entender”, “Cada vez 

aprendo mais”. 
2 33,33% Não "porque nunca usei". 

 

4.4.7 Questionamentos 36 a 37 – Relação do aluno com Benefício financeiro 

 

Os questionamentos nas tabelas 88 e 89 para as alunas e alunos respectivamente, se 

caracterizam no interesse do aluno pelos estudos versus benefício financeiro governamental. 

Os resultados das questões 36 e 37, pelos quais se observa a atitude do aluno diante do 

recebimento de algum benefício financeiro do sistema governamental em relação a 

continuidade nos estudos caso venha perde-lo, cujos resumos se distribuem pelos quadros 178 

e 179 
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Tabela 88 – Questionamentos 36 e 37 - alunas 
Questão 36 37 
Aluno Tem benefício financeiro Sem bolsa deixaria de estudar 

A1 Sim Não 
A2 Não ----- 
A3 Sim Não 
A4 Sim Sim 
A5 Sim Sim 
A6 Sim Não 
A7 Sim Não 
A8 Sim Não 
A9 Sim Não 

A10 Sim Não 
A11 Sim Sim 
A12 Não ----- 
A13 Não ----- 
A14 Sim Sim 
A15 Sim Sim 
A16 Não ----- 

 

Tabela 89 – Questionamentos 36 e 37 - alunos 
Questão 36 37 
Aluno Tem benefício financeiro Sem bolsa deixaria de estudar 
A17 Sim Não 
A18 Sim Não 
A19 Não ----- 
A20 Não ----- 
A21 Sim Sim 
A22 Sim Não 

 

Referente ao questionamento 36, coluna 36 da tabela 36 e 37, mostrado no resumo do 

quadro 178, das dezesseis alunas, cerca de 75% recebem algum benefício financeiro do 

sistema governamental, e 25% “não”, e dos seis alunos, 66,67% recebem e 33,33% “não”. 
 

Quadro 178 – Benefício financeiro 
Gênero F M 

Tem benefício financeiro 16 6 

Sim 12 75,00% 4 66,67% 

Não 4 25,00% 2 33,33% 
 

No questionamento 37, dos que recebe algum benefício financeiro governamental 

respondido na questão 36, pretende-se saber se o aluno deixaria o curso caso fosse suspensa a 

ajuda financeira, e assim, o quadro 179 apresenta o resumo desses resultados. Das doze 

alunas, 41,67% abandonariam o curso e 58,33% não, e dos quatro alunos, 25% deixariam e 

75% “não”. 
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Quadro 179 – Sem bolsa deixaria de estudar 
Gênero F M 

Sem bolsa deixaria de estudar 12 4 

Sim 5 41,67% 1 25,00% 

Não 7 58,33% 3 75,00% 
 

4.4.8 Questionamentos 38 a 40 – Didática de ensino e relacionamento 

 

Os questionamentos nas tabelas 90 e 91 para as alunas e alunos respectivamente, se 

caracterizam pelas metodologias de ensino na visão dos alunos. Os resultados das questões 38 

a 40, mostram a visão dos alunos quanto a “didática dos professores” e o “relacionamento 

professor-aluno” no semestre de 2016.1, e ao longo dos períodos anteriores do curso que estão 

a fazer. 
 

Tabela 90 – Questionamentos 38 a 40 - alunas 
Questão 38 39 40 
Aluno Metodologia em 2016.1 Relacionamento didático Metodologia no PROEJA 

A1 Monótonas Sim Dinâmicas 
A2 Dinâmica Sim Dinâmicas 
A3 Dinâmica Sim Dinâmicas 
A4 Dinâmica Sim Dinâmicas 
A5 Dinâmica Sim Dinâmicas 
A6 Dinâmica Não Monótonas 
A7 Dinâmica Sim Dinâmicas 
A8 Dinâmica Sim Dinâmicas 
A9 Monótonas Sim Dinâmicas 

A10 Dinâmica Sim Dinâmicas 
A11 Monótonas Sim Dinâmicas 
A12 Monótonas Sim Dinâmicas 
A13 Dinâmica Sim Dinâmicas 
A14 Monótonas Sim Monótonas 
A15 Monótonas Não Dinâmicas 
A16 Dinâmica Não Monótonas 

 

Tabela 91 – Questionamentos 38 a 40 - alunos 
Questão 38 39 40 
Aluno Metodologia em 2016.1 Relacionamento didático Metodologia no PROEJA 
A17 Dinâmica Sim Dinâmicas 
A18 Dinâmica Não Dinâmicas 
A19 Monótonas Não Monótonas 
A20 Monótonas Não Monótonas 
A21 Dinâmica Sim Dinâmicas 
A22 Dinâmica Não Dinâmicas 

 

O resumo da questão 38, coluna 38 das tabelas 90 e 91, apresentado no quadro 180, 

apresenta a visão dos alunos acerca da metodologia dos professores no período de 2016.1 (1º 

semestre), pois, do quantitativo das dezesseis alunas, cerca de 62,50% acharam que as aulas 
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foram dinâmicas e 37,50% monótonas, enquanto dos seis alunos, 50% acharam as aulas 

dinâmicas e 50% “não”. 
 

Quadro 180 – Metodologia dos professores em 2016.1 
Gênero F M 

Metodologia das aulas em 2016.1 16 6 
Dinâmica 10 62,50% 3 50,00% 
Monótona 6 37,50% 3 50,00% 

 

Os resultados do questionamento 39, coluna 39 da tabela 88 e 89, tratam do 

relacionamento didático dos professores com os alunos, cujo resumo se apresenta no quadro 

181. Assim, das dezesseis alunas, 81,25% acharam que os professores têm um bom 

relacionamento didático com elas, e dos seis alunos, 33,33% também têm a mesma opinião 

das alunas e 66,67% não. 
 

Quadro nº 181 – Relacionamento didático 
Gênero F M 

Relacionamento didático 16 6 
Sim 13 81,25% 2 33,33% 
Não 3 18,75% 4 66,67% 

 

O questionamento 40, coluna 40 da tabela 88 e 89, difere da questão 38 porque trata de 

se conhecer como as aulas foram ministradas por todos os professores do curso da EJA que 

tiveram até aquele momento, e não apenas no semestre de 2016.1. Das dezesseis alunas, 

81,25% acharam as aulas foram dinâmicas e 18,75% monótonas, enquanto dos seis alunos, 

66,67% acharam as aulas dinâmicas e 33,33% monótonas, conforme o resumo do quadro 182. 
 

Quadro 182 – Metodologia do professor do curso da EJA 
Gênero F M 

Metodologia no PROEJA 16 6 
Dinâmica 13 81,25% 4 66,67% 
Monótona 3 18,75% 2 33,33% 

 

4.4.9 Questionamentos 41 a 45 – Material didático tradicional e não tradicional 

 

Os questionamentos 41 a 45 apresentados na sequência se caracterizam na visão dos 

alunos quanto a um “material didático fora do estilo tradicional e o tradicional”, de forma que, 

aos mesmos não foi aplicado um material didático modificado ou reestruturado, como o 

experimento realizado com os alunos do 1º e 3º módulo. 
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As tabelas 92 e 93 apresentam, para as alunas e alunos respectivamente, os resultados 

das questões 41 a 45, que estão mostrados nos quadros resumo 183 a 188. 
 

Tabela 92 – Questionamentos 41 a 45 - Alunas 
Questão 41 42 43 44 45 

Aluno 
Preferência 

material didático 
modificado 

Chama mais 
atenção 

Maior 
dificuldade 

com material 
didático à 

compreensão 

Facilita o 
raciocínio e a 

reflexão 

Efeito causado por 
material didático com 
imagens desenhos e 

quadrinhos 

A1 

Tradicional com 
muita informação 
e poucas imagens 

ou quadrinhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Material 
didático com 

muitas imagens 
desenhos e 
quadrinhos 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

Acho que aprenderia 
mais porque a imagem 
eu entendo com mais 

facilidade. 

A2 

Tradicional com 
muita informação 
e poucas imagens 

ou quadrinhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional 
com muita 

leitura e poucas 
imagens 

Tradicional, com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Tiraria um pouco do 
meu foco, pois os 

desenhos viriam com 
algo do dia a dia, então 

é mais fácil perder o 
foco do assunto 

discutido. 

A3 

Tradicional com 
muita informação 
e poucas imagens 

ou quadrinhos 

Tradicional com 
muita informação 
e poucas imagens 

ou quadrinhos 

Material 
didático com 

muitas imagens 
desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional, com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Eu iria ver as imagens 
e esquecer de ler. 

A4 

Conteúdo com 
muitas imagens de 

quadrinhos e 
desenhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional 
com muita 

leitura e poucas 
imagens 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

Aprender mais, porque 
imagem fala muito. 

Por isso eu acho 
melhor de aprender. 

A5 

Tradicional com 
muita informação 
e poucas imagens 

ou quadrinhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional 
com muita 

leitura e poucas 
imagens 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

Porque a imagem fica 
mais fácil de 

identificar alguns 
conteúdos, e o 

tradicional é mais 
difícil de entender. 

A6 

Tradicional com 
muita informação 
e poucas imagens 

ou quadrinhos 

Tradicional com 
muita informação 
e poucas imagens 

ou quadrinhos 

Tradicional 
com muita 

leitura e poucas 
imagens 

Tradicional, com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Melhorar um pouco 
mais. 

A7 

Conteúdo com 
muitas imagens de 

quadrinhos e 
desenhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional 
com muita 

leitura e poucas 
imagens 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

Pode causar mais 
interesse. 

A8 

Conteúdo com 
muitas imagens de 

quadrinhos e 
desenhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Material 
didático com 

muitas imagens 
desenhos e 
quadrinhos 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

Com as imagens é 
melhor para 
identificar. 

A9 

Conteúdo com 
muitas imagens de 

quadrinhos e 
desenhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional 
com muita 

leitura e poucas 
imagens 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

Causaria um atrativo 
melhor e chamaria 

muito mais atenção. 

A10 
Conteúdo com 

muitas imagens de 
quadrinhos e 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 

Material 
didático com 

muitas imagens 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 

Facilita no nosso 
aprendizado. 
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desenhos quadrinhos desenhos e 
quadrinhos 

e quadrinhos 

A11 

Tradicional com 
muita informação 
e poucas imagens 

ou quadrinhos 

Tradicional com 
muita informação 
e poucas imagens 

ou quadrinhos 

Tradicional 
com muita 

leitura e poucas 
imagens 

Tradicional, com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Distração e melhor 
aprendizado. 

A12 

Tradicional com 
muita informação 
e poucas imagens 

ou quadrinhos 

Tradicional com 
muita informação 
e poucas imagens 

ou quadrinhos 

Material 
didático com 

muitas imagens 
desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional, com 
muita leitura e 

poucas imagens 
Não faz diferença. 

A13 

Tradicional com 
muita informação 
e poucas imagens 

ou quadrinhos 

Tradicional com 
muita informação 
e poucas imagens 

ou quadrinhos 

Tradicional 
com muita 

leitura e poucas 
imagens 

Tradicional, com 
muita leitura e 

poucas imagens 

No momento 
nenhuma. 

A14 

Conteúdo com 
muitas imagens de 

quadrinhos e 
desenhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional 
com muita 

leitura e poucas 
imagens 

Tradicional, com 
muita leitura e 

poucas imagens 

É mais interessante os 
desenhos em 
quadrinhos. 

A15 

Conteúdo com 
muitas imagens de 

quadrinhos e 
desenhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional 
com muita 

leitura e poucas 
imagens 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

Porque as imagens nos 
ajuda a memorizar 

melhor. 

A16 

Tradicional com 
muita informação 
e poucas imagens 

ou quadrinhos 

Tradicional com 
muita informação 
e poucas imagens 

ou quadrinhos 

Tradicional 
com muita 

leitura e poucas 
imagens 

Tradicional, com 
muita leitura e 

poucas imagens 
Maior aprendizado. 

 

Tabela 93 – Questionamentos 41 a 45 - Alunos 
Questão 41 42 43 44 45 

Aluno 
Preferência 

material didático 
modificado 

Chama mais 
atenção 

Maior 
dificuldade 

com material 
didático à 

compreensão 

Facilita o 
raciocínio e a 

reflexão 

Efeito causado por 
material didático com 
imagens desenhos e 

quadrinhos 

A17 

Conteúdo com 
muitas imagens de 

quadrinhos e 
desenhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional 
com muita 

leitura e poucas 
imagens 

Tradicional, com 
muita leitura e 

poucas imagens 

É legal ver a cena da 
narração do texto. 

A18 

Tradicional com 
muita informação 
e poucas imagens 

ou quadrinhos 

Tradicional com 
muita informação 
e poucas imagens 

ou quadrinhos 

Material 
didático com 

muitas imagens 
desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional, com 
muita leitura e 

poucas imagens 

Acho que para mim 
não seria muito bom. 
Prefiro com menos 

imagens e mais leitura. 

A19 

Tradicional com 
muita informação 
e poucas imagens 

ou quadrinhos 

Tradicional com 
muita informação 
e poucas imagens 

ou quadrinhos 

Material 
didático com 

muitas imagens 
desenhos e 
quadrinhos 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

Atração. 

A20 

Conteúdo com 
muitas imagens de 

quadrinhos e 
desenhos 

Tradicional com 
muita informação 
e poucas imagens 

ou quadrinhos 

Tradicional 
com muita 

leitura e poucas 
imagens 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

Seria positivo uma vez 
que ficaria fácil 

entender por meio das 
gravuras o que o 
escritor escreveu. 

A21 

Tradicional com 
muita informação 
e poucas imagens 

ou quadrinhos 

Tradicional com 
muita informação 
e poucas imagens 

ou quadrinhos 

Material 
didático com 

muitas imagens 
desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional, com 
muita leitura e 

poucas imagens 
Nada 
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A22 

Conteúdo com 
muitas imagens de 

quadrinhos e 
desenhos 

Material com 
muitas imagens 

desenhos e 
quadrinhos 

Tradicional 
com muita 

leitura e poucas 
imagens 

Material didático 
com muitas 

imagens desenhos 
e quadrinhos 

Descontração. 

 

Embora se busque informações junto aos alunos onde aos mesmos não foi apresentado 

um material didático diferente do estilo tradicional como o que foi feito com os alunos do 1º e 

3º módulos, mas aos mesmos foi explicado teoricamente do que se tratava e como poderia ser 

um material didático com tal estilo. 

Portanto, o resultado do questionamento 41, coluna 41 das tabelas 92 e 93, resumido 

no quadro 183, trata em saber qual a preferência do aluno, se por um material didático com 

estilo tradicional onde tenha muita informação e poucas imagens e quadrinhos, ou um com 

conteúdo composto com muitas imagens de quadrinhos e desenhos. Das dezesseis alunas, 

43,75% preferem um material didático com muitas imagens de quadrinhos e desenhos, e 

56,25% o estilo tradicional com muita informação e poucas imagens ou quadrinhos. Entre os 

seis alunos a opinião aparece dividida, onde 50% preferem o estilo tradicional e 50% um 

estilo diferente, um material didático com muitas imagens de quadrinhos e desenhos. 
 

Quadro 183 – Preferência por material didático 
Gênero F M 

Preferência por material didático 16 6 
Tradicional com muita informação e poucas imagens ou quadrinhos. 9 56,25% 3 50,00% 
Conteúdo com muitas imagens de quadrinhos e desenhos. 7 43,75% 3 50,00% 

 

No questionamento 42, coluna 42 das tabelas 92 e 93, se procura conhecer a opinião 

dos alunos acerca do que lhes “chama mais atenção” em um material didático, se no estilo 

tradicional ou no estilo diferente, constituído de muitas imagens em quadrinhos e desenhos. 

Conforme o resultado apresentado no resumo do quadro 184, das dezesseis alunas, 62,50% 

afirmaram que a atenção maior do aluno se dá quando o material didático possui muitas 

imagens de quadrinhos e desenhos, e 37,50% que a atenção maior é sobre um material no 

estilo tradicional com muita informação e poucas imagens ou quadrinhos. Dos seis alunos, o 

resultado inverte-se, pois cerca de 66,67% responderam que a atenção do aluno acontece mais 

sobre um material no estilo tradicional, com muita informação e poucas imagens ou 

quadrinhos, e 33,33% a atenção maior é se o material didático possuir muitas imagens de 

quadrinhos e desenhos. 
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Quadro 184 – Chama mais atenção do aluno 
Gênero F M 

Chama mais atenção 16 6 
Tradicional com muita informação e poucas imagens ou quadrinhos. 6 37,50% 4 66,67% 
Material com muitas imagens desenhos e quadrinhos. 10 62,50% 2 33,33% 

 

No questionamento 43, coluna 43 das tabelas 92 e 93, pretende-se saber do aluno o 

“grau de dificuldade à compreensão” por um material didático, se com muitas imagens 

desenhos e quadrinhos ou por um no estilo tradicional que tenha muita informação e poucas 

imagens ou quadrinhos. 

Conforme o resultado apresentado no resumo do quadro 185, das dezesseis alunas, 

cerca de 68,75% acham que o grau de dificuldade maior à compreensão seria sobre um 

material no estilo tradicional, e 31,25% sobre um material didático com muitas imagens 

desenhos e quadrinhos. Dos seis alunos, 50% acham que o grau de dificuldade maior à 

compreensão seria no estilo tradicional e 50% com o material didático com muitas imagens, 

desenhos e quadrinhos. 
 

Quadro 185 – Maior dificuldade com material didático à compreensão 
Gênero F M 

Maior dificuldade com material didático à compreensão 16 6 
Tradicional com muita leitura e poucas imagens 11 68,75% 3 50,00% 
Material didático com muitas imagens desenhos e quadrinhos 5 31,25% 3 50,00% 

 

Pelo questionamento 44, coluna 44 das tabelas 92 e 93, pretende-se saber pela visão do 

aluno qual tipo de material didático mais “facilita o raciocínio e a reflexão”. Um material 

didático com muitas imagens desenhos e quadrinhos ou por um no estilo tradicional que tenha 

muita informação e poucas imagens ou quadrinhos. 

Conforme o resultado apresentado no resumo do quadro 186, das dezesseis alunas, 

56,25% acham que um material didático com muitas imagens desenhos e quadrinhos 

facilitaria mais o raciocínio e a reflexão, e 43,75% o de estilo tradicional. Dos seis alunos, 

50% acham que um material didático com muitas imagens desenhos e quadrinhos facilitaria 

mais o raciocínio e a reflexão, e 50% o de estilo tradicional. 
 

Quadro 186 – Facilita o raciocínio e a reflexão 
Gênero F M 

Facilita o raciocínio e a reflexão 16 6 
Tradicional com muita leitura e poucas imagens 7 43,75% 3 50,00% 
Material didático com muitas imagens desenhos e quadrinhos 9 56,25% 3 50,00% 
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Pelo questionamento 45, coluna 45 das tabelas 92 e 93, pretende-se saber pela visão do 

aluno, qual o efeito que um material didático com imagens desenhos e quadrinhos poderia 

provocar em seu aprendizado. 

O resultado deste questionamento apresenta citações distintas, e por uma síntese de 

palavras ou frases chave, observadas no quadro 187. 
 

Quadro 187 – Efeito causado por material didático com imagens desenhos e quadrinhos 
Gênero Efeito causado por material didático com imagens desenhos e quadrinhos 

Alunas 
56,25% 

“Aprenderia mais porque a imagem”, “tiraria um pouco do meu foco”, “iria ver as imagens e esquecer 

de ler”, “aprender mais, porque imagem fala muito”, “a imagem fica mais fácil de identificar alguns 

conteúdos”, “melhorar um pouco mais”, “pode causar mais interesse”, “é melhor para identificar”, 

“chamaria muito mais atenção”, “facilita no nosso aprendizado”, “distração e melhor aprendizado”, 

“mais interessante”, “ajuda a memorizar melhor”, “maior aprendizado”. 
Alunos 

50% 
“Legal ver a cena da narração do texto”, “acho que para mim não seria muito bom”, “atração”, “fácil 

entender por meio das gravuras o que o escritor escreveu”, “descontração”. 
 

Organizando os resultados dos questionamentos 41 a 45, colunas 41 a 45 das tabelas 

92 e 93, e os apresentando no resumo geral do quadro 188, pode-se observar a tendência dos 

resultados distribuídos entre o tradicional e um novo material no qual apareceria o conteúdo 

com muitas imagens desenhos e quadrinhos, observando-se que o efeito foi positivo. 
 

Quadro 188 – Quadro resumo geral dos questionamentos 41 a 45 
Quadro dos questionamentos 41 a 45 

Questão 41 42 43 44 45 

Alunos / Material 
didático 

Preferência 
material 
didático 

modificado 

Chama 
mais 

atenção 

Maior 
dificuldade com 
material didático 
à compreensão 

Facilita o 
raciocínio 

e a 
reflexão 

Efeito causado por material 
didático com imagens desenhos 

e quadrinhos 

Alunas 
Tradicional 56,25% 37,50% 68,75% 43,75% 

Efeitos positivos Novo 
material 43,75% 62,50% 31,25% 56,25% 

Alunos 
Tradicional 50,00% 66,67% 50,00% 50,00% 

Efeitos positivos Novo 
material 50,00% 33,33% 50,00% 50,00% 

 

4.4.10 Questionamentos 46 a 49 – Afinidade do aluno com as disciplinas 

 

Os questionamentos 46 a 49 se caracterizam na afinidade do aluno com suas 

disciplinas, as quais estão apresentadas nas tabelas 94 e 95, para as alunas e alunos 

respectivamente. 

A questão 46, coluna 46 das tabelas 94 e 95, trata de saber qual a disciplina que o 

aluno mais gosta, justificado na questão 47. A questão 48, coluna 48 das tabelas 94 e 95, 

apresenta qual a disciplina que o aluno menos gosta, justificado pela 49, coluna 49 das 
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mesmas tabelas, em que aparece diversas citações pelas quais é possível observar a razão do 

aluno não gostar da disciplina citada. No entanto, destes questionamentos, pretende-se saber 

qual a razão do aluno gostar menos de determinada disciplina. 

O “gostar” de algo é pessoal e está intimamente ligado ao processo de causas e efeitos. 

Assim, o aluno não gostar de determinada disciplina, que é um aspecto pessoal, é devido a 

existência de causas que o levaram a tal rejeição, e por isso quase todo aluno apontou uma 

disciplina diferente, não interessando qual seja ela, mas, o porquê de o aluno “não gostar 

de...”, ou seja, que supostas causas podem existir. 
Tabela 94 – Questionamentos 46 a 49 - Alunas 

Questão 46 47 48 49 

Aluno Disciplina de sua 
preferência Justifique a resposta 46 Disciplina que menos 

gosta 
Justifique a resposta 

48 

A1 Química, física, 
informática 

São as que tenho menos 
dificuldade. 

Matemática, Eventos, 
Alimentos e gestão, e 

Inglês 

Porque tenho 
dificuldade. 

A2 
Gestão de alimentos e 

bebidas, e 
ambientação. 

São as mais dinâmicas. Matemática Muitos números. 

A3 Química, física, 
informática 

Porque entendo com 
facilidade e acho bem 

atraente. 
Física É difícil de 

compreender. 

A4 Eventos Porque é mais aula prática. Matemática 
Porque tenho 
dificuldade de 

aprender. 

A5 Informática 
Porque ela é atrativa e 

interessante, mas não sei 
muito. 

Matemática Porque é difícil. 

A6 Português Eu aprendo mais. Inglês Muito difícil. 

A7 Português Porque o professor explica 
muito bem. 

Gestão de bebidas e 
alimentos. 

Porque o professor é 
chato. 

A8 Gosto da maioria. Porque gosto de todas. Matemática 
Porque tenho 
dificuldade de 

decorar. 

A9 Português 
Eu gosto muito de falar 
corretamente e escrever 

bem, mas é difícil. 
Matemática 

Não consigo ter uma 
boa relação desde 

sempre. 

A10 Protocolo cerimonial É prática. Química e matemática Porque tenho muita 
dificuldade. 

A11 Química e informática É muito interessante e 
reaproveitável. Português Porque não me 

identifico com ela. 

A12 Português Porque gosto de ler 
literatura e fazer redação. Matemática Porque não gosto. 

A13 Informática 

Porque estamos no tempo 
da tecnologia e por nela 

estamos ligados a tudo no 
mundo. 

Matemática Porque é muito 
complicada. 

A14 Português Porque é uma matéria 
interessante. Matemática e Física Porque tem muitas 

letras e números. 

A15 Química Porque consigo entender. Português e literatura Tenho dificuldade de 
interpretar. 

A16 Português Porque gosto. Matemática Não consigo 
aprender. 
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Tabela 95 – Questionamentos 46 a 49 – Alunos 
Questão 46 47 48 49 

A17 Português, inglês e 
espanhol 

Gosto para aprender a falar 
e a dinâmica das 

linguagens. 

Matemática e 
Química 

Por não ser explicada 
para atrair outra 

pessoa. 

A18 Português Tenho facilidade nessa 
matéria. Química Tenho um pouco de 

dificuldade. 
A19 Matemática Sei não. Química. Por ser chata. 

A20 História 

A história faz parte do 
mundo, todos os 

acontecimentos ocorridos 
desde a criação. 

Física Por causa de fórmulas 
e cálculos. 

A21 Português ----- Matemática Porque nunca me 
identifiquei. 

A22 História e Ciências Porque gosto. Matemática Porque não me 
adaptei. 

 

Assim, dentre as falas dos alunos, uma síntese de palavras originadas das justificativas 

da coluna 49, das tabelas 94 e 95, é apresentado no quadro 189, sendo possível conhecer quais 

possíveis motivos as alunas e alunos não gostar de determinada disciplina. 
 

Quadro 189 – Justificativa pela disciplina que menos gosta 
Gênero Justificativa pela disciplina que menos gosta 

F 

“Dificuldade”, “Muitos números”, “difícil de compreender”, “difícil de aprender”, “é difícil”, “é 

difícil”, “o professor é chato”, “dificuldade de decorar”, “não consegue relacionar-se”, “tem muita 

dificuldade”, “não se identifica”, “não gosto”, “muito complicada”, “não gosta”, é complicada”, 

“tem muitas letras e números”, “dificuldade de interpretar”, “não consegue aprender”. 

M “Por não ser explicada”, “dificuldade”, “ser chata”, “fórmulas e cálculos”, “nunca me identifiquei”, 

“não me adaptei”. 
 

4.4.11 Questionamentos 50 a 57 – Metodologia de ensino individual 

 

Os questionamentos 50 a 57 são caracterizados pela metodologia de ensino individual 

dos professores na visão dos alunos, cujos resultados se apresentam nas tabelas 96 a 99. 

No momento de aplicação destes questionamentos foi solicitado que os alunos 

colocassem mentalmente os nomes dos seus professores em ordem alfabética e assim os 

nominasse na mesma ordem como sendo A, B, C, D, E, F, G, e assim, pela visão dos alunos, 

se poder observar por estratificação como se apresenta metodologia dos professores quando 

no momento da transmissão do conhecimento. 

As tabelas 96 e 97, para alunas e alunos respectivamente, apresentam os resultados 

para questões 50 a 53, e as tabelas 98 e 99, para alunas e alunos respectivamente, os 

resultados para questões 54 a 57, cujos resumos se distribuem pelos quadros 190 a 196. 
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Tabela 96 – Questionamentos 50 a 53 - alunas 
Questão 50 51 52 53 

Aluno Quantitativo de 
professores 

Metodologia 
Professor A 

Metodologia 
Professor B 

Metodologia 
Professor C 

A1 7 Monólogo Dialogando Dialogando 
A2 7 Dialogando Dialogando Dialogando 
A3 7 Dialogando Dialogando Dialogando 
A4 7 Dialogando Dialogando Dialogando 
A5 7 Dialogando Dialogando Dialogando 
A6 7 Dialogando Monólogo Dialogando 
A7 7 Dialogando Dialogando Dialogando 
A8 7 Dialogando Dialogando Dialogando 
A9 7 Monólogo Dialogando Dialogando 

A10 7 Dialogando Monólogo Monólogo 
A11 7 Dialogando Dialogando Dialogando 
A12 7 Monólogo Dialogando Dialogando 
A13 7 Monólogo Dialogando Dialogando 
A14 7 Monólogo Monólogo Monólogo 
A15 7 Monólogo Monólogo Monólogo 
A16 7 Monólogo Monólogo Dialogando 
 

Tabela 97 – Questionamentos 50 a 53 - alunos 
Questão 50 51 52 53 

Aluno Quantitativo de 
professores 

Metodologia 
Professor A 

Metodologia 
Professor B 

Metodologia 
Professor C 

A17 7 Dialogando Dialogando Dialogando 
A18 7 Monólogo Monólogo Dialogando 
A19 7 Monólogo Dialogando Monólogo 
A20 7 Dialogando Monólogo Monólogo 
A21 7 Dialogando Dialogando Dialogando 
A22 7 Dialogando Monólogo Dialogando 
 

Tabela 98 – Questionamentos 54 a 57 – alunas 
Questão 54 55 56 57 

Aluno Metodologia 
Professor D 

Metodologia 
Professor E 

Metodologia 
Professor F 

Metodologia 
Professor G 

A1 Dialogando Dialogando Monólogo Dialogando 
A2 Dialogando Monólogo Monólogo Dialogando 
A3 Monólogo Monólogo Monólogo Dialogando 
A4 Dialogando Dialogando Dialogando Dialogando 
A5 Dialogando Dialogando Dialogando Dialogando 
A6 Dialogando Monólogo Dialogando Dialogando 
A7 Dialogando Dialogando Dialogando Dialogando 
A8 Dialogando Dialogando Dialogando Dialogando 
A9 Dialogando Dialogando Monólogo Dialogando 

A10 Monólogo Monólogo Monólogo Monólogo 
A11 Dialogando Dialogando Dialogando Dialogando 
A12 Dialogando Dialogando Monólogo Dialogando 
A13 Dialogando Dialogando Dialogando Dialogando 
A14 Dialogando Dialogando Dialogando Dialogando 
A15 Monólogo Monólogo Dialogando Monólogo 
A16 Dialogando Dialogando Dialogando Dialogando 
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Tabela 99 – Questionamentos 54 a 57 – alunos 
Questão 54 55 56 57 

Aluno Metodologia 
Professor D 

Metodologia 
Professor E 

Metodologia 
Professor F 

Metodologia 
Professor G 

A17 Dialogando Dialogando Dialogando Dialogando 
A18 Monólogo Dialogando Dialogando Monólogo 
A19 Dialogando Monólogo Dialogando Monólogo 
A20 Monólogo Monólogo Monólogo Monólogo 
A21 Dialogando Dialogando Dialogando Dialogando 
A22 Dialogando Dialogando Dialogando Dialogando 

 

O resumo nos quadros 190 a 196, mostram a visão dos alunos quanto a metodologia 

do professor quando na transmissão de um conteúdo. 
 

Quadro 190 – Metodologia do professor A – relacionamento didático 
Gênero F M 

Metodologia do professor A 16 6 
Dialogando 9 56,25% 4 66,67% 
Monólogo 7 43,75% 2 33,33% 

 

Quadro 191 – Metodologia do professor B – relacionamento didático 
Gênero F M 

Metodologia do professor B 16 6 
Dialogando 11 68,75% 3 50,00% 
Monólogo 5 31,25% 3 50,00% 

 

Quadro 192 – Metodologia do professor C – relacionamento didático 
Gênero F M 

Metodologia do professor C 16 6 
Dialogando 13 81,25% 4 66,67% 
Monólogo 3 18,75% 2 33,33% 

 

Quadro 193 – Metodologia do professor D – relacionamento didático 
Gênero F M 

Metodologia do professor D 16 6 
Dialogando 13 81,25% 4 66,67% 
Monólogo 3 18,75% 2 33,33% 

 

Quadro 194 – Metodologia do professor E – relacionamento didático 
Gênero F M 

Metodologia do professor E 16 6 
Dialogando 11 68,75% 4 66,67% 
Monólogo 5 31,25% 2 33,33% 

 

Quadro 195 – Metodologia do professor F – relacionamento didático 
Gênero F M 

Metodologia do professor F 16 6 
Dialogando 10 62,50% 5 83,33% 
Monólogo 6 37,50% 1 16,67% 
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Quadro 196 – Metodologia do professor G – relacionamento didático 
Gênero F M 

Metodologia do professor G 16 6 
Dialogando 14 87,50% 3 50,00% 
Monólogo 2 12,50% 3 50,00% 

 

Conforme apresentado no quadro 197, por uma estratificação total entre “dialogando” 

e “monólogo”, das 154 respostas para a metodologia dos professores quando na transmissão 

do conhecimento, 81 respostas das alunas (72,32%) e 27 dos alunos (64,29%), informaram a 

didática dos professores na maior parte do tempo aconteceu na forma de “dialogo” com os 

alunos, enquanto que 31 das alunas (27,68%) e 15 dos alunos (35,71%), informaram que na 

maior parte do tempo, as aulas aconteceram como “monólogo”. 
 

Quadro 197 – Metodologia do professor no geral – relacionamento didático 
Gênero F M 

Metodologia dos professores 112 42 
Dialogando 81 72,32% 27 64,29% 
Monólogo 31 27,68% 15 35,71% 

 

4.4.12 Questionamentos 59 a 65 – Meios para transmissão do conhecimento 

 

As questões 59 a 65 mostradas nas tabelas 100 a 103, se caracterizam nos meios que 

cada professor utiliza para transmitir o conhecimento, não identificando quem é quem. 

Da mesma forma, foi solicitado que os alunos colocassem os nomes dos seus 

professores em ordem alfabética mentalmente e assim os nominasse na mesma ordem como 

sendo A, B, C, D, E F, G, para se observar, na visão do aluno, quais os meios que o professor 

mais utiliza para transmitir o conhecimento. Por estratificação, obtém-se respostas que 

mostram os veículos mais e os menos utilizados pelos docentes. 

As tabelas 100 e 101, para alunas e alunos respectivamente, apresentam os resultados 

para as questões 59 a 62, e as tabelas 102 e 103, para alunas e alunos respectivamente, os 

resultados para questões 63 a 65, cujos resumos se distribuem pelos quadros 198 a 204. 
 

Tabela 100 – Questionamentos 59 a 62 - alunas 
Questão 59 60 61 62 

Aluno Metodologia Professor 
A 

Metodologia Professor 
B 

Metodologia Professor 
C 

Metodologia Professor 
D 

A1 Palavras e textos Imagens A fala do professor A fala do professor 

A2 A fala do professor, 
Palavras e textos 

A fala do professor, 
Palavras e textos 

A fala do professor, 
Palavras e textos 

A fala do professor, 
Palavras e textos 

A3 A fala do professor, 
Palavras e textos Palavras e textos Imagens, Palavras e 

textos A fala do professor 

A4 Imagens, Palavras e Imagens, Palavras e Imagens, Palavras e Imagens, Palavras e 
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textos textos textos textos 
A5 Palavras e textos Palavras e textos Palavras e textos Imagens 

A6 
Palavras e textos, O 

conhecimento e 
experiência do aluno 

A fala do professor, O 
conhecimento e 

experiência do aluno 

O conhecimento e 
experiência do aluno Palavras e textos 

A7 Imagens Imagens Imagens Imagens 

A8 Palavras e textos Palavras e textos Palavras e textos O conhecimento e 
experiência do aluno 

A9 A fala do professor, 
Palavras e textos 

O conhecimento e 
experiência do aluno 

Imagens, Palavras e 
textos 

Imagens, Palavras e 
textos 

A10 O conhecimento e 
experiência do aluno A fala do professor A fala do professor A fala do professor 

A11 Palavras e textos Imagens O conhecimento e 
experiência do aluno 

O conhecimento e 
experiência do aluno 

A12 Imagens A fala do professor A fala do professor Imagens 

A13 A fala do professor Imagens, Palavras e 
textos Palavras e textos Imagens, Palavras e 

textos 
A14 Palavras e textos Palavras e textos Imagens Palavras e textos 
A15 A fala do professor A fala do professor A fala do professor Palavras e textos 

A16 A fala do professor 
Imagens, O 

conhecimento e 
experiência do aluno 

A fala do professor, 
Palavras e textos Palavras e textos 

 

Tabela 101 – Questionamentos 59 a 62 - alunos 
Questão 59 60 61 62 

Aluno Metodologia Professor 
A 

Metodologia Professor 
B 

Metodologia Professor 
C 

Metodologia Professor 
D 

A17 A fala do professor A fala do professor A fala do professor A fala do professor 

A18 A fala do professor, 
Palavras e textos 

A fala do professor, O 
conhecimento e 

experiência do aluno 

O conhecimento e 
experiência do aluno 

Imagens, A fala do 
professor 

A19 A fala do professor Imagens, Palavras e 
textos 

A fala do professor, O 
conhecimento e 

experiência do aluno 
A fala do professor 

A20 
Imagens, O 

conhecimento e 
experiência do aluno 

A fala do professor, O 
conhecimento e 

experiência do aluno 

A fala do professor, O 
conhecimento e 

experiência do aluno 

A fala do professor, O 
conhecimento e 

experiência do aluno 

A21 Palavras e textos Imagens Imagens, Palavras e 
textos Imagens 

A22 A fala do professor A fala do professor A fala do professor A fala do professor 
 

Tabela 102 – Questionamentos 63 a 65 - alunas 
Questão 63 64 65 

Aluno Metodologia Professor 
E 

Metodologia Professor 
F 

Metodologia Professor 
H 

A1 A fala do professor A fala do professor A fala do professor 

A2 A fala do professor, 
Palavras e textos 

A fala do professor, 
Palavras e textos 

A fala do professor, 
Palavras e textos 

A3 A fala do professor A fala do professor, 
Palavras e textos Palavras e textos 

A4 Imagens, Palavras e 
textos 

Imagens, Palavras e 
textos 

Imagens, Palavras e 
textos 

A5 A fala do professor Palavras e textos A fala do professor 

A6 
Imagens, O 

conhecimento e 
experiência do aluno 

Palavras e textos 
Imagens, O 

conhecimento e 
experiência do aluno 
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A7 Imagens Imagens Imagens 

A8 O conhecimento e 
experiência do aluno Palavras e textos Palavras e textos 

A9 Palavras e textos Imagens, Palavras e 
textos A fala do professor 

A10 A fala do professor A fala do professor A fala do professor 
A11 Palavras e textos Palavras e textos Imagens 
A12 A fala do professor A fala do professor A fala do professor 

A13 Imagens, Palavras e 
textos 

Imagens, Palavras e 
textos 

Imagens, Palavras e 
textos 

A14 A fala do professor, 
Palavras e textos 

A fala do professor, 
Palavras e textos 

Imagens, Palavras e 
textos 

A15 Palavras e textos Imagens A fala do professor 

A16 
Imagens, O 

conhecimento e 
experiência do aluno 

Imagens, O 
conhecimento e 

experiência do aluno 

A fala do professor, 
Palavras e textos 

 

Tabela 103 – Questionamentos 63 a 65 - alunos 
Questão 63 64 65 

Aluno Metodologia Professor 
E 

Metodologia Professor 
F 

Metodologia 
Professor H 

A17 A fala do professor A fala do professor A fala do professor 

A18 O conhecimento e 
experiência do aluno 

O conhecimento e 
experiência do aluno A fala do professor 

A19 A fala do professor A fala do professor A fala do professor 

A20 
A fala do professor, O 

conhecimento e 
experiência do aluno 

A fala do professor, O 
conhecimento e 

experiência do aluno 

A fala do professor, O 
conhecimento e 

experiência do aluno 
A21 Imagens Imagens Imagens 
A22 A fala do professor A fala do professor A fala do professor 

 

Durante a aplicação deste questionário foi permitido ao aluno marcar até duas 

respostas, e por esta razão o quantitativo total ficou maior do que se fosse respondido apenas 

uma. Assim sendo, se obteve 144 respostas pelas alunas e 55 pelos alunos, conforme 

mostrado no quadro 205. 

Estratificando as respostas, que representam as ações metodológicas do professor 

transmitir o conteúdo, se obteve resultados quantitativos e percentuais apontados pelas alunas 

e alunos nos quadros específicos para cada professor, conforme o resumo dos quadros 198 a 

204. 
 

Quadro 198 – Ação metodológica do professor A 
Gênero F M 

Ação metodológica professor A 16 6 
Palavras e textos 10 62,50% 2 33,33% 
Fala do professor 6 37,50% 4 66,67% 

Imagens 3 18,75% 1 16,67% 
Conhecimento e experiência do aluno 2 12,50% 1 16,67% 
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Quadro 199 – Ação metodológica do professor B 
Gênero F M 

Ação metodológica professor B 16 6 
Palavras e textos 7 43,75% 1 16,67% 
Fala do professor 5 31,25% 4 66,67% 

Imagens 6 37,50% 2 33,33% 
Conhecimento e experiência do aluno 3 18,75% 2 33,33% 

 

Quadro 200 – Ação metodológica do professor C 
Gênero F M 

Ação metodológica professor C 16 6 
Palavras e textos 8 50% 1 16,67% 
Fala do professor 6 37,50% 4 66,67% 

Imagens 5 31,25% 1 16,67% 
Conhecimento e experiência do aluno 2 12,50% 3 50,00% 

 
Quadro 201 – Ação metodológica do professor D 

Gênero F M 
Ação metodológica professor D 16 6 

Palavras e textos 8 50,00% 0 0,00% 
Fala do professor 4 25,00% 5 83,33% 

Imagens 5 31,25% 2 33,33% 
Conhecimento e experiência do aluno 2 12,50% 1 16,67% 

 

Quadro 202 – Ação metodológica do professor E 
Gênero F M 

Ação metodológica professor E 16 6 
Palavras e textos 7 43,75% 0 0,00% 
Fala do professor 7 43,75% 4 66,67% 

Imagens 5 31,25% 1 16,67% 
Conhecimento e experiência do aluno 3 18,75% 2 33,33% 

 

Quadro 203 – Ação metodológica do professor F 
Gênero F M 

Ação metodológica professor F 16 6 
Palavras e textos 10 62,50% 0 0,00% 
Fala do professor 6 37,50% 4 66,67% 

Imagens 6 37,50% 1 16,67% 
Conhecimento e experiência do aluno 1 6,25% 2 33,33% 

 
Quadro 204 – Ação metodológica do professor G 

Gênero F M 
Ação metodológica professor G 16 6 

Palavras e textos 7 43,75% 0 0,00% 
Fala do professor 8 50,00% 5 83,33% 

Imagens 6 37,50% 1 16,67% 
Conhecimento e experiência do aluno 1 6,25% 1 16,67% 

 

Agrupando as ações metodológicas de todos os professores, e por uma estratificação 

geral das respostas, “palavras e textos”, “fala do professor”, “imagens” e “conhecimento e 

experiência do aluno”, o quadro resumo geral 205 apresenta os quantitativos em percentuais 

Das dezesseis alunas obtiveram-se 149 respostas, sendo 38,25% para “palavras e textos”, 
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28,19% para “a fala do professor”, 24,16% para “imagens” e 9,40% para “o conhecimento e 

experiência do aluno”. Dos seis alunos obtiveram -se 55 respostas, sendo 7,27% para 

“palavras e textos”, 54,55% para “a fala do professor”, 16,36% para “imagens” e 21,82% para 

“o conhecimento e experiência do aluno”. 
 

Quadro 205 – Ação metodológica geral dos professores 
Gênero F M 

Ação metodológica dos professores 149 55 
Palavras e textos 57 38,25% 4 7,27% 
Fala do professor 42 28,19% 30 54,55% 

Imagens 36 24,16% 9 16,36% 
Conhecimento e experiência do aluno 14 9,40% 12 21,82% 

 
4.5- RESULTADO DO QUESTIONÁRIO 3 

 

Neste subcapítulo se apresentam os resultados do questionário 3, apêndice “G”, 

volume 2/2, o qual é composto pelas questões 67 a 72, que se caracterizam pelas informações 

específicas do material didático apresentado com formato diferente do estilo tradicional, pelo 

qual se pretendeu conhecer a visão dos alunos sobre o mesmo em relação ao livro-texto oficial 

do curso da EJA que se estrutura num estilo tradicional. 

Foi aplicado exclusivamente aos alunos do 1º e 3º módulo de um Curso Técnico 

Integrado ao Ensino Médio, na modalidade da Educação de Jovens e Adultos, período letivo 

2016.1, turno da noite, porque tratou de um experimento com uma apostila diferente do 

modelo tradicional na disciplina de Geografia, escolhida aleatoriamente, e por ela não haver 

na matriz curricular do 5º módulo, a este não foi aplicado o questionário 3. 

A apostila foi organizada com as imagens e textos do livro-texto oficial para não 

descaracterizar a originalidade do conteúdo, que juntamente com outras imagens e textos, 

num formato diferente do tradicional, teve como objetivo despertar atenção, motivação, 

aproximação à leitura, aguçando pois, a cognição do leitor. 

No início da disciplina de Geografia, em comum acordo com os professores da 

mesma, os alunos receberam o novo material didático, uma apostila, diferente do estilo 

tradicional, pelo qual foi trabalhado o conteúdo ao longo de várias semanas, e após o seu 

término, os capítulos seguintes da disciplina continuaram pelo livro-texto oficial, seguindo os 

estudos pelo modelo tradicional. 

As apostilas modificadas e trabalhadas pelos professores da disciplina de Geografia se 

apresentam nos apêndices “K” e “L”, volume 2/2. 
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4.5.1 Questionamentos 67 a 72 - Primeiro período (módulo 1) – Material didático 

 

Nas tabelas 104 e 105, para as alunas e alunos respectivamente, os resultados dos 

questionamentos 67 a 69 se caracterizam na visão dos alunos tanto sobre o material didático 

tradicional quanto o não tradicional, cujo resumo é mostrado nos quadros 206 a 209. 
 

Tabela 104 – Questionamentos 67 a 69 - Alunas 
Questão 67 68 69 

Aluno Opinião entre o material didático modificado 
e o livro tradicional 

Prefere o 
material 

didático novo 
relativamente 
ao tradicional 

Justificativa da questão anterior, 
de nº 68 

A1 Foi muito melhor porque aprendemos mais. Sim Porque eu aprendo mais. 

A2 Foi possível ter um entendimento do assunto 
com mais facilidade e de maneira dinâmica. Sim O material modificado melhora o 

entendimento. 

A3 
Foi possível absorver os assuntos de maneira 

mais animada deixando a aula mais 
dinâmica. 

Sim Como já falei, foi melhor a 
interpretação da apostila. 

A4 Foi ótimo, pois transmite o contexto de 
figuras coerentes aos acontecimentos. Sim Seria um complemento da 

apostila com o livro. 
A5 Aprendemos mais sobre a poluição. Sim Porque na apostila fica mais fácil. 

A6 

Apostila sempre é melhor que o livro, seja 
tanto em Geografia ou em outro material, 

pois tem como interagir melhor com o 
assunto. 

Sim 

Pela facilidade em entender o 
assunto e pelo modo com que 
interagimos com a classe e o 

professor. 

A7 Apostila estava mais dinâmica e fácil de se 
compreender. Sim Porque fica mais fácil o 

aprendizado. 
A8 Eu achei muito ótimo porque aprendi mais. Sim Porque foi excelente. 

A9 
Achei bem interessante o modo como foi 

elaborada, pois os desenhos chamam bastante 
atenção. 

Sim Pelo meio atrativo que foram os 
desenhos. A ideia foi muito boa. 

A10 Eu achei a apostila mais dinâmica Sim Porque você interage mais. 

A11 Eu gosto mais da apostila, é mais explicada. Sim É mais explicativa e melhor de 
entender. 

A12 Gostei muito porque fica bem claro o que 
está escrito Sim É que tira mais informação. 

A13 São coisas distintas, pois cada uma tem a sua 
vantagem. Sim e não É como falei. Acho que tem que 

explorar os dois. 
A14 Adorei Sim Nada a dizer. 
A15 Eu consegui entender melhor que o livro. Sim É sim 

 
Tabela 105 – Questionamentos 67 a 69 – Alunos 

Questão 67 68 69 

Aluno Opinião entre o material didático modificado 
e o livro tradicional 

Prefere o 
material 

didático novo 
relativamente 
ao tradicional 

Justificativa da questão anterior, 
de nº 68 

A16 Apostila é muito melhor. Sim A apostila muito melhor. 

A17 Bastante interessante. Colaborou com um 
aprendizado melhor. Sim Achei dinâmica. 

A18 Gostei muito e facilita a maneira de não 
trazer os livros pesados. Sim Porque não carregamos livros 

pesados. 
A19 Ótimo Sim A apostila é melhor. 
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A20 Ficaram excelente. Sim Ilustrações ajudam a absorver as 
ideias. 

A21 
Ótimo! Foi melhor estudar pela apostila do 
que pelo livro. Facilita mais porque é um 

assunto simplificado. 
Sim Como disse, a apostila é mais 

simplificada e fácil de entender. 

A22 Fica melhor de aprender e entender o 
assunto. Sim 

Porque fica mais fácil de entender 
o assunto e podemos dialogar 

mais com o professor. 

A23 Achei muito interessante pois prendeu mais 
minha atenção e se tornou mais dinâmica. Sim Por chamar mais minha atenção. 

A24 Achei muito didática e menos entediante. Sim Para mim o que tinha naquela 
apostila já era suficiente. 

 

Os alunos do 1º módulo têm noção do que seja um material didático tradicional e não 

tradicional, conforme o que lhes foi explicado acerca da apostila como proposta de um novo 

modelo, correspondente ao primeiro capítulo na disciplina de Geografia do livro oficial do 

curso da EJA, cujo contexto e apresentação da estrutura se encontra no apêndice “K”, volume 

2/2. 

Pelo questionamento 67, coluna 67 das tabelas 104 e 105, para alunas e alunos 

respectivamente, é solicitado ao aluno dizer sua opinião sobre os dois estilos de material 

didático, o tradicional ou o que lhes foi aplicado como nova proposta de modelo, cujo 

conjunto das citações se apresenta no quadro 206. 
 

Quadro 206 – Opinião entre o material didático modificado e o livro tradicional 
Gênero Opinião entre o material didático modificado e o livro tradicional 

F 

"Foi muito melhor porque aprendemos mais", "Foi possível ter um entendimento do assunto com mais 
facilidade e de maneira dinâmica", "Foi possível absorver os assuntos de maneira mais animada 
deixando a aula mais dinâmica", "Foi ótimo, pois transmite o contexto de figuras coerentes aos 
acontecimentos", "Aprendemos mais sobre a poluição", "Apostila sempre é melhor que o livro, seja 
tanto em Geografia ou em outro material, pois tem como interagir melhor com o assunto", "Apostila 
estava mais dinâmica e fácil de se compreender", "Eu achei muito ótimo porque aprendi mais", "Achei 
bem interessante o modo como foi elaborada, pois os desenhos chamam bastante atenção", "Eu achei a 
apostila mais dinâmica", "Eu gosto mais da apostila, é mais explicada", "Gostei muito porque fica bem 
claro o que está escrito", “São coisas distintas, pois cada uma tem a sua vantagem”, “adorei”, "Eu 
consegui entender melhor que o livro". 

M 

"Apostila é muito melhor", "Bastante interessante. Colaborou com um aprendizado melhor", "Gostei 
muito e facilita a maneira de não trazer os livros pesados", "ótimo", "Ficaram excelente", "Ótimo! Foi 
melhor estudar pela apostila do que pelo livro. Facilita mais porque é um assunto simplificado", "Fica 
melhor de aprender e entender o assunto", "Achei muito interessante pois prendeu mais minha atenção 
e se tornou mais dinâmica", "Achei muito didática e menos entediante". 
 

Também não se poderia deixar de observar a fala de alguns alunos que descreveram 

alguma crítica sobre o material didático modificado que se apresenta no quadro 207. 
 

Quadro 207 – Opinião sobre a razão do aluno não gostar do material didático modificado 

Gênero Observação sobre a razão do aluno não gostar do material didático modificado em relação ao 

livro tradicional 

F "São coisas distintas, pois cada uma tem a sua vantagem" 
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No questionamento 68, coluna 68 das tabelas 104 e 105, respectivamente para alunas e 

alunos, é solicitado aos alunos apresentarem uma preferência, entre o material didático 

tradicional ou o que lhe foi apresentado por meio de uma apostila. Assim sendo, o quadro 208 

mostra que das quinze alunas, 93,33% afirmaram preferir o material didático novo em relação 

ao estilo tradicional e 6,67% preferem ainda um material no estilo tradicional. Quanto aos 

alunos, foi unânime a preferência pelo material didático diferente do estilo tradicional. 
 

Quadro 208 – Preferência pelo material didático novo relativo ao tradicional 
Gênero F M 

Preferência pelo material didático novo relativamente ao tradicional 15 9 
Sim 14 93,33% 9 100,00% 

Mais ou menos 1 6,67% 0 0,00% 
 

No questionamento 69, das tabelas 104 e 105, respectivamente para alunas e alunos, é 

solicitado que justifiquem o questionamento anterior, de número 68, ou seja, por qual razão 

preferem um material didático diferente do estilo tradicional, cujas citações estão agrupadas 

no quadro 209. 
 

Quadro 209 – Justificativa pela preferência do material didático diferente do tradicional 
Gênero Justificativa pela preferência do material didático diferente do tradicional 

F 

“Porque eu aprendo mais”, “O material modificado melhora o entendimento”, “Seria um 
complemento da apostila com o livro”, “Porque na apostila fica mais fácil”, “Pela 
facilidade em entender o assunto e pelo modo com que interagimos com a classe e o 
professor”, “Porque fica mais fácil o aprendizado”, “Porque foi excelente”, “Pelo meio 
atrativo que foram os desenhos. A ideia foi muito boa”, “Porque você interage mais”, “É 
mais explicativa e melhor de entender”, “É que tira mais informação”, “É como falei. 
Acho que tem que explorar os dois”, “Nada a dizer”, “É sim”. 

M 

“A apostila muito melhor”, “Achei dinâmica”, “Porque não carregamos livros pesados”, 

“A apostila é melhor”, “Ilustrações ajudam a absorver as ideias”, “Como disse, a apostila 
é mais simplificada e fácil de entender”, “Porque fica mais fácil de entender o assunto e 
podemos dialogar mais com o professor”, “Por chamar mais minha atenção”, “Para mim 
o que tinha naquela apostila já era suficiente”. 

 

As tabelas 106 e 107 apresentam, para as alunas e alunos respectivamente, os 

resultados das questões 70 a 72, cujo resumo se distribuem pelos quadros 210 a 212. 
 

Tabela 106 – Questionamentos 70 a 72 - Alunas 
Questão 70 71 72 

Aluno O que falta melhorar no material 
didático modificado 

Gostaria que o 
material didático 

do curso fosse 
conforme a 

apostila nova? 

Justificativa da pergunta anterior, de nº 
71 

A1 Está bom. Não 
É melhor também o livro porque nele 

tem mais conteúdo e a apostila as vezes 
são muito repetitivos. 

A2 Não faltou nada. O material foi bem 
aproveitado. Sim Iria facilitar o entendimento. 
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A3 Não faltou nada. O material foi bem 
elaborado. Sim Pois ficaria mais fácil entender os 

assuntos. 

A4 Para mim, nada. Sim Pois seria um auxílio para o 
aprendizado 

A5 Mais nada. Sim Pois facilita mais para estudar. 
A6 Nada. Sim Facilitaria no meu aprendizado 
A7 Para mim está ótimo. Sim Pois facilitaria muito o aprendizado. 

A8 Não tem o que justificar. Está 
excelente, Sim Nós aprendemos mais, todos 

compartilharam. 

A9 Está bom do jeito que está. Foi 
bastante atrativo. Sim Se torna mais claro e fácil de aprender. 

A10 Do jeito que foi elaborada para 
mim está ótimo. Sim Porque eu interajo muito mais. 

A11 Está bom. Sim Porque é melhor para entender. 

A12 Que ela venha com mais 
informação. Sim Fica melhor de entender. 

A13 
Na apostila estava um pouco 

repetitivo. Sim Talvez sim, mas a utilização dos livros 
é importante. 

A14 Ótimo. Não Depende 
A15 Nada. Sim Com certeza ajudaria bastante. 

 

Tabela 107 – Questionamentos 70 a 72 – Alunos 
Questão 70 71 72 

Aluno O que falta melhorar no material 
didático modificado 

Gostaria que o 
material didático 

do curso fosse 
conforme a 

apostila nova? 

Justificativa da pergunta anterior, de nº 
71 

A16 Nada. Sim Sim 
A17 Na minha opinião. Nada Sim Facilitaria o aprendizado. 

A18 Não tenho o que falar do material e 
da boa forma de ensinar. Sim Já está respondido nas questões 

anteriores. 

A19 Ela cria vida igual ao jornal de 
Harry Potter. Sim A apostila é melhor que o livro 

didático. 
A20 Nada. Sim É tudo questão de linguagem. 
A21 Nada. Sim Melhoraria a parte do aprendizado. 

A22 Para mim não falta nada. Sim Ficaria melhor porque facilita para a 
turma trabalhar em conjunto. 

A23 Está bom. Sim Vai melhorar a aprendizagem dos 
alunos. 

A24 Para mim, nada. Sim Por praticidade e mais interessante. 
 

No questionamento 70, coluna 70 das tabelas 106 e 107, respectivamente para alunas e 

alunos, é solicitado ao aluno dizer o que seria necessário para melhorar a apostila elaborada 

com estilo não tradicional, e trabalhada pelo professor junto aos alunos em sala de aula. O 

resultado se apresenta no quadro resumo 210. 
 

Quadro 210 – O que falta melhorar no material didático modificado 
Gênero O que falta melhorar no material didático modificado 

F 

"Está bom", "Não faltou nada. O material foi bem aproveitado", “Não faltou nada. O material foi bem 

elaborado”, "Não faltou nada", "Para mim, nada”, "Mais nada", “Nada”, “Para mim está ótimo", "Não 

tem o que justificar. Está excelente", “Está bom do jeito que está. Foi bastante atrativo.", "Do jeito que 
foi elaborada para mim está ótimo", "Está bom", "Que ela venha com mais informações", "Ótimo", "Na 
minha opinião nada". 
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M 
“Nada”, “Na minha opinião. Nada”, “Não tenho o que falar do material e da boa forma de ensinar", 

"Ela cria vida igual ao jornal de Harry Potter", "Nada", "Para mim não falta nada", "Está bom", "Para 
mim nada". 

 

No questionamento 71, das tabelas 106 e 107, respectivamente para alunas e alunos, é 

solicitado ao aluno informar se gostaria que as outras disciplinas do curso tivessem um 

material didático semelhante ao que foi trabalhado no primeiro capítulo da disciplina de 

Geografia ou que permanecesse como está, no estilo tradicional. A resposta se apresenta no 

quadro 211, onde das quinze alunas, 86,67%, gostariam que o material fosse no estilo não 

tradicional, e 13,33% preferem no estilo tradicional, e dos nove alunos, 100% gostariam que 

todas as disciplinas fossem no estilo não tradicional. 
 

Quadro 211 – Gostaria que o material didático do curso fosse conforme a apostila nova 
Gênero F M 

Gostaria que o material didático do curso fosse conforme a apostila nova 15 9 
Sim 13 86,67% 9 100,00% 
Não 2 13,33% 0 0,00% 

 

No questionamento 72, das tabelas 106 e 107, respectivamente para alunas e alunos, é 

solicitado que justifiquem o questionamento anterior, de número 71, ou seja, por qual razão 

gostariam que o material didático das outras disciplinas do curso fosse diferente do estilo 

tradicional, ou não. O quadro 212 apresenta o agrupamento das respostas como justificativas, 

sob os mesmos percentuais do quadro 211. 
 

Quadro 212 – Justificativa da questão anterior, de nº 71 
Gênero Justificativa da questão anterior, de nº 71 

 
 
 

F=15 

 
 

86,67% 
(sim) 

"Iria facilitar o entendimento.", "Pois ficaria mais fácil entender os assuntos", "Pois seria 
um auxílio para o aprendizado", "Pois facilita mais para estudar", "Facilitaria no meu 
aprendizado", "Pois facilitaria muito o aprendizado", "Nós aprendemos mais, todos 
compartilharam", "Se torna mais claro e fácil de aprender", "Porque eu interajo muito 
mais", "Porque é melhor para entender", "Fica melhor entender", "Talvez sim, mas a 
utilização dos livros são importantes", "Com certeza ajudaria bastante". 

13,33% 
(não) 

"É melhor também o livro porque nele tem mais conteúdo e a apostila as vezes são muito 
repetitivos", "Depende". 

 
 

M=9 

 
100% 
(sim) 

"Sim", “Facilitaria o aprendizado”, “Já está respondido nas questões anteriores “, "A 
apostila é melhor que o livro didático", "É tudo questão de linguagem", "Melhoraria a 
parte do aprendizado", "Ficaria melhor porque facilita para a turma trabalhar em 
conjunto", "Vai melhorar a aprendizagem dos alunos", "Por praticidade e mais 
interessante". 

0,00% 
(não) 

 
----- 

 

4.5.2 Questionamentos 67 a 72 - Terceiro período (módulo 3) – Material didático 
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Nas tabelas 108 e 109, para as alunas e alunos respectivamente, os resultados dos 

questionamentos 67 a 69 se caracterizam na visão dos alunos tanto sobre o material didático 

tradicional quanto o não tradicional, cujo resumo é mostrado nos quadros 213 a 217. 
 

Tabela 108 – Questionamentos 67 a 69 - Alunas 
Questão 67 68 69 

Aluno O que o aluno pensa do material didático 
modificado em relação ao livro tradicional 

Prefere o 
material 

didático novo 
relativamente 
ao tradicional 

Justificativa da questão anterior, de 
nº 68 

A1 Muito difícil Não Porque às vezes fica muito difícil 
A2 Gostei Sim Porque a apostila é melhor. 

A3 Gostei da apostila, achei prática e de fácil 
aprendizado. Sim É mais prática. 

A4 Um pouco complicado Sim A apostila é mais compreensiva. 

A5 Sobre a apostila de Geografia achei que está 
boa. Sim Porque com o livro fica mais 

difícil. 
A6 Foi legal. Muito interessante. Sim Com histórias e imagens. 
A7 Não gostei Não Mim deixa um pouco confusa 

A8 Gostei muito Sim Seria melhor para aprendermos, 
ajudaria. 

A9 Ótimo Sim Melhor a apostila com quadrinhos 

A10 Eu gostei e foi fácil de entender. Excelente. Sim Porque em quadrinhos e em 
imagens é melhor de entender. 

A11 Gostei. Cada imagem um novo horizonte. Sim É melhor para aprender. 

A12 Ficou mais fácil de entender e de responder 
as questões. Sim Tudo bom 

A13 Foi muito bom e legal. Sim É um aprendizado muito legal. 

A14 Eu fiquei com dificuldade, mas depois 
consegui entender. Não Bom. Tanto faz 

A15 As apostilas são muito importantes explica 
muito bem para mim. Sim Porque fala muitas coisas 

interessantes para mim. 

A16 Não gostei, pois, as figuras me atrapalharam 
e só aprendi olhando e lendo o livro. Não Gosto do livro mesmo. 

A17 Para mim está boa, porque eu consegui 
entender. Sim É mais atualizada que o livro. 

 

Tabela 109 – Questionamentos 67 a 69 – Alunos 
Questão 67 68 69 

Aluno 
O que o aluno pensa do material 

didático modificado em relação ao 
livro tradicional 

Prefere o material didático novo 
relativamente ao tradicional 

Justificativa da questão 
anterior, de nº 68 

A18 
Ela se torna muito mais 

interessante e dar para ser os 
atores. 

Sim Ela é preferível. Dá para 
estudar mais com ela. 

A19 Muito boa prática. Sim Fica mais prática para os 
alunos. 

A20 É um pouco complicada. Sim A apostila é complicada, mas 
o livro é mais. 

A21 É especial. Sim Porque é importante para 
todos. 

A22 Boa Sim Tudo bom 
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Os alunos do 3º módulo têm noção do que seja um material didático tradicional e não 

tradicional conforme o que lhes foi aplicado acerca da apostila, correspondente ao primeiro 

capítulo na disciplina de Geografia do livro oficial do curso do PROEJA, cujo contexto 

estrutural se apresenta no apêndice “L”, volume 2/2. 

Pelo questionamento 67, das tabelas 108 e 109, para alunas e alunos respectivamente, 

é solicitado ao aluno sua opinião sobre os dois estilos de material didático, o tradicional ou o 

que lhes foi aplicado como nova proposta de modelo, cujo conjunto das citações se apresenta 

no quadro 213. 
 

Quadro 213 – Opinião entre o material didático modificado e o livro tradicional 
Gênero Opinião entre o material didático modificado e o livro tradicional 

F 

“Gostei”, “Gostei da apostila, achei prática e de fácil aprendizado”, “Sobre a apostila de Geografia 
achei que está boa", “Foi legal. Muito interessante", “Gostei muito”, “Ótimo", “Eu gostei e foi fácil de 
entender. Excelente”, “Gostei. Cada imagem um novo horizonte”, “Ficou mais fácil de entender e de 
responder as questões”, “Foi muito bom e legal", "Eu fiquei com dificuldade, mas depois consegui 
entender”, “As apostilas são muito importantes explica muito bem para mim”, “Para mim está boa, 
porque eu consegui entender”. 

M “Ela se torna muito mais interessante e dar para ser os atores”, “Muito boa prática”, “É especial", 

“Boa”. 
 

Também não se poderia deixar de observar a fala de alguns alunos que descreveram 

alguma crítica sobre o material didático modificado, que se apresenta no quadro 214. 
 

Quadro 214 – Opinião sobre a razão do aluno não gostar do material didático modificado 

Gênero Observação sobre a razão do aluno não gostar do material didático modificado em relação ao 

livro tradicional 

F "Muito difícil", "Um pouco complicado", "Não gostei", "Não gostei, pois, as figuras me atrapalharam e 
só aprendi olhando e lendo o livro". 

M  "É um pouco complicada" 
 

No questionamento 68, coluna 68 das tabelas 108 e 109, respectivamente para alunas e 

alunos, é solicitado aos alunos apresentarem uma preferência, entre o material didático 

tradicional ou o que lhe foi apresentado por meio de uma apostila. Assim sendo, o quadro 215 

mostra que das dezessete alunas, 76,47% afirmaram preferir o material didático novo em 

relação ao estilo tradicional e 23,53% preferem ainda um material no estilo tradicional. 

Quanto aos alunos, foi unânime a preferência sobre o material didático novo em relação ao 

estilo tradicional. 
 

Quadro 215 – Preferência pelo material didático novo relativo ao tradicional 
Gênero F M 

Preferência pelo material didático novo relativamente ao tradicional 17 5 
Sim 13 76,47% 5 100,00% 
Não 4 23,53% 0 0,00% 
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No questionamento 69, das tabelas 108 e 109, respectivamente para alunas e alunos, é 

solicitado que justifiquem o questionamento anterior, de número 68, ou seja, por qual razão 

preferem um material didático diferente do estilo tradicional, cujas citações estão agrupadas 

no quadro 216. 
 

Quadro 216 – Justificativa pela preferência do material didático diferente do tradicional 
Gênero Justificativa pela preferência do material didático diferente do tradicional 

F 

"Apostila é melhor", "É mais prática", "A apostila é mais compreensiva", "porque com o livro fica mais 
difícil", "Com histórias e imagens.", "Seria melhor para aprendermos", "Melhor a apostila em 
quadrinhos", "Porque em quadrinhos e em imagens é melhor de entender", "É melhor para aprender", 
"Tudo bom", "É um aprendizado muito legal.", "Porque fala muitas coisas interessantes", "É mais 
atualizada que o livro". 

M 
"Ela é preferível. Dá para estudar mais com ela", "Fica mais prática para os alunos", “A apostila é 

complicada, mas o livro é mais”, "A apostila é complicada, mas o livro é mais", "Porque é importante 
para todos", "Tudo bom". 
 

Também não se poderia deixar de observar a justificativa do material didático 

modificado não ter sido bom na visão de alguns alunos, e assim se apresenta no quadro 217. 
 

Quadro 217 – Justificativa pela não preferência do material didático diferente do tradicional 

Gênero Observação sobre a razão do aluno não gostar do material didático modificado em relação ao 

livro tradicional 

F "Porque as vezes fica muito difícil", "Mim deixa um pouco confusa", "Bom. Tanto faz", "gostei do livro 
mesmo". 
 

As tabelas 110 e 111 apresentam, para as alunas e alunos respectivamente, os 

resultados das questões 70 a 72, cujo resumo se distribuem pelos quadros 218 a 220. 
 

Tabela 110 – Questionamentos 70 a 72 - Alunas 
Questão 70 71 72 

Aluno O que falta melhorar no material 
didático modificado 

Gostaria que o 
material didático 

do curso fosse 
conforme a 

apostila nova? 

Justificativa da pergunta anterior, de nº 
71 

A1 As perguntas se bater com as 
respostas. Não Mais ou menos, porque elas ficam 

muito difícil. 
A2 Nada. Que tudo fosse apostila. Sim Porque é melhor de entender. 
A3 Para mim já está muito bom. Sim Seria mais interessante o aprendizado. 

A4 Não sei porque só recebemos uma 
apostila. Sim Melhor aprendizado. 

A5 Eles as vezes são apagadas. Sim Sim. Porque fica mais fácil de 
aprender. 

A6 Nada Sim Seria bom. 
A7 Não falta nada. Não Gosto de interagir com a leitura. 

A8 Mais imagens Sim Seria bom assim. O pessoal talvez se 
interessasse mais pela área. 

A9 Nada Sim Melhoraria o aprendizado. 

A10 Na minha opinião nada. Ela está de 
bom tamanho. Sim Porque é bom de estudar e aprende 

mais a pesquisar. 
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A11 Para mim está ótimo. Sim Seria mais fácil de entender. 

A12 Em Geografia está tudo ótimo. Sim 
Se sociologia fosse com apostilas 

ilustradas ficaria mais fácil de 
aprender. 

A13 Nada. Está muito boa. Sim Porque fica melhor para o aprendizado 
do aluno. 

A14 O livro como era antes. Sim 
Bom. Nas outras disciplinas seria 

melhor de entender, principalmente de 
química. 

A15 Para mim nada. Está bom demais. Sim Porque é mais importante e ensina 
mais coisas. 

A16 Com menos figuras. Não Simplesmente não gosto de olhar 
figuras. 

A17 Para mim está ótimo. Sim Para mim as duas formas estão ótimas. 
 

Tabela 111 – Questionamentos 70 a 72 – Alunos 
Questão 70 71 72 

Aluno O que falta melhorar no material 
didático modificado 

Gostaria que o 
material didático 

do curso fosse 
conforme a 

apostila nova? 

Justificativa da pergunta anterior, de nº 
71 

A18 Mais conhecimento. Sim 
Com certeza. Daí que mais alunos 
poderiam se identificar mais com o 

curso. 

A19 Que o professor use mais ela. Sim Ficaria melhor para o entendimento do 
estudante. 

A20 Eu acho que o material está bom. Sim A apostila está bem simplificada. 
A21 Falta mais leitura. Sim Para melhorar o aprendizado. 
A22 Não sei dizer. Sim Não sei dizer. 

 

No questionamento 70, das tabelas 110 e 111, respectivamente para alunas e alunos, é 

solicitado ao aluno dizer o que seria necessário para melhorar a apostila elaborada com estilo 

não tradicional, e trabalhada pelo professor junto aos alunos em sala de aula. O resultado se 

apresenta no quadro resumo 218. 
 

Quadro 218 – O que falta melhorar no material didático modificado 
Gênero O que falta melhorar no material didático modificado 

F 

"As perguntas se bater com as respostas", "Nada. Que tudo fosse apostila", "Para mim já está muito 
bom", "Não sei porque só recebemos uma apostila", “As vezes são apagadas”, "Nada", "Não falta 
nada", “Mais imagens”, “Nada”, "Na minha opinião nada. Ela está de bom tamanho", "Para mim está 
ótimo", "Em Geografia está tudo ótimo", "Nada. Está muito boa", "O livro como era antes", "Para mim 
nada. Está bom demais", "Com menos figuras", "Para mim está ótimo". 

M "Mais conhecimento", "Que o professor use mais ela", "Eu acho que o material está bom", "Falta mais 
leitura", “Não sei dizer”. 

 

No questionamento 71, das tabelas 110 e 111, respectivamente para alunas e alunos, é 

solicitado ao aluno informar se gostaria que as outras disciplinas do curso, tivessem um 

material didático semelhante ao que foi trabalhado no primeiro capítulo da disciplina de 

Geografia ou que permanecesse como está, no estilo tradicional. A resposta se apresenta no 
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quadro 219, onde das dezessete alunas, 82,35%, gostariam que o material fosse no estilo não 

tradicional, e 17,65% preferem no estilo tradicional, e dos cinco alunos, 100% gostariam que 

todas as disciplinas fossem no estilo não tradicional. 
 

Quadro 219 – Gostaria que o material didático do curso fosse conforme a apostila nova 
Gênero F M 

Gostaria que o material didático do curso fosse conforme a apostila nova 17 5 
Sim 14 82,35% 5 100,00% 
Não 3 17,65% 0 0,00% 

 

No questionamento 72, das tabelas 110 e 111, respectivamente para alunas e alunos, é 

solicitado que justifiquem o questionamento anterior, de número 71, ou seja, por qual razão 

gostariam que o material didático das outras disciplinas do curso fosse diferente do estilo 

tradicional, ou não. O quadro 220 apresenta o agrupamento das respostas justificativas da 

questão 72, sob os mesmos percentuais do quadro 219. 
 

Quadro 220 – Justificativa da questão anterior, de nº 71 
Gênero Justificativa da questão anterior, de nº 71 

 
 

F = 17 

 
 

82,35% 
(sim) 

"Porque é melhor de entender", "Seria mais interessante o aprendizado", "Melhor 
aprendizado", "Sim. Porque é mais fácil de aprender", "Seria bom", "Seria bom assim. O 
pessoal talvez se interessasse mais pela área", "Melhoraria o aprendizado", "Porque é bom 
de estudar e aprende mais a pesquisar", "Seria mais fácil de entender", "Se sociologia fosse 
com apostilas ilustradas ficaria mais fácil de aprender", "Porque fica melhor para o 
aprendizado do aluno", "Bom. Nas outras disciplinas seria melhor de entender, 
principalmente de química", "Porque é mais importante e ensina mais coisas", "Para mim 
as duas formas estão ótimas". 

17,65% 
(não) 

"Mais ou menos, porque elas ficam muito difícil", "Gosto de interagir com a leitura", 
"Simplesmente não gosto de olhar figuras". 

 
 

M = 5 

100% 
(sim) 

"Com certeza. Daí que mais alunos poderiam se identificar mais com o curso", “Ficaria 

melhor o entendimento do estudante”, "A apostila está bem simplificada", "Para melhorar o 
aprendizado", “Não sei dizer”. 

0,00% 
(não) 

 
----- 

 
4.6 RESULTADO DO QUESTIONÁRIO PARA O PROFESSOR 

 

Neste subcapítulo se encontram os resultados do questionário aplicado aos dezesseis 

professores, apêndice “H”, volume 2/2, que lecionam em um Curso Técnico Integrado ao 

Ensino Médio, período letivo 2016.1, turno da noite, do IFPB, com objetivo de serem 

utilizados como instrumentos da pesquisa científica que ora se apresenta. 

 

4.6.1 Questionamento 1 – Dados pessoais: gênero e idade 
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O questionamento 1 se caracteriza pelos dados pessoais dos professores, gênero e 

idade, como forma de se conhecer a maturidade do corpo docente. Verifica-se então, na tabela 

112 e resumido no quadro 221, que a idade variou de 30 a 68 anos, e quanto ao gênero, seis 

são mulheres (F) representadas por P1 a P6, e dez são homens (M) representados P7 a P16. 

Tais informações, a maturidade e o gênero, serviram de base para selecionar os professores na 

ordem crescente de idade agrupado pelo gênero, cujas respostas colocadas numa mesma 

ordem, facilita a análise pelo cruzamento dos resultados. 

Apesar do curso da EJA ser anual, ou seja, há apenas uma entrada de 40 alunos, seu 

funcionamento acontece por semestre, e os professores se distribuem e se alternam por entre 

os módulos semestralmente. 

A faixa etária dos professores se concentra acima de 40 anos representado por um 

percentual de 80%, conforme mostrado no quadro 221, demonstrando um amadurecimento de 

professores para trabalhar com alunos de uma faixa etária bastante heterogênea, a EJA. 
 

Tabela 112 – Questionamento 1 - professores 

Q
u

es
tã

o
 1

 e
 2

 Professor P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 

SEXO F F F F F F M M M M M M M M M M 

IDADE 44 46 52 55 56 62 30 31 34 42 52 54 55 59 60 68 

 
Quadro 221 – Gênero e idade dos professores 

Total de 

professores 

Gênero 
Idade entre 

20 e 29 anos 

Idade entre 30 

e 39 anos 

Idade maior 

que 40 anos 

Idade maior 

que 40 anos 

F M F M F M F M F + M 
16 6 10 0 0 0 3 6 7 13 

100,00% 37,50% 62,50% 0,00% 0,00% 0,00% 18,75% 37,50% 43,75% 81,25% 
 

4.6.2 Questionamentos 2 a 5 – Titulação, graduação e tempo de ensino na EJA 

 

Os questionamentos 2 a 5 se caracterizam pela competência e tempo de experiência 

profissional ensinando na EJA. Assim, se verifica na tabela 113 a titularidade, a 1ª graduação 

e o tempo de docência com adultos, e na sequência os resumos distribuídos nos quadros de 

222 a 225. 
 

Tabela 113 – Graduação / Titulação / Tempo de ensino 
Questão 3 4 5 

Professor Titularidade 1ª Graduação Tempo de ensino na EJA (anos) 
P1 Especialista Bacharelado em Turismo 5 anos 2 meses 
P2 Especialista Biologia 7 anos 
P3 Mestre Engenharia Elétrica 4 
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P4 Mestre Arquitetura 8 anos 3 meses 
P5 Mestre Engenharia Elétrica 10 anos 
P6 Doutorado Filosofia 2 anos 6 meses 
P7 Mestre Bacharelado Turismo 1 ano 6 meses 
P8 Mestre Comunicação social 1 ano 2 meses 
P9 Especialista Licenciatura em Letras 1 ano 4 meses 

P10 Mestre Licenciatura em Geografia 1 ano 
P11 Especialista Licenciatura em química 11 anos 
P12 Doutor Medicina Veterinária 1 ano 
P13 Especialista Licenciatura em Letras 9 anos 
P14 Especialista Licenciatura em Geografia 10 anos 
P15 Especialista Licenciatura em física 13 anos e 6 meses 
P16 Especialista Estudos sociais 14 anos 

 

Independente do gênero do professores, o quadro 222 apresenta um resumo da 

titulação e o quadro 223 um resumo da primeira graduação. 
 

Quadro 222 – Titulação dos professores 
Titulação 16 

Especialista 8 50,00% 
Mestre 6 37,50% 
Doutor 2 12,50% 

 

 
Quadro 223 – Primeira Graduação dos professores 

1ª Graduação 16 
Engenharia Elétrica 2 12,50% 

Bacharelado em Turismo 2 12,50% 
Licenciatura em Geografia 2 12,50% 
Licenciatura em Biologia 1 6,25% 

Licenciatura em Física 1 6,25% 
Licenciatura em Química 1 6,25% 

Medicina Veterinária 1 6,25% 
Licenciatura em Letras 2 12,50% 

Arquitetura 1 6,25% 
Comunicação social 1 6,25% 

Estudos Sociais 1 6,25% 
Licenciatura em Filosofia 1 6,25% 

 

 

O quadro 224 mostra um resumo de professores com tempo de ensino na EJA, em 

anos e meses, independente do gênero, e o 225 o percentual daqueles que se situam na faixa 

de tempo de ensino de 1 ano, mais de 1 a 5 anos, e acima de 5 anos. 
 

Quadro 224 – Tempo de ensino dos professores na EJA 
Tempo de Ensino na EJA P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 

Anos 5 7 4 8 10 2 1 1 1 1 11 1 9 10 13 14 
Meses 2   3  6 6 2 4      6   

Quadro 225 – Percentual de professores com tempo de ensino na EJA 
Tempo de Ensino na EJA Até 1 ano + de 1 a 5 anos acima de 5 anos 

Professores 16 12,50% 31,25% 56,25% 
 

4.6.3 Questionamentos 6 a 10 – Conhecendo o aluno 
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Os questionamentos 6 a 10 se caracterizam no conhecimento do professor sobre o 

aluno, cujos resultados foram divididas em dois grupos. O primeiro agrupamento se pretende 

saber se o professor tem conhecimento sobre o deslocamento e o aprendizado dos seus alunos, 

com respectiva justificativa, os quais são apresentados na tabela 114 e resumidos nos quadros 

226 a 228, e o segundo grupo se verifica o quanto o professor tem de conhecimento sobre a 

vida familiar e de trabalho dos seus alunos, apresentados na tabela 115 e resumidos nos 

quadros 229 e 230. 
 

Tabela 114 – Conhecimento sobre deslocamento e aprendizado do aluno pelo professor 
Questão 6 7 8 

Professor 

Conhece como seus 
alunos se deslocam 

para chegar até a sala 
de aula todos os dias? 

Você se 
preocupa com 
o aprendizado 
do seu aluno? 

Justifique com poucas palavras sua resposta anterior. 

P1 Sim Sim Percebo que alguns tem dificuldade de compreender, 
minimamente, em textos simples. 

P2 Sim Sim Através do conhecimento e da aprendizagem há a 
possibilidade de mudanças na pessoa. 

P3 Sim Sim Eu procuro entender / perceber o entendimento que eles 
têm anterior, durante e depois uma explanação. 

P4 Sim Sim O principal objetivo deve ser sempre o aprendizado do 
aluno. 

P5 Sim Sim 
Para que os mesmos, além das questões específicas do 

curso, compreendam que são sujeitos de direito e antes de 
tudo, seres humanos. 

P6 Sim Sim 
Os alunos EJA  têm um processo diferenciado de 

aprendizagem por não ter passado, em sua maioria, pelo 
sistema regular de ensino. 

P7 Sim Sim Como docente e educador, o aprendizado e a formação 
crítica dos meus alunos é de essencial importância. 

P8 Alguns Sim 
Minhas disciplinas são práticas. Organizamos eventos de 

extensão juntos. Dependo da aprendizagem dos alunos para 
que o evento ocorra. 

P9 Sim Sim Só há ensino se houver aprendizagem, portanto, é 
importante que os alunos aprendam. 

P10 Não Sim Tenho compromisso com os alunos além da sala de aula. 

P11 Sim Sim Tenho feito várias atividades tipo exercício em sala de aula 
para o aprendizado dos alunos. 

P12 Sim Sim 
Como vem de classe social baixa e que perderam a idade 
escolar normal, têm muitas lacunas de aprendizado básico 

do Ensino Fundamental. 
P13 Sim Sim Procuro conhecer as suas deficiências. 
P14 Sim Sim É preciso uma visão social e contextualizada extra classe. 

P15 Não Sim Dedico parte do meu empo de aula ao atendimento 
personalizado. 

P16 Alguns Alguns Me preocupo porque a maioria é de origem humilde e 
moram na periferia. 

 

O quadro 226 apresenta um resumo do quanto os professores conhecem sobre o 

deslocamento dos seus alunos até a escola. 
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Quadro 226 – Conhecimento sobre o deslocamento dos alunos até a sala de aula todos os dias 
Conhece como seus alunos se deslocam para chegar até a sala de aula todos os dias? 16 

Sim 12 75,00% 
Não 2 12,50% 

Alguns 2 12,50% 
 

O quadro 227 apresenta um resumo do quanto os professores se preocupam quanto ao 

aprendizado dos seus alunos. 
Quadro 227 – Preocupação com o aprendizado do aluno 

Você se preocupa com o aprendizado do seu aluno? 16 
Sim 15 93,75% 
Não 0 0,00% 

Alguns 1 6,25% 
 

O quadro 228 mostra as justificativas que os professores apresentam do quanto se 

preocupam com o aprendizado dos seus alunos. 
 
Quadro 228 – Justificativa quanto a preocupação do professor sobre com o aprendizado do aluno 

Justifique com poucas palavras sua resposta anterior. 

"Percebo que alguns tem dificuldade de compreender, minimamente, em textos simples", 
"Através do conhecimento e da aprendizagem há a possibilidade de mudanças na pessoa", 

"Eu procuro entender / perceber o entendimento que eles têm anterior, durante e depois de uma explanação", 
"O principal objetivo deve ser sempre o aprendizado do aluno", 

"Para que os mesmos, além das questões específicas do curso, compreendam que são sujeitos de direito e antes 
de tudo, seres humanos", 

"Os alunos EJA  têm um processo diferenciado de aprendizagem por não ter passado, em sua maioria, pelo 
sistema regular de ensino", 

"Como docente e educador, o aprendizado e a formação crítica dos meus alunos é de essencial importância", 
"Minhas disciplinas são práticas. Organizamos eventos de extensão juntos. Dependo da aprendizagem dos alunos 

para que o evento ocorra", 
"Só há ensino se houver aprendizagem, portanto, é importante que os alunos aprendam", 

"Tenho compromisso com os alunos além da sala de aula", 
"Tenho feito várias atividades tipo exercício em sala de aula para o aprendizado dos alunos", 

"Como vem de classe social baixa e que perderam a idade escolar normal, têm muitas lacunas de aprendizado 
básico do Ensino Fundamental", 

"Procuro conhecer as suas deficiências", 
"É preciso uma visão social e contextualizada extra classe", 

"Dedico parte do meu tempo de aula ao atendimento personalizado", 
"Me preocupo porque a maioria é de origem humilde e moram na periferia". 

 

Tabela 115 – Conhecimento sobre a vida familiar e de trabalho dos alunos 
Questão 9 10 

Professor Você tem conhecimento sobre a vida familiar dos 
seus alunos? 

Você tem conhecimento se seus alunos 
trabalham? 

P1 Alguns Alguns 
P2 Alguns Sim 
P3 Sim Sim 
P4 Alguns Alguns 
P5 Alguns Sim 
P6 Alguns Sim 
P7 Sim Sim 
P8 Sim Sim 
P9 Alguns Alguns 

P10 Alguns Alguns 
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P11 Não Sim 
P12 Não Sim 
P13 Sim Sim 
P14 Sim Sim 
P15 Sim Não 
P16 Alguns Alguns 

O quadro 229 apresenta um resumo do quanto os professores conhecem sobre a vida 

familiar dos seus alunos. 
Quadro 229 – Conhecimento sobre a vida familiar dos alunos 

Você tem conhecimento sobre a vida familiar dos seus alunos? 16 
Sim 6 37,50% 
Não 2 12,50% 

Alguns 8 50,00% 
 

O quadro 230 apresenta um resumo do quanto os professores conhecem sobre a vida 

laboral dos seus alunos. 
 

Quadro 230 – Conhecimento sobre a vida laboral dos alunos 
Você tem conhecimento se seus alunos trabalham? 16 

Sim 10 62,50% 
Não 1 6,25% 

Alguns 5 31,25% 
 

4.6.4 Questionamento 11 –Transmissão do conhecimento a partir de 
 

O questionamento 11 se caracteriza pelo momento inicial da transmissão do 

conhecimento, pelo professor aos alunos, ou seja, inicia a partir de onde. As resposta se 

encontram na tabela 116, resumido no quadro 231. 
 

Tabela 116 – Como os professores iniciam a transmissão do conhecimento aos seus alunos 
Questão 11 

Professor Quando você transmite determinado conteúdo para os alunos, de que forma inicia 
P1 A partir do conhecimento e da vivência do aluno. 
P2 A partir do conhecimento e da vivência do aluno. 
P3 A partir do conhecimento e da vivência do aluno. 
P4 A partir do conhecimento e da vivência do aluno. 
P5 A partir do conhecimento e da vivência do aluno. 
P6 A partir do conhecimento e da vivência do aluno. 
P7 A partir do conteúdo que você preparou para a aula. 
P8 A partir do conteúdo que você preparou para a aula. 
P9 A partir do conhecimento e da vivência do aluno. 

P10 A partir do material didático que possa ter no momento, como Datashow, a lousa, livro, 
apostila, etc.; e também partir do conhecimento e da vivência do aluno. 

P11 A partir do conteúdo que você preparou para a aula; e também a partir do material didático 
que possa ter no momento, como Datashow, a lousa, livro, apostila, etc. 

P12 A partir do conteúdo que você preparou para a aula; e também a partir do material didático 
que possa ter no momento, como Datashow, a lousa, livro, apostila, etc. 

P13 A partir do conhecimento e da vivência do aluno. 
P14 A partir do conhecimento e da vivência do aluno. 
P15 A partir do conhecimento e da vivência do aluno. 
P16 A partir do conhecimento e da vivência do aluno. 
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O quantitativo em percentual se apresenta superior a 100% no quadro 231 pelo motivo 

de algum professor ter respondido mais de uma ação para a transmissão do conhecimento. 
 

Quadro 231 – Como os professores iniciam a transmissão do conhecimento aos seus alunos 
Quando você transmite determinado conteúdo para os alunos, de que forma inicia. 16 

A partir do conteúdo que você preparou para a aula 4 25% 
A partir do material didático que possa ter no momento, como Datashow, a lousa, livro, apostila, 
etc. 3 18,75% 

A partir do conhecimento e da vivência do aluno. 12 75% 
 

4.6.5 Questionamentos 12 a 14 – Grau de satisfação pelo ensino 

 

Os questionamentos 12 a 14 se caracterizam no grau de satisfação dos professores 

quanto ao processo de ensinar, cujos resultados se apresentam na tabela 117, resumido nos 

quadros 231 a 234. 
 

Tabela 117 – Os professores gostam de lecionar 
Questão 12 13 14 

Professor 
Você 

gosta de 
lecionar? 

Você gosta de 
lecionar no Curso 

da EJA? 
Justifique com poucas palavras sua resposta anterior. 

P1 Sim Sim Tem sido uma experiência muito enriquecedora para mima em 
termos profissionais e pessoais. 

P2 Sim Sim Gosto da transformação que o ensino causa nesse público. 

P3 Sim Sim Eu detesto trabalhar a noite, mas aqui só há PROEJA à noite, e 
adoro o que faço. 

P4 Sim Sim É gratificante saber que de alguma forma posso ajudar a mudar a 
história dos alunos. 

P5 Sim Sim É um rico campo de aprendizagem e por estar contribuindo com 
o crescimento destes estudantes enquanto seres humanos. 

P6 Sim Sim O desafio é grande, não funciona passar o conteúdo de forma 
acadêmica, e é fundamental tralhar as experiências dos alunos. 

P7 Sim Sim Para mim, por conta do perfil dos discentes, é um desafio 
humano muito grande, porém satisfatório. 

P8 Sim Sim Trata-se de um desafio intenso, de fluxos e refluxos de paixão, de 
modo geral, diria que sim. 

P9 Sim Sim É um público que conhecia pouco e me fez crescer como 
profissional e pessoa. 

P10 Sim Sim 
Pela vontade de aprender o que muitos alunos apresentam na 

tentativa de contribuir para a formação e capacitação profissional 
e social das pessoas. 

P11 Sim Sim É desafiante, mas é compensador. 

P12 Sim Sim É gratificante na educação os processos de resgate de 
oportunidades perdidas. 

P13 Sim Sim Procuro transmitir uma forma de aprendizagem diferente do que 
receberam. 

P14 Sim Sim A escola precisa corrigir e atualizar seus currículos e 
principalmente na modalidade EJA. 

P15 Sim Sim Comprovadamente pelo fato de ter me especializado em 
educação de adultos. 

P16 Sim Sim Gosto porque os enfoques em sala de aula são voltados para o dia 
a dia, o cotidiano. 
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O quadro 232 apresenta um resumo do quantitativo de professores que gostam de 

lecionar, e o quadro 233 dos que gostam de lecionar no POREJA. 
 

Quadro 232 – Você gosta de lecionar? 
Você gosta de lecionar? 16 

Sim 16 100,00% 
Não 0 0,00% 

 
Quadro 233 – Você gosta de lecionar no Curso do PROEJA? 

Você gosta de lecionar no Curso do PROEJA? 16 
Sim 16 100,00% 
Não 0 0,00% 

 

O quadro 234 apresenta um resumo das justificativas dos professores que gostam de 

lecionar no PROEJA. 
 

Quadro 234 – Justificativas do professor gostar de lecionar no PROEJA 
Justifique com poucas palavras sua resposta anterior. 

"Tem sido uma experiência muito enriquecedora para mima em termos profissionais e pessoais", 
"Gosto da transformação que o ensino causa nesse público", 

"Eu detesto trabalhar a noite, mas aqui só há PROEJA à noite, e adoro o que faço", 
"É gratificante saber que de alguma forma posso ajudar a mudar a história dos alunos", 

"É um rico campo de aprendizagem e por estar contribuindo com o crescimento destes estudantes enquanto 
seres humanos", 

"O desafio é grande, não funciona passar o conteúdo de forma acadêmica, e é fundamental trabalhar as 
experiências dos alunos", 

"Para mim, por conta do perfil dos discentes, é um desafio humano muito grande, porém satisfatório", 
"Trata-se de um desafio intenso, de fluxos e refluxos de paixão, de modo geral, diria que sim", 

"É um público que conhecia pouco e me fez crescer como profissional e pessoa", 
"Pela vontade de aprender o que muitos alunos apresentam na tentativa de contribuir para a formação e 

capacitação profissional e social das pessoas", 
"É desafiante, mas é compensador", 

"É gratificante na educação os processos de resgate de oportunidades perdidas", 
"Procuro transmitir uma forma de aprendizagem diferente do que receberam", 

"A escola precisa corrigir e atualizar seus currículos e principalmente na modalidade EJA", 
"Comprovadamente pelo fato de ter me especializado em educação de adultos", 

"Gosto porque os enfoques em sala de aula são voltados para o dia a dia, o cotidiano". 
 

4.6.6 Questionamentos 15 e 16 - Meios de transmissão dos conteúdos 

 

Os questionamentos 15 e 16 se caracterizam nos meios utilizados pelos professores 

para transmitir o conhecimento, os quais se apresentam na tabela 118, resumidos nos quadros 

235 e 236. 
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Tabela 118 – Meios e ponto de partida da transmissão do conhecimento pelo professor 
Questão 15 16 

Professor Dos meios para transmitir os conteúdos para os 
alunos, marque até dois os que você mais utiliza. 

Você se utiliza do conhecimento do aluno como o 
ponto de partida para transmitir o conteúdo que 

vai transmitir para ele? 

P1 Sua fala como professor; O conhecimento e a 
experiência do aluno. Sim 

P2 Sua fala como professor; O conhecimento e a 
experiência do aluno. Sim 

P3 Imagens; O conhecimento e a experiência do 
aluno. Sim 

P4 Imagens; Palavras e textos. Sim 

P5 Sua fala como professor; O conhecimento e a 
experiência do aluno. Às vezes 

P6 Imagens; O conhecimento e a experiência do 
aluno. Sim 

P7 Palavras e textos; Sua fala como professor Sim 
P8 Imagens; Sua fala como professor. Não 

P9 Palavras e textos; O conhecimento e a 
experiência dos alunos. Sim 

P10 Imagens; Palavras e textos. Sim 

P11 Sua fala como professor; O conhecimento e a 
experiência do aluno. Sim 

P12 Sua fala como professor; Palavras e textos. Às vezes 

P13 Palavras  e textos; O conhecimento e a 
experiência do aluno. Sim 

P14 Imagens; Sua fala como professor Sim 
P15 Imagens; Sua fala como professor. Sim 

P16 Sua fala como professor; O conhecimento e a 
experiência do aluno. Às vezes 

 

O resumo dos meios para transmitir um conteúdo pelo professor está apresentado no 

quadro 235, salientando que lhe foi permitido marcar até duas respostas. 
 

Quadro 235 – Meios para transmissão dos conteúdos que o professor mais se utiliza 
Dos meios para transmitir os conteúdos para os alunos, marque até dois os que você mais utiliza. 32 
(   ) Imagens 7 21,88% 
(   ) Palavras e textos 6 18,75% 
(   ) Sua fala como professor 10 31,25% 
(   ) O conhecimento e a experiência do aluno 9 28,12% 

 

O resumo acerca da maneira como o professor se utiliza do conhecimento do aluno, 

considerando-o como ponto de partida para transmissão do conteúdo, está mostrado no quadro 

236. 
 

Quadro 236 – Ponto de partida para transmitir o conteúdo 
Você se utiliza do conhecimento do aluno como o ponto de partida para transmitir o conteúdo 

que vai transmitir para ele? 16 

Sim 12 75,00% 
Não 1 6,25% 

Às vezes 3 18,75% 
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4.6.7 Questionamentos 17 e 18 – Afinidade do aluno pela disciplina 

 

Os questionamentos 17 e 18 se caracterizam pelo conhecimento do professor sobre 

qual disciplina o aluno tem mais, ou menos, afinidade. 

Os resultados se apresentam na tabela 119 e se resumem nos quadros 237 e 238. 
 

Tabela 119 - Professor conhece quais as disciplinas que os alunos mais gostam ou menos gosta 
Questão 17 18 

Professor Você procura saber dos seus alunos qual a 
disciplina que mais gosta? 

Você procura saber dos seus alunos qual a 
disciplina que menos gosta? 

P1 Sim Sim 
P2 Não Não 
P3 Sim Sim 
P4 Não Não 
P5 Sim Sim 
P6 Sim Sim 
P7 Não Não 
P8 Não Não 
P9 Às vezes Não 

P10 Sim Sim 
P11 Não Não 
P12 Sim Sim 
P13 Sim Sim 
P14 Sim Não 
P15 Não Não 
P16 Não Não 

 

Quadro 237 – O professor sabe qual a disciplina que seu aluno mais gosta 
Você procura saber dos seus alunos qual a disciplina que mais gosta? 16 

Sim 8 50,00% 
Não 7 43,75% 

Às vezes 1 6,25% 
 

Quadro 238 – O professor sabe qual a disciplina que seu aluno menos gosta 
Você procura saber dos seus alunos qual a disciplina que menos gosta? 16 

Sim 7 43,75% 
Não 9 56,25% 

Às vezes 0 0,00% 
 

4.6.8 Questionamentos 19 e 20 – Maneira de transmissão do conhecimento 

 

Os questionamentos 19 e 20 se caracterizam pela maneira do professor transmitir o 

conhecimento, apresentados na tabela 120 que se resumem nos quadros 239 e 240. 
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Tabela 120 – Dinâmica e dialogicidade do professor quando na transmissão do conteúdo novo. 
Questão 19 20 

Professor Quando você transmite determinado conteúdo novo para o aluno, qual das 
opções se encaixaria. 

De qual forma é a 
sua metodologia 

de ensino 
P1 Faz o aluno refletir sobre o suposto conteúdo novo antes de mostrá-lo. Dialogando 
P2 Faz o aluno refletir sobre o suposto conteúdo novo antes de mostrá-lo. Dialogando 
P3 Faz o aluno refletir sobre o suposto conteúdo novo antes de mostrá-lo. Dialogando 
P4 Apresenta o conteúdo novo, e depois o faz refletir sobre ele. Dialogando 
P5 Faz o aluno refletir sobre o suposto conteúdo novo antes de mostrá-lo. Dialogando 
P6 Faz o aluno refletir sobre o suposto conteúdo novo antes de mostrá-lo. Dialogando 
P7 Faz o aluno refletir sobre o suposto conteúdo novo antes de mostrá-lo. Dialogando 
P8 Apresenta o conteúdo novo, e depois o faz refletir sobre ele. Dialogando 
P9 Faz o aluno refletir sobre o suposto conteúdo novo antes de mostrá-lo. Dialogando 

P10 Apresenta o conteúdo novo e deixa que a reflexão do aluno fique por conta dele. Dialogando 
P11 Apresenta o conteúdo novo, e depois o faz refletir sobre ele. Dialogando 
P12 Apresenta o conteúdo novo, e depois o faz refletir sobre ele. Dialogando 
P13 Faz o aluno refletir sobre o suposto conteúdo novo antes de mostrá-lo. Dialogando 
P14 Faz o aluno refletir sobre o suposto conteúdo novo antes de mostrá-lo. Dialogando 
P15 Faz o aluno refletir sobre o suposto conteúdo novo antes de mostrá-lo. Dialogando 
P16 Apresenta o conteúdo novo, e depois o faz refletir sobre ele. Dialogando 

 

O quadro 239 apresenta o resumo da maneira do professor transmitir um conteúdo 

novo aos seus alunos. 
 

Quadro 239 – Transmissão de um conteúdo novo para o aluno 
Quando você transmite determinado conteúdo novo para o aluno, qual das opções 

se encaixaria. 16 

Apresenta o conteúdo novo, e depois o faz refletir sobre ele. 5 31,25% 
Apresenta o conteúdo novo e deixa que a reflexão do aluno fique por conta dele. 1 6,25% 
Faz o aluno refletir sobre o suposto conteúdo novo antes de mostrá-lo. 10 62,50% 
 

O quadro 240 apresenta o resumo da dinâmica da dialogicidade do professor quando 

na transmissão de um conteúdo novo aos seus alunos. 
 

Quadro 240 – Dinâmica da dialogicidade do professor na transmissão de um conteúdo novo 
De qual forma é a sua metodologia de ensino 16 

Dialogando com os alunos. 16 100,00% 
Monologa, ou seja, você fala bastante e deixa o aluno falar apenas no 

momento que ele desejar. 0 0,00% 

 

4.6.9 Questionamentos 21 e 22 – Utilização do material didático 

 

Os questionamentos 21 e 22 se caracterizam no material didático utilizado pelo 

professor, apresentados na tabela 121, e resumidos nos quadros 241 e 242. 
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Tabela 121 – Utilização e visão sobre o livro didático do curso do PROEJA 
Questão 21 22 

Professor 
Você utiliza o 
livro didático 

adotado pelo curso 
O que você acha do livro didático adotado para o curso PROEJA 

P1 Não 
Não existe livro adotado para o PROEJA na disciplina técnica que leciono. 
Os livros na biblioteca são para o Ensino Superior. Assim sendo, tenho que 

adaptar os conteúdos o Ensino Médio. 

P2 Não Sinceramente não tenho uma opinião formada a respeito do livro didático 
por não trabalhar com o mesmo. 

P3 Não É muito resumido e sem todos os conteúdos que devemos trabalhar. 

P4 Não No caso da minha disciplina o livro não consegue prender a atenção dos 
alunos. 

P5 Não A disciplina é técnica. Não temos livro adotado. Adaptamos o conteúdo. 

P6 Sim 

Bastante acadêmico (formal), servindo de auxiliar para leitura e 
interpretação de texto, sendo insuficiente para todas as atividades em sala de 
aula. Trata-se de uma complementação, inclusive como material para leitura 

em casa. 

P7 Sim Utilizo as referências adotadas, mas complemento com as de minha própria 
escolha. 

P8 Não Disciplina técnica. Não possuo livro didático. 
P9 Sim Além de muito resumido, não se adequa a realidade dos alunos. 

P10 Sim É um elemento norteador dos conteúdos sugeridos para o curso, mas nunca 
dever ser o maior ou o único meio utilizado para trabalhas nas turmas. 

P11 Não Não utilizo livro didático oficial por ser de nível elevado para a EJA, e não 
se adequa a realidade dos alunos. 

P12 Não O motivo é que o conteúdo é mais apropriado para os moldes do ENM; mais 
aprofundado para o ETIM (Ensino Técnico Médio) normal. 

P13 Sim Há falhas quanto à abordagem dos conteúdo s para o PROEJA. 

P14 Sim Não diz respeito ao EJA. É necessário evoluir para uma leitura mais 
dinâmica e real com a vivência do aluno EJA. 

P15 Sim O livro apresenta texto do cotidiano de forma sucinta. 
P16 Não Não, porque é alto para os alunos da EJA. 

 

O quadro 241 mostra a prática do professor quanto a utilização do livro didático oficial 

do curso do PROEJA. 
 

Quadro 241 – Utilização do livro didático do curso do PROEJA 
Você utiliza o livro didático adotado pelo curso 16 

Sim 7 43,75% 
Não 9 56,25% 

 

O quadro 242 mostra o resumo da visão crítica do professor acerca do livro didático do 

curso do PROEJA. 
 

Quadro 242 – Visão do professor sobre o livro didático do curso do PROEJA 
O que você acha do livro didático adotado para o curso PROEJA. 

"Não existe livro adotado para o PROEJA na disciplina técnica que leciono. Os livros na biblioteca são 
para o Ensino Superior. Assim sendo, tenho que adaptar os conteúdos o Ensino Médio", 

"Sinceramente não tenho uma opinião formada a respeito do livro didático por não trabalhar com o 
mesmo", 

"É muito resumido e sem todos os conteúdos que devemos trabalhar", 
"No caso da minha disciplina o livro não consegue prender a atenção dos alunos", 
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"A disciplina é técnica. Não temos livro adotado. Adaptamos o conteúdo", 
"Bastante acadêmico (formal), servindo de auxiliar para leitura e interpretação de texto, sendo insuficiente 
para todas as atividades em sala de aula. Trata-se de uma complementação, inclusive como material para 

leitura em casa", 
"Utilizo as referências adotadas, mas complemento com as de minha própria escolha", 

"Disciplina técnica. Não possuo livro didático", 
"Além de muito resumido, não se adequa a realidade dos alunos", 

"É um elemento norteador dos conteúdos sugeridos para o curso, mas nunca dever ser o maior ou o único 
meio utilizado para trabalhas nas turmas", 

"Não utilizo livro didático oficial por ser de nível elevado para a EJA, e não se adequa a realidade dos 
alunos", 

"O motivo é que o conteúdo é mais apropriado para os moldes do ENM; mais aprofundado para o ETIM 
(Ensino Técnico Médio) normal", 

"Há falhas quanto à abordagem dos conteúdo s para o PROEJA", 
"Não diz respeito ao EJA. É necessário evoluir para uma leitura mais dinâmica e real com a vivência do 

aluno EJA", 
"O livro apresenta texto do cotidiano de forma sucinta", 

"Não, porque é alto para os alunos da EJA". 
 

4.7 RESULTADO DO INQUÉRITO POR ENTREVISTAS PARA OS PROFESSORES 

 

Neste subcapítulo se apresentam os resultados dos blocos que caracterizam as 

entrevistas realizadas com sete professores de um curso técnico na modalidade EJA de um 

Campus do IFPB. 

As entrevistas foram divididas em cinco blocos com caracterizações apresentadas no 

capítulo 3 - Procedimentos metodológicos, onde cada bloco se compõe por várias entrevistas 

conforme apresentadas no apêndice “I” – Inquérito por entrevista para o professor, volume 

2/2, cujas gravações transcritas se encontram no apêndice “M” - Transcrição das entrevistas 

dos professores, volume 2/2. 

 

4.7.1 Identidade profissional do professor da EJA 

 

O primeiro bloco se caracteriza pela “identidade profissional do professor da EJA”, e 

conforme a transcrição das gravações, constatou-se o seguinte: 

 Quanto à profissão que exercem, os professores P2, P3 e P5 têm a formação na 

profissão de professor, e os professores P1, P4, P6 e P7 apesar de exercerem a profissão de 

docente, têm outra graduação, cujo conhecimento contribui no contexto daquilo que transmite 

aos alunos, conforme citação de um dos entrevistados, “Então trabalho com saúde ambiental 

que está dentro do contexto do curso aqui na instituição, [...]” (entrevistado P1). 

 Um profissional se identificar com o que faz é supostamente positivo para o 

seu desenvolvimento, quer seja pelo aspecto profissional, quer pelo pessoal e, em se tratando 
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de ser professor, todas as falas dos entrevistados demonstraram de serem profissionais 

realizados como educador, como também capazes de contribuir para o crescimento de outras 

pessoas. 

A dimensão da profissão “professor” é de que são pessoas capazes de transformar a 

vida de outras na sociedade por meio da educação. Neste contexto, os entrevistados se 

identificam profissionalmente como professores, que por um recorte das entrevistas vê-se o 

seguinte: “Como alguém que pode contribuir socialmente” (entrevistado P2); “[...], a partir do 

momento que o profissional passa o seu conhecimento para o coletivo, socializa o seu 

conhecimento, no sentido de multiplicar essa informação, ele não deixa de ser um educador, e 

eu me considero um educador” (entrevistado P1. 

 Relatar sobre o que seja um professor pode ser citado sob muitos pontos de 

vista, seja por quem exerce essa profissão ou não. 

Na visão dos entrevistados, ser professor é uma pessoa capaz de colaborar com o 

crescimento do outro, podendo ser corresponsável pelo desenvolvimento pessoal do 

educando, e de ter um papel de relevo no próprio desenvolvimento da sociedade. Neste 

contexto, no âmbito da EJA, o social até se evidencia mais que o conhecimento técnico, visto 

pela heterogeneidade da turma. 

Duas citações colocadas pelos entrevistados demostram a dimensão do que seja ser um 

professor: “Um referencial, ele é um referencial não só do conhecimento cognitivo, mas 

também um referencial de atitudes, no modo de ser, no modo ético, enfim é um referencial 

para a sociedade” (entrevistado P1), e “[...] é o pilar de todas as outras profissões” 

(entrevistado P6). 

 Sob o olhar do universo da EJA, o professor trabalha com alunos de todas as 

idades acima dos dezoito anos que estejam fora da faixa etária escolar do ensino regular, 

significando que o processo de ensino-aprendizado nestas turmas é complexo pela 

heterogeneidade não apenas pela idade, mas por diferenças étnicas, socioeconômicas e outras 

possíveis situações. 

Na visão dos entrevistados, ser professor da EJA é uma oportunidade ímpar, pela qual 

se concretiza na ajuda a quem mais precisa, não apenas pelo aspecto do conhecimento, mas 

muito mais pelo lado social. Dentre várias colocações dos entrevistados sobre o que seja um 

professor neste universo, apresentam-se duas falas: “Então são pessoas normalmente com 

dificuldades, com carência, social econômica, né, então eu preciso fazer todo um processo de 

resgate” (entrevistado P1); e “Para mim é um privilégio” (entrevistado P7). 
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 Ser “professor” e “professor da EJA” são situações distintas visto as 

peculiaridades que existem no universo dos alunos da EJA em relação aos alunos do ensino 

regular. 

A faixa etária dos alunos pesquisados das três turmas é bastante variada conforme 

constatado no questionamento 1 do questionário 2, nos itens 4.2.1, 4.3.1 e 4.4.1, que é um dos 

aspectos que os diferenciam dos alunos do ensino regular. 

Desta forma, todos os entrevistados se sentem identificados em quaisquer dos 

universos de ensino, seja do regular ou da EJA. Podemos, no entanto, ressaltar duas 

colocações apresentadas pelos entrevistados, que expressam, de forma global, a identificação 

do professor da EJA: “[...] tenho dado aula pra o PROEJA porque isso acima de tudo é um 

diferencial pra quem é professor” (entrevistado P4); e “Porque me sinto como participante e 

contribuinte do desenvolvimento dessas pessoas que já perderam tanto tempo na sua vida 

escolar” (entrevistado P5). 

 Encontrar dificuldades no âmbito do trabalho enquanto desenvolvendo alguma 

atividade profissional é normal e natural. Obstáculos aparecem de várias maneiras. 

O universo do processo ensino-aprendizado não foge à regra, haja visto as 

peculiaridades distintas que existem nos alunos a cada período letivo. As pessoas são 

diferentes por meio das personalidades que cada um possui. 

No universo da EJA as dificuldades se multiplicam, visto os obstáculos assumirem 

dimensões maiores favorecendo a ampliação da complexidade, como pode ser observado no 

questionário 2 aplicado às três turmas pesquisadas, que estão apresentadas nos 

questionamentos 7 a 13, dos itens 4.2.3, 4.3.3 e 4.4.3. 

Desta forma, na visão dos entrevistados alguns não tem tamanha dificuldade em 

função de uma experiência adquirida ao longo do tempo, outros sentem dificuldade na 

caminhada do processo ensino-aprendizado, aprendendo a como lidar com as dificuldades que 

se apresentam diferentes a cada período letivo, e há quem não consiga superar as dificuldades 

mesmo com o passar do tempo, como pode ser observado por um recorte das entrevistas que 

retrata tal realidade: “[...] hoje eu já estou mais tranquilo, mas não me sinto completamente 

professor EJA ainda, tem muita coisa para aprender, [...] tem várias barreiras, tem a questão 

da heterogeneidade da sala de aula, os saberes que os alunos trazem pra sala de aula, pra mim 

assim, trabalhar em sala de aula é um desafio diário” (entrevistado P7). 
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4.7.2 Desvalorização da EJA 

 

O segundo bloco se caracteriza pela “desvalorização da EJA”, e conforme a 

transcrição das gravações, constatou-se o seguinte: 

 A EJA para existir e ser reconhecida a sua importância ou não, primeiramente 

deve passar pelo conhecimento das pessoas sobre o que seja esse universo. 

Assim, é possível que um dos maiores obstáculos para reconhecimento da EJA seja o 

preconceito que pode aparecer tanto no âmbito interno da instituição do próprio curso ou não, 

quanto do meio externo, a sociedade, ou seja, a falta do conhecimento dos objetivos 

relevantes dessa modalidade de ensino no espaço socioeconômico. 

Sintetizando a visão dos entrevistados, a EJA tem como objetivo resgatar aquelas 

pessoas que perderam a oportunidade de evoluir intelectualmente e assim obter melhoria de 

vida socioeconômico. 

No entanto, há dificuldades de se obter melhores sucessos em função do preconceito, 

este possivelmente como sendo o maior conforme citação de um dos entrevistados que 

comprova o seguinte: 
 
A educação de jovens e adultos, na verdade, em algumas instituições sofrem um 
pouco de preconceito, sofrem um pouco porque algumas pessoas, vê na verdade esse 
ensino, como um apêndice, uma coisa fora, na verdade deveria ser assimilada e 
absorvida por todos (entrevistado P3). 
 

Na visão dos entrevistados, seus relatos demonstraram nos tempos atuais uma 

desvalorização política para com a educação de jovens e adultos, com possíveis oscilações, 

como pode ser observado no recorte de uma das entrevistas: 
 
[...] acho que a questão da valorização ou não do PROEJA, ela não se trata, veja, de 
uma concepção do Estado para com o PROEJA, e sim de quem está ocupando o 
poder de Estado, e isso muda, a gente vai acompanhar fluxos e refluxos 
(entrevistado P4) 
 

Desta forma, não são as Leis que vão garantir a valorização do que elas estabelecem, 

mas a garantia por quem se encontra no comando das suas práticas. 

 Valorização é uma atitude que tende a resultados de crescimento. 

Desta forma, a EJA, por sua sigla e outras que dela derivam, não são divulgadas pelo 

poder público à sociedade como um instrumento educacional de resgate e crescimento das 

pessoas que perderam oportunidades educacionais há um tempo em suas vidas. 
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À parte da valorização da EJA pela política, há a valorização ou não das outras esferas 

como a sociedade, e os professores e alunos da própria instituição de ensino que oferece o 

curso. 

Quanto à sociedade, talvez pela falta de informação de divulgação. Na visão dos 

entrevistados, apenas um acredita haver valorização da sociedade sobre o que seja a educação 

de jovens e adultos, conforme o recorte de uma das falas de um entrevistado: “[...] acho até 

que existe uma expectativa muito maior do que a gente consegue oferecer, justamente por não 

se discutir os problemas inerentes de uma má formação, [...]” (entrevistado P7). 

Quanto a valorização por parte dos alunos, os professores entrevistados afirmaram que 

a maioria deles valorizam, são empenhados, apesar de uma minoria, bem pequena, não 

atender os objetivos pretendidos, conforme relato de um entrevistado: 
 
Existem aqueles que vêm, que trabalham, passam o dia trabalhando, são faxineiras, 
trabalham na Energiza, subindo em poste, frequentam, e são ótimos alunos, e 
existem aqueles que, são inclusive mais jovens, não trabalham, são sustentados pelos 
pais ainda, é, possui o que, dezenove vinte anos, estão no PROEJA, e são péssimos 
alunos, não valorizam o PROEJA (entrevistado P4). 
 

Quanto a valorização dos professores e alunos da EJA pela instituição de ensino, quase 

todos os entrevistados afirmaram que não há a devida valorização, e até de outros colegas, 

como observado no recorte da fala de um dos entrevistados: 
 
Não diria que são valorizados e nem desvalorizados. Mas eu acho que tinham que ter 
um, um grupo de professores do PROEJA, da EJA, tinha que ser um grupo mais 
afinado com o professor da educação de jovens e adultos. (entrevistado P1) 
 

Quanto a valorização da EJA pelos próprios professores, a maioria afirma que sim, 

valorizam, no entanto há necessidade de conhecer para que isto aconteça, conforme recorte de 

uma das entrevistas: “[...] é preciso conhecer, para a gente valorizar precisa conhecer. 

Conhecendo a gente valoriza mais. Alguns valorizam, outros não valorizam [...]” 

(entrevistado P3) 

 A autoestima é muito significativa para o crescimento de alguém, mesmo que 

existam forças externas negativas ou contrárias ao querer do próprio indivíduo. 

Portanto, mesmo com o relato dos professores entrevistados pelos quais mostraram a 

inexistência da devida valorização para eles pelas forças externas, a maioria se sente 

valorizado por meio dos resultados encontrados nos alunos, que são frutos dos seus trabalhos, 

como pode ser observado na fala de dois entrevistados: “E o que me interessa, o valor maior 

pra mim é pelos próprios alunos da EJA” (entrevistado P5), e “A valorização acho que parte 

de você também. A valorização parte do seu trabalho” (entrevistado P6). 
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 Quanto ao meio de trabalho no qual participantes estão engajados em 

determinado objetivo, naturalmente conhecem os prós e contras, e, portanto, poderão 

verbalizar de forma positiva ou negativa sobre o contexto do trabalho em que se situam. 

Assim, os professores entrevistados relataram acerca dos que trabalham no mesmo 

grupo da EJA, que a maioria dos pares valorizam, apesar de alguns não saberem responder 

pelos outros, mas não descartam a possibilidade de eles valorizarem, até porquê, pelo recorte 

da fala de um deles tem-se o seguinte:  
 
[...] se está na EJA, se assumiu o desafio, então já, já merece o meu respeito de 
alguma forma, embora né, em conversas particulares eu noto, vez por outra, um ou 
outro professor um pouco desmotivado, com o feedback dos alunos, não de todos os 
alunos, mas de uma parcela deles. (entrevistadoP4) 
 

 

4.7.3 Trajetória pessoal e identidade dos professores da EJA 

 

O terceiro bloco se caracteriza pela “trajetória pessoal e identidade dos professores da 

EJA”, e conforme os registros das gravações transcritas, constataram-se as seguintes 

observações: 

 Quanto ao sonho de ser professor, a maioria sempre esteve envolvida por esta 

realização, e aqueles que nunca tiveram tal pretensão, uma vez engajados, não se arrependem, 

se sentem realizados, conforme a citação de um entrevistado: 
 
Eu acho que o conhecimento não deve ser guardado dentro de um cofre, dentro de 
uma caixinha, dentro de sete chaves, o conhecimento tem que ser publicitado, então 
nesse sentido, meu conhecimento e a forma, a melhor forma de você, é, dividir com 
os outros o conhecimento e as experiências, é através do ensino (entrevistado P1). 
 

 Quanto a ser professor da EJA, nenhum deles teve esta pretensão. Tudo 

aconteceu por vários meios, como: contatados pela coordenação e convidados a assumiram 

uma disciplina oferecida, através de concurso com vaga direcionada para lecionar no 

PROEJA, por acaso ou oportunidade que concretizou um sonho de ensinar pessoas com 

dificuldade em aprendizagem. O excerto seguinte alude a este aspecto: 
 
[...] casou muito com essa minha vontade de dar aula, de trabalhar com pessoas com 
dificuldade de aprendizagem, quando a gente vê, pelos dados das estatísticas, que a 
matemática ela é a principal vilã da exclusão da escola, da desistência, da repetência 
[...] (entrevistado P7). 
 

 Quanto ao que o fez se tornar um deles, cada um teve um motivo específico e 

diferente, conforme o relato de um dos entrevistados: “Essa vontade de, de querer participar, 



309 
 

 
 

de querer ensinar, de querer dominar o conhecimento, e poder passar para as pessoas.” 

(entrevistado P5) 

Um professor em sua trajetória de docência não se restringe apenas a ministrar aulas, 

mas, estar engajado nos processos de planejamento, pelo qual busca o melhor para seus 

educandos na escolha de materiais recursos ou livros didáticos, observando o que pode ser 

melhorado no processo ensino-aprendizado, cujo objetivo maior é obter um aprendizado mais 

eficiente dos seus alunos, e como retorno para o professor obviamente será um grau de 

satisfação em sua trajetória de trabalho que o faz se identificar mais ainda com o ensino. Este 

contexto se enquadra nas competências que um professor deve ter para o exercício de sua 

profissão. 

 As necessidades para melhoria do ensino em um processo ensino-aprendizado são 

por demais complexas. Depende sob que contexto se deseja alcançar os objetivos. Muitas 

variáveis podem ser colocadas, as quais podem envolver professores e alunos. 

Assim, na visão da maioria dos entrevistados, o que precisaria para melhorar o ensino 

no processo ensino-aprendizado da EJA, seria um trabalho que fizesse todos os envolvidos, se 

apropriarem do conhecimento do que é a EJA juntamente com suas realidades, como 

observado no recorte de três entrevistados: “Porque muitos professores estão lá, e inicialmente 

eles não sabem o que é a EJA. Então fica aqui meio que perdido no desenvolvimento das 

atividades” (entrevistado P5); “Acho principalmente conhecer a realidade dos alunos.” 

(entrevistado P7) e, 
 
[...]eu acho que a formação do professor especifica para o PROEJA com certeza 
ajudaria, é, se você conhecesse um pouco mais de andragogia, da educação de 
adultos, conhecer a realidade dos alunos pra tentar adaptar o discurso da sua aula, o 
conteúdo da sua aula com que você tá lidando naquele momento [...] (entrevistado 
P4). 
 

 A variável mais relevante de um processo ensino-aprendizado é o aprendizado do 

aluno por ser o objetivo principal. 

Portanto, os entrevistados relatam que a melhoraria do aprendizado dos seus 

alunos recai sobre vários aspectos, tais como estruturar tecnicamente o curso, melhorar o 

material didático, sistematizar o curso no sentido de melhorar o resgate desses alunos, 

trabalhar o comprometimento dos alunos, a instituição dar mais importância ao programa EJA 

na responsabilidade social, melhoria das técnicas utilizados pelos professores que não 

adaptam ao contexto da EJA, conforme o recorte da fala de um deles: “Eu acho que algumas 
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técnicas de alguns professores ainda são colocadas de maneira não totalmente apropriada para 

esse tipo de público, heterogêneo [...]” (entrevistado P1). 

Por esta última colocação, a realidade dos alunos se apresenta por turmas 

heterogêneas, provavelmente estão em busca da realização de algum dos seus sonhos, são 

adultos que trazem experiências das mais diversas naturezas adquiridas ao longo da vida, que 

devem ser resgatados e aproveitados no desenvolvimento de suas capacidades intelectuais em 

sala de aula de forma metacognitiva, e também, serem valorizados de forma andragógica, que 

por este modelo de ensino as possibilidades de melhores resultados são bem maiores do que 

se for pela pedagogia. 

Um material didático adotado e a ser utilizado pelo aluno é de fundamental 

importância, pois o educando o utiliza por mais tempo fora da sala de aula para estudar e 

aprender, e por esta última colocação, para que o aprendizado aconteça de forma eficaz, a 

maneira como o conteúdo se apresentar ao leitor, o levará a uma aproximação duradoura ou 

na pior situação, o rejeitará. 

Portanto, os entrevistados que utilizam o material didático oficial adotado para os 

alunos da EJA nas disciplinas propedêuticas, relataram ser inadequado à realidade dos 

educandos, conforme a fala de um entrevistado: “Eu não vejo o material como suficiente, mas 

já vejo um material como ruim.” (entrevistado P2) 

 Um material didático é o instrumento pelo qual o aluno terá a possibilidade de 

estudar e aprender o conteúdo, bem como se recordar, cuja utilização acontece por mais 

tempo fora da sala de aula. 

Assim, é necessário que um bom material didático deva ser definido como um 

instrumento pelo qual qualquer aprendiz se sinta chamado à leitura ou à atenção, cuja 

interatividade o coloque às condições de apreender com facilidade o conteúdo nele contido. 

Pelo relato dos professores em suas entrevistas, ficou constado que, o que seria 

necessário para se ter um bom material didático para os alunos da EJA seria que o conteúdo 

estivesse em conformidade com a realidade deles, tornando-o um bom material didático, 

conforme apresentado no recorte da fala de um dos entrevistados: “Eu acho que esse material 

tinha que ser voltado todo para a realidade dele, que ele vive [...]” (entrevistado P1). 

Um material didático mal elaborado quando utilizado em sala de aula pode levar a 

monotonia, ou seja, pela condição do conteúdo apresentado, o professor pode ser induzido a 

uma aula monótona, conforme observado na fala de um dos entrevistados: 
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Se possível direcionar, de acordo com a necessidade do curso, e também ver a 
clientela que você tá trabalhando, o que seria interessante que atrairia a atenção do 
seu alunado, para que ele pudesse se satisfazer melhor com um convívio nas aulas, 
porque muitas vezes a aula é muito monótona por conta do tipo de material, do tipo 
de exposição que se faz, dentro de sala de aula (entrevistado P2). 
 

4.7.4 Formação acadêmica superior e continuada, e identidade do professor da EJA 

 

O quarto bloco se caracteriza pela “formação acadêmica superior e continuada, e 

identidade do professor da EJA”, e conforme as entrevistas transcritas constatou-se as 

seguintes observações: 

 Qualquer graduação, no Brasil, capacita alguém a transmitir o conhecimento 

adquirido para outras pessoas, o que pode torná-lo um professor. 

No entanto, a forma como possa ser transmitido o referido conhecimento é que pode 

diferenciar entre aqueles que conhecem ou não métodos didáticos, e ainda, há pessoas que 

têm o dom natural de saber transmitir com facilidade, seja qual for o conhecimento, de forma 

que, como resultado desse processo de transmissão, o ouvinte compreenda e aprenda. 

Ensinar na EJA, é mais complexo, visto ser uma categoria de alunos muito específica. 

Assim, a maioria dos entrevistados relataram que os cursos em que foram graduados 

ajudaram a ser professor, embora não tivessem o curso de licenciatura. Apenas um informou 

que necessitou de fazer um curso específico para lecionar, e ainda assim percebeu lacunas 

para ensinar na EJA, conforme pode ser visto no recorte da sua entrevista: 
 
[...] eu fiz as disciplinas de didática, de metodologia, de currículo inclusive, a gente 
não trabalhou, inclusive na época, que a licenciatura em matemática não tinha a 
opção de você pagar alguma disciplina relacionada com a educação de jovens e 
adultos (entrevistado P7). 
 

 O profissional engajado em um processo ensino-aprendizado como professor, seja 

qual for área do conhecimento, necessita de didática, cujas práticas facilitarão sua maneira de 

transmitir o conhecimento, para o objetivo principal, obter aprendizado no seu aluno. 

Quando se trata de ensinar ao adulto, há o aspecto de saber lidar com o mesmo, que 

por uma conotação bem diferente da “pedagogia”, a “andragogia” se apresenta de forma 

bastante significativa, visto que os protagonistas do processo ensino-aprendizado são adultos, 

pois o professor como guia para o aluno aprender mais e melhor, deve ter um foco dualista na 

transmissão e recepção do conhecimento à realidade do aprendiz. 

Visto isto, todos os entrevistados demonstraram a necessidade de complementar seu 

conhecimento adquirido na graduação com aquilo que estaria em cursos de licenciatura, 
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conforme relato de um deles: “Eu acho que a gente, quem não tem licenciatura deveria 

procurar fazer um curso de, de didática, para você poder saber abordar.” (entrevistado P3) 

Dentro da necessidade para ser professor, alguns dos entrevistados relataram que 

foram em busca de uma complementação, a qual foi adquirida em cursos específicos, outros 

com o cotidiano foram aprendendo a melhorar a didática, conforme relato de um deles: “Eu 

acho que o dia a dia do trabalho, o conhecimento, ele, você vai adquirindo com o decorrer do 

tempo” (entrevistado P6). Também, quanto a ensinar na EJA, onde há particularidades bem 

específicas, houve quem tivesse relatado da seguinte forma: “Eu tenho que ler. Inclusive 

andragogia. A questão como ensinar ao adulto.” (entrevistado P3) 

 Imaginar que uma pessoa ao terminar uma graduação não precisará de estudar é 

um engano. É querer parar no tempo e no espaço, principalmente no mundo globalizado no 

qual todos veem a velocidade do conhecimento assumindo patamares diferentes a todo 

instante. 

Em se tratando de ser professor, este não é diferente, do contrário, lida com pessoas 

que se encontram em busca de conhecimento, e pelas diversas situações que possa acontecer 

dentro do processo ensino-aprendizado, ele deve estar preparado para enfrentar e solucionar. 

Observando o universo da EJA, este é ainda mais desafiador visto a complexidade que 

abrange os educandos e educador. 

Portanto, sempre adquirir mais e mais conhecimento, seja por cursos oficiais ou extra 

oficias, a formação continuada é uma necessidade. 

Neste contexto, os entrevistados em maioria relataram que não costumam fazer 

formação continuada, por razões diversas, embora poucos tenham confirmado uma busca para 

um foco específico, conforme observado na fala de um entrevistado: “Sim. Sempre procuro 

aprender mais, e buscar mais alguma informação onde eu possa melhorar o meu trabalho na 

EJA.” (entrevistado P5) 

 Conforme o que foi descrito anteriormente, um professor necessita de 

complementar seu conhecimento de forma continuada para atender aos avanços que o mundo 

oferece a todo o momento. 

Quando se trata da EJA, é mais delicado visto as peculiaridades que há neste universo 

tão complexo, e uma das primeiras atitudes do professor que leciona neste espaço é adquirir o 

conhecimento sobre o que seja este ambiente de sala de aula em que o processo ensino-

aprendizado acontece entre pessoas adultas, cujas turmas heterogêneas constituídas por 
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inúmeras variáveis, tem como foco principal não apenas o aprendizado, mas também a 

realização de sonhos que foram perdidos em tempos passados. 

Desta forma, pelo relato dos entrevistados, o que necessita para um professor melhorar 

didaticamente sobressaiu a melhoria da didática. Assim, os professores deveriam ter 

treinamentos específicos para lecionar na EJA, conforme observado no relato de alguns 

entrevistados: “[...] é uma área diferenciada como a gente sabe, o professor está lidando com 

pessoas que estão fora daquela faixa” (entrevistado P2); “Didaticamente, é ele ler a parte de 

andragogia. É muito importante isso aí.” (entrevistado P3); e  
 
Os professores do EJA tinham que ter um treinamento, um preparo, um afinamento, 
para trabalhar em cima dos reais objetivos do EJA, enquanto programa, e aí sim, 
conseguiriam fazer um trabalho dirigido pra atingir essas metas e cumprir com esses 
objetivos” (entrevistado P1). 
 

 Um profissional para atuar em determinado ramo do conhecimento necessita 

adquirir informações acerca do universo em que atuará. 

Da mesma maneira, um professor para lecionar em determinado nível de escolaridade 

é por demais importante conhecer o que é este universo para transmitir o conteúdo pretendido 

por uma boa didática, objetivando ser entendido e obter aprendizado nos seus alunos. 

Fazer este mesmo papel para os alunos da EJA requer conotações mais delicadas, pois 

não apenas por serem adultos, e até muito adultos, ou seja, uma faixa etária que varia dos 

dezoito ao máximo que alguém possa ter, mas também pelas diversidades de situações 

socioeconômica e personalidades que cada um traz consigo, além de uma carga de 

experiência, cujo conhecimento foi adquirido ao longo da vida sob as mais diversas 

circunstâncias. 

Assim, o que um professor precisa para ensinar na EJA, na visão dos entrevistados, a 

maioria mostra que deveria ter conhecimento não apenas do que seja o programa EJA, mas 

conhecer como lidar neste universo de alunos que compõem turmas tão complexas. 

Assim, vê-se alguns recortes de alguns entrevistados como: “Não ter preconceito com 

a própria turma que vai ensinar [...]” (entrevistado P7); “O conhecimento, não só da realidade 

do público, mas um conhecimento dos objetivos e metas da qual o programa da educação de 

jovens e adultos está se propondo no Brasil” (entrevistado P1). 

 Afinidade por alguma coisa é um sentimento que proporciona sucesso por 

determinado objetivo. Profissionalmente, quando alguém trabalha por afinidade naquilo que 

desempenha, provavelmente o fará com mais qualidade e possibilidade de ter mais sucesso 

que outros. 
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Um professor quando leciona com amor, com certeza seus alunos poderão ter mais 

chances de obter a transmissão do conhecimento que lhes é dado com mais eficiência, e as 

chances de mais aprendizado serão maiores também. 

De forma contrária, em quaisquer das situações colocadas, não havendo a afinidade, o 

amor, a dedicação, o carisma e tantos outros adjetivos na competência que alguém possa ter, 

as chances de sucesso serão menores. 

Desta forma, na visão da maioria dos entrevistados, não é qualquer professor que pode 

ensinar na EJA, como pode ser visto nos recortes de alguns entrevistados: “Eu acho que tem 

alguns, independente da competência, mas é, tem professores que não tem um, vamos dizer 

assim, um traquejo, o jeito para lidar com esse tipo de público. Porque é diferente” 

(entrevistado P1); “A competência todo mundo tem, mas aí falta os melindres da profissão, 

para desenvolver um bom trabalho” (entrevistado P5); e, 
 
Acho que precisa haver uma identificação com esse público. [...]. Eu acho que tem 
que ter essa vontade de trabalhar com adultos e trabalhar com um público que requer 
uma atenção mais especial, é, por conta de ser um curso direcionado aquelas pessoas 
que querem, em outra faixa, em outro momento de sua vida, se profissionalizar. 
(entrevistado P2) 
 

Quanto a quem respondeu de forma diferente, alegando que qualquer um pode ensinar 

na EJA, justifica a sua posição da seguinte forma: “Basta querer. E ter aquela paciência” 

(entrevistado P6). Esta última citação, dada como resposta, demonstra que a paciência é um 

dos requisitos fortes para quem for ensinar na EJA. 

 

4.7.5 Prática docente e identidade do professor da EJA 

 

O quinto bloco se caracteriza pela “prática docente e identidade do professor da EJA”, 

e conforme as entrevistas transcritas constataram-se as seguintes observações: 

 No processo ensino-aprendizado as práticas didáticas acontecem constantemente, e 

por elas surgem por entre os participantes as ações, reações e surpreendes resultados. 

Prática didática se diferencia em função da clientela, ou seja, ensinar para uma criança 

é diferente se for para um adulto. 

No entanto, entre adultos também se diferencia, ou seja, ensinar na EJA é diferente do 

que seja ensinar para alunos de uma universidade, visto pelos aspectos que diferenciam essas 

categorias de estudantes. Um estudante de universidade, teoricamente, possui um grau de 

conhecimento mais organizado, um cognitivo mais estruturado e mais aprofundado 
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cientificamente. Já um adulto da EJA se diferencia de um estudante de universidade pelo grau 

do conhecimento cientifico, visto ser comum a falta de base de um conhecimento prévio para 

outro que se apresenta, porém podem possuir um vasto conhecimento sob o aspecto de 

experiências adquiridas ao longo da vida, que é uma riquíssima fonte para ser aproveitada e 

trabalhada no processo de transmissão dos novos conteúdos que lhes forem repassados. 

Desta forma, no contexto da prática didática dos professores na EJA, na visão dos 

entrevistados, a maioria trabalha o conteúdo adaptando à realidade de vida deles, por meio de 

leituras, filmes e outros recursos didáticos. Outros vão colocando o conteúdo naturalmente 

entre teoria e exercícios de forma continuada, ou vão adaptando o planejado conforme a 

necessidade. 

Alguns recortes das entrevistas têm-se:  
 
“Eu desenvolvo, levo os assuntos da disciplina, no caso sociologia, no sentido de 
que eles façam as leituras, né, e a partir das leituras criar, para que se crie o 
engajamento, debato sobre aquele assunto.” (entrevistado P1); 
 
[...] quando faço o planejamento do que vou dar em cada turma, modifico, eu acho 
que quarenta ou cinquenta por cento do que eu planejo dar, porque vão aparecendo 
algumas dificuldades que eu não previa ou que as outras turmas anteriores não 
tiveram e eu tenho que fazer determinadas adaptações. (entrevistado P7). 
 

 Dificuldade em qualquer processo sempre existe, seja qual for. No processo 

ensino-aprendizado não é diferente e sempre existirá, aparecendo de várias maneiras e de 

naturezas diversas, cujas variáveis são imensuráveis. 

Em se tratando da EJA, não é diferente, e dada a complexidade desse universo, as 

dificuldades tendem a ser mais difíceis de serem resolvidas, mas ao mesmo tempo, 

paradoxalmente, tendem a obter-se sucesso com solução que dependerá da experiência do 

articulador desse processo, o professor. 

Desta forma, na visão dos entrevistados, as dificuldades que enfrentam são 

solucionadas de várias maneiras, cada qual ao seu modo em função das experiências próprias. 

Pelo diálogo, talvez seja uma das maneiras mais importante, visto que haverá compreensão 

das problemáticas, pelo estímulo, pela paciência, nunca pela raiva ou ódio, mas sempre pelo 

amor, que por este ato capacita a todos encontrar as soluções, como pode ser observado em 

vários recortes das entrevistas: “É o primeiro passo que eu acho, você não odiar determinado 

conteúdo, facilita o seu processo de aprendizagem” (entrevistado P7); 
 
Não, não vai depender só do professor, é, o aluno tem que compreender que aquilo é 
importante. E a partir desse momento que eles compreendem, que se engajam nessa 
competição de, de que é importante para eles o assunto [...] (entrevistado P1; 
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[...] a gente vai descobrindo o que seria melhor pra turma, e cada um vai expondo as 
suas dificuldades, as suas ansiedades, os pontos positivos e negativos, então o 
diálogo acho que fecha essa pergunta. (entrevistado P2). 
 

 Preocupar-se em orientar um aluno é uma atitude louvável de um professor, visto 

ser um ato normal e natural da própria competência, pois quem precisa pede e quem tem a 

grandeza de poder ajudar, ajuda. 

Desta forma, os entrevistados, diante dos seus alunos que têm dificuldades para 

evoluir na disciplina, todos informaram estar à disposição sempre que precisarem, conforme o 

recorte de um entrevistado que retrata o seguinte: 
 
Dentro das minhas possibilidades, a gente sabe que a atividade de professor é muito 
corrida, mas estou sempre à disposição, repito, dentro das possibilidades pra orientar 
o meu aluno seja dentro ou fora da sala de aula no que eu puder. Essa 
disponibilidade eu passo pra eles. Sempre. (entrevistado P2). 
 

 A maneira ou forma como um professor orienta um aluno para o seu aprendizado é 

de fundamental importância, visto que, por esta ação se torna quase um momento particular, 

que supostamente pode resultar em um aprendizado mais apurado. 

Desta forma, os entrevistados responderam que tentam ajudar os alunos no processo de 

aprendizado, dando-lhe possibilidade diversas, como a de pesquisar na internet, por ser este o 

meio mais comum e de mais completa fonte de informação. No entanto, esses alunos da EJA 

poderão não ter essa possibilidade, visto que são turmas heterogêneas, possuem inúmeras 

dificuldades naturais em suas vidas, como distância de moradia, deslocamentos, situação 

financeira, acessibilidade ao conhecimento mesmo sendo pela internet, etc., conforme  mostra 

um recorte de uma das entrevistas: 
 
Muitas vezes o aluno traz uma problemática que vai além da sala de aula, vai além, 
do que você tá tentando passar pra ele. Porque ele é um ser humano que traz consigo 
uma carga de conflitos, de situações que às vezes extrapola dentro de sala, então é 
bastante amplo nesse sentido. (entrevistado P2) 
 

 Os obstáculos se traduzem em dificuldades para alguém evoluir em algum 

processo. 

Neste contexto, osbstáculos no processo ensino–aprendizado, visto que cada aluno ou 

turma de alunos possui uma personalidade própria arraigada de inúmeros problemas. 

Embora exista uma semelhança com o que foi questionado na entrevista anterior, sobre 

o enfrentar as dificuldades diante dos obstáculos, aqui se faz menção a quais obstáculos mais 

comuns podem existir no processo ensino-aprendizado. 
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Assim, são inúmeros os obstáculos que um professor pode enfrentar numa turma, 

principalmente quando se trata de alunos da EJA, que pela particularidade desse universo, é 

comum encontrar-se falta de interesse, desestímulo, falta de base, frequência às aulas 

inconstante, atraso à chegada nas primeiras aulas, velocidade de aprendizado na turma em 

função da heterogeneidade, falta de socialização entre os alunos, condição financeira precária, 

problemas familiares trazidos para sala de aula, etc. 

Desta forma, pode-se observar no recorte de um entrevistado o seguinte: 
 
Às vezes a gente pode até dizer, é, tem alguns obstáculos extracampo, extraclasse, 
que é gente sem emprego, tem gente doente, ali tem gente que não tem condições, 
falta de dinheiro pra, tem família nos hospitais, tem gente ali de família presa, aí são 
essas coisas que, são esses obstáculos que interferem no ensino-aprendizado do 
aluno. Às vezes ele chega ali, tá com a cabeça totalmente longe, e aí! (entrevistado 
P6). 
 

 O relacionamento entre as pessoas de forma positiva é fundamental para o 

crescimento de ambos, que pode acontecer de várias maneiras. 

Assim, o enlace entre professor e alunos no processo ensino-aprendizado com um bom 

relacionamento se traduz com sucesso de aprendizado e satisfação de ambos. 

Todos os entrevistados relataram ter um bom relacionamento com os alunos, embora 

alguns vão se adaptando no discorrer do tempo pelo aprendizado que vão adquirindo, 

conforme um recorte da fala de um dos entrevistado: “[...], vou me adaptando cada vez mais, 

vou aprendendo com eles e vou me adaptando ao público do PROEJA.” (entrevistado P 4). 

 É perfeitamente normal o professor conhecer com profundidade o conteúdo da sua 

disciplina. 

No entanto, não é comum um professor conhecer o conteúdo das disciplinas dos outros 

colegas, mesmo sem profundidade, que se assim fosse, provavelmente possibilitaria a prática 

da interdisciplinaridade que cada um poderia fazer no momento de transmitir o seu conteúdo. 

Neste contexto, a maioria dos entrevistados afirmaram ter conhecimento das 

disciplinas dos outros colegas, mas não na profundidade dos conteúdos programáticos. Em 

alguns casos, apenas aquela em que o professor tem mais afinidade com a sua, e outros não 

tem conhecimento algum. Contudo, mesmo tendo conhecimento do conteúdo de outras 

disciplinas, não significa dizer que pratique a interdisciplinaridade. 

Por um recorte das entrevistas confirma-se o seguinte: “De algumas. As que são mais 

afins com a minha disciplina. Tenho um pouco de conhecimento” (entrevistado P2); “Não. 

Não. Eu nunca sentei assim, pra procurar saber o que é que, todos os outros professores 

fazem. Tem uns ou outros, mas nem todos” (entrevistado P5). 
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 Em um processo ensino-aprendizado é fundamental um professor ter um 

conhecimento específico para poder desenvolver bem o seu papel de docente. 

Assim na fala dos entrevistados todos confirmaram da necessidade de um 

conhecimento específico como pode ser observado por meio de alguns recortes das 

entrevistas: “A maleabilidade didática que nem todos os professores têm. Muitos professores 

têm o conhecimento, mas não têm muita técnica de transmissão de dada informação” 

(entrevistado P5); e,  
 
É uma circunstância também diferente porque não se trata só de educação de 
adultos. É um público de um perfil sócio econômico diferenciado, e isto também 
demanda um conhecimento específico para lidar com esse público com dificuldade 
de sociabilização muitas vezes, então eu acho que sim. Acho que precisa de um 
conhecimento específico (entrevistado P4). 
 

 Vantagem é uma palavra que denota superioridade de alguém sobre outro, quer 

seja numa competição esportiva, ou por uma condição de privilégio dentro de um grupo, que 

por interpretações, pode ser maliciosa ou não. 

Também pode ser interpretada como sendo alguma vantagem sobre si a partir das suas 

ações. É neste sentido que se faz a menção da vantagem que o professor pode ter em ensinar 

na EJA. 

Desta forma, os entrevistados ao responderem sobre que vantagens um professor da 

EJA tem, sintetizando, todos confirmaram o ganho de experiências convividas com esses 

alunos, conforme pode ser observado em dois recortes das entrevistas: “Eu acho que, é um 

grande laboratório” (entrevistado P4); e “A vantagem, por uma parte é você aprender. Você 

aprende muito. Sabe, você aprende muito, se aprende muito o lado humano, e a gente fica 

mais humano ainda” (entrevistado P6). 

 No entanto, onde há vantagem, possivelmente poderá haver desvantagem. 

Assim, pelo inverso do questionamento anterior, os entrevistados apontaram algumas 

desvantagens que o professor tem ao ensinar na EJA. Na visão deles, a maioria relatou 

diversas desvantagens, tais como a desvalorização por parte da instituição, falta de aulas de 

campo, valorização profissional, dificuldade de o professor fazer pesquisa com os alunos da 

EJA visto que estes possuem muita deficiência de conhecimento científico, conforme recorte 

de dois entrevistados: “Para ser franco, do ponto de vista estrutural, creio que, a essa 

desatenção que a gente percebe com esse tipo de curso que ainda existe” (entrevistado P2); e, 

“[...] grande problema é a questão do preconceito de vários colegas, que dão aula na EJA, e 

tem em relação aos próprios alunos” (entrevistado P7). 
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No entanto, outros afirmaram que o professor ao ensinar na EJA não tem 

desvantagens, do contrário, é uma experiência diferente, desafiadora e enriquecedora, 

conforme o seguinte relato: “Eu não vejo nenhuma desvantagem não. Pelo contrário, o 

professor da EJA, ele é mais sensível as, as modificações e aos problemas dos alunos” 

(entrevistado P5). 

 Ensinar é um processo pelo qual alguém transmite conhecimento a outro. A 

maneira como este conhecimento possa ser transmitido pode acontecer de diversas maneiras, 

cujo objetivo é fazer o outro entender e apreender o que lhe é transmitido. 

Neste contexto, o processo de transmissão de conhecimento aos alunos da EJA tem 

uma conotação muito específica, pois além de serem adultos, são pessoas que possuem 

características peculiares pelas quais o processo ensino-aprendizado se torna complexo, e uma 

das peculiaridades é que elas possuem conhecimento que não deve ser desprezado em nenhum 

momento, mas, se apropriando dele se torna meio ou suporte para transmissão de novos 

conhecimentos pelo professor. 

Assim, respondendo à condição de o professor transmitir o conhecimento, a partir do 

pressuposto conhecimento cognitivo do aluno ou apresentando de imediato o novo conteúdo 

ao aluno, a maioria dos entrevistados responderam que apresentam o conteúdo e se apropriam 

do conhecimento do aluno depois, para que, junto com o novo seja contextualizado para o 

cotidiano deles, conforme o recorte de um dos entrevistados: 
 
Eu apresento o conteúdo de imediato, mas, é, no interstício dessa apresentação, eu 
procuro resgatar alguns exemplos, e aí, eu busco lá no cotidiano deles, naquilo que 
eu conheço deles, enquanto cotidiano pessoal, da turma, eu procuro colocar isso 
como exemplo, pra, vamos dizer assim, facilitar a compreensão, que às vezes é um 
assunto desconhecido deles (entrevistado P1). 
 

Outros, não toda vez, se apropria de imediato do conhecimento do aluno para então 

apresentar o novo. 
 
Eu faço uma breve apresentação e provoco, justamente para eu fazer uma análise do 
conhecimento que o aluno tem sobre o tema, eu não aprofundo de imediato. Eu 
lanço um tema, exponho definições clássicas que já, que já haja do tema, e deixo a 
turma entrar no debate. Se eu perceber que há um conhecimento bem amplo, isso 
será muito bom, se eu perceber que há necessidade de algumas interações eu vou 
contribuir no que posso (entrevistado P2). 
 

 Os conteúdos transmitidos pelos professores da EJA de um curso 

profissionalizante, com disciplinas propedêuticas e técnicas, é definido como PROEJA. 

Desta forma, dos sete entrevistados, apenas um leciona disciplina técnica. 
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Contudo, os conteúdos a serem transmitidos podem ser trabalhados pelos professores 

de forma interdisciplinar de várias maneiras, dentro da própria disciplina com o cotidiano ou 

entre disciplinas e o cotidiano deles também. 

Para os alunos dessa modalidade de ensino interessa muito a correlação ou a 

aplicabilidade do conhecimento no dia a dia de suas vidas, e, portanto, a maneira como o 

professor irá expor o conteúdo é de fundamental importância para que seja apreendido pelos 

alunos da melhor forma possível. 

Os entrevistados relataram de forma unânime que sempre correlacionam o conteúdo 

com o que os alunos podem encontrar no cotidiano de suas vidas, conforme pode ser visto no 

recorte de um entrevistado: 
 
[...] enfim, esses assuntos todos a gente tem que trazer o cotidiano, e, é uma turma 
que tem, vamos dizer assim, eles têm uma mente bastante fértil de exemplos, eles, a 
grande maioria deles vivenciam esses problemas sociais que a gente traz para 
debater em sala de aula, e aí o conteúdo se identifica com eles (entrevistado P1). 
 

 Os alunos da EJA possuem características bem peculiares, o que torna esta 

modalidade de ensino um tanto complexo. 

Assim, a transmissão do conhecimento para esses alunos passa pela sutil maneira de 

como fazer o conteúdo ser facilmente perceptível e absorvido em suas mentes. 

Apresentar por apresentar um conteúdo sem fazer o aluno refletir, o conhecimento 

transita mentalmente de forma superficial, sem haver uma fixação do que esteja apresentado, 

ou seja, ausentando o processo da metacognição que por este, o aluno refletindo pela 

comparação do seu cognitivo, absorveria melhor o novo, o que fosse cientifico. 

Desta forma, os entrevistados em maioria afirmaram que trabalha o conteúdo com os 

alunos de forma reflexiva, salvo um ou outro que nem sempre trabalha dessa forma por não 

haver possibilidade ou não saber como proceder diante do trabalho que tem de desenvolver 

com eles. 

Por um recorte de algumas entrevistas tem-se o seguinte: “Eu procuro fazer com que 

eles reflitam, de forma reflexiva, inclusive um dos elementos e principais da disciplina que eu 

trabalho é a leitura.” (entrevistado P1); e, “Trabalho das duas formas.” (entrevistado P6). 

 Todo curso é constituído de uma matriz curricular pela qual as disciplinas são 

estabelecidas por suas ementas, nas quais estão os conteúdos. 

No caso específico da EJA, a realidade foge um pouco a regra visto as diferenças que 

podem aparecer a cada período, ou seja, as turmas são heterogêneas em muitos aspectos, pelas 



321 
 

 
 

quais surgem obstáculos que impedem os alunos absorverem o conteúdo estabelecido, como 

se fosse um engessamento. 

Daí que, é necessário fazer adequações objetivando fazer os alunos não deixarem de 

conceber o conhecimento pretendido, mas isto varia de professor para professor, pois se 

estabelece na experiência do docente, que enxergando o problema, consegue alterar o rumo. 

Desta forma, a maioria dos entrevistados responderam que não seguem à risca o que se 

encontra definido na matriz curricular do curso, modificando em função da necessidade. 

Por alguns recortes dos entrevistados pode-se observar o seguinte: “Não fica 

engessado. Porque vai de acordo com a necessidade do que ele tem de aprender.” 

(entrevistado P6); e,  
 
Obviamente a gente tem uma institucionalidade no processo, temos uma matriz, 
temos um currículo a ser seguido, mas eu não vejo isso como uma caixa fechada, 
que a gente tem que, simplesmente seguir ao pé da letra, isso pode ser flexível. 
(entrevistado P2). 
 

 O conteúdo de uma disciplina pode ser transmitido de forma teórica, sem fazer 

conexão com a aplicabilidade no cotidiano, ou de maneira mais ampla, conectá-lo à sua 

aplicação no dia a dia. 

Desta forma, para os alunos da EJA, é de fundamental importância que o 

conhecimento a eles transmitidos tenha uma demonstração de aplicabilidade cotidiana, que 

pode ser um dos seus maiores interesses, aprender para aplicar de imediato. 

Portanto, os entrevistados responderam em totalidade que adotam a prática de mostrar 

aplicação do conhecimento transmitido para o cotidiano deles, embora alguns demonstraram 

situações embaraçosas para mostrar certas aplicações. 

Alguns recortes das entrevistas podem ser observados como: 
 
[...] os exemplos são buscados no cotidiano deles, e aí fica bastante fácil deles 
compreenderem, e eu acho que o aprofundamento desse processo de aprendizagem 
é, cabe a cada um fazer essa reflexão e fazer essa ligação entre os exemplos do 
cotidiano com o conteúdo. (entrevistado P1) 
 
Eu não posso dizer que conecto sempre, porque eu aí, eu estou considerando o perfil 
de cada pessoa, mas eu tento fazer com que, o geral das minhas turmas, é, vivenciem 
o que a gente tá trabalhando em sala de aula, ou ao menos tentem fazer uma 
correlação, uma associação do que a gente debate com o que tá na sua vida 
cotidiana, na sua vida profissional se for possível. (entrevistado P2) 
 

 É natural todo curso ter pelo menos um livro didático para os professores e alunos 

o utilizarem como guia e fonte de estudo dentro do processo ensino-aprendizado. 
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Desta forma, os alunos da EJA possuem um livro-texto oficial adotado no curso para 

estudar nos períodos dentro e fora da sala de aula. 

Há um questionamento pontual e específico a ser colocado no contexto neste quinto 

bloco. Foi elaborado um material didático extraoficial, uma apostila, para uma disciplina 

escolhida aleatoriamente, a de Geografia, apenas para o primeiro capítulo que seria trabalhado 

no início do período letivo com os alunos do 1º e 3º módulos. 

O conteúdo da apostila foi o mesmo do livro-texto oficial para não descaracterizar o 

que o aluno deveria estudar. No entanto, foi organizado de maneira diferente, acrescido de 

outras informações que complementariam as existentes como suporte à compreensão do 

leitor, e também, acrescidas muitas imagens que se entrelaçaram por entre textos elaborados 

de maneira interativa e provocativa para estimular o aluno colocar em prática o processo da 

metacognição. 

Neste sentido, o conteúdo que haveria de ser trabalhado pelo professor por meio do 

livro, foi feito pela apostila, apenas para o primeiro capítulo. Concluído, a partir do segundo 

capítulo, o professor prosseguiu os trabalhos acadêmicos da disciplina pelo livro-texto oficial 

do curso. 

O resultado deste trabalho, demonstrado pelos professores que utilizaram a apostila foi 

de boa aceitação, em sintonia com o que alunos lhe passaram, conforme recortes dos 

entrevistados: “O material é de boa qualidade. Foi bem pensado, com a questão 

principalmente das figuras que é, na verdade abordou, favorável para compreensão” 

(entrevistado P3); 
 
Percebi que torna mais prática a linguagem. A linguagem é mais acessível por conta 
inclusive das ilustrações que, você pega a linguagem da matéria didática 
convencional e a torna mais receptível, mais agradável, é mesma linguagem, mas 
passada de forma que o aluno se interessa mais. (entrevistado P2) 
 

4.8 RESULTADO DAS OBSERVAÇÕES IN LOCO 

 

Em seguida apresentam-se alguns dados que se caracterizam pelas observações in 

loco, que foram se concluindo ao longo da pesquisa de campo: 

 Foi notada que a quantidade de alunos frequentando as aulas oscila bastante, ou 

seja, há disciplinas em que a sala de aula tem um maior número de alunos que outras. 

 Foi observado o quão as turmas são heterogêneas, adultos com faixa etária 

significativa entre o de menor e o de maior idade. A maioria dos alunos são mulheres, 

algumas senhoras trazem seus filhos por não terem com quem deixar enquanto estiverem na 
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escola, e pelas conversas ouvidas entre eles, percebeu-se que vêm de classe social 

economicamente carente, bem como notou-se que possuem uma carga de experiências de vida 

significativa e possível de ser aproveitada pelos professores. 

 Alguns alunos apresentam um aspecto de envelhecimento e amadurecimento 

significativo de idade, por motivos diversos, suas mãos se mostram trêmulas, enxergam com 

dificuldade, daí que a leitura, por efeito, se torna mais lenta e, obviamente, a redução da 

capacidade mental de entendimento e compreensão do que o professor esteja ensinando. 

 Foi observado, durante a aplicação do questionário 1, certa dificuldade de 

muitos alunos responderem à pergunta “como você aprende”. 

 Foi observado, e também em conversa com a professora de matemática da 

EJA, a dificuldade de eles entenderem “matemática”, que é significativa. 

 Quanto ao comportamento de relacionamento entre eles e entre eles e o 

professor, é bastante delicado. Saem e entram da sala com muita liberdade, deixando muitas 

vezes o professor um tanto abalado no seu trabalho didático, pois o mesmo pretende fazer o 

melhor por eles. 

Nota-se que a interação com o conteúdo apresentado pelo professor, para muitos 

alunos, fica comprometida devido à maneira como se comportam, trata-se, talvez, de 

princípios de educação doméstica. Também percebido em sala de aula. 

 Enquanto o professor explica determinado assunto, muitos conversam entre si, 

e neste paralelo, alguns não dão a devida atenção ao que está sendo apresentado. Esta 

observação foi percebida em alguns momentos de aula. 

 Alguns professores tentam fazer uma interconexão do assunto à vida cotidiana 

dos alunos, mostrando uma aplicabilidade ou até mesmo fazendo uma interdisciplinaridade, 

mas alguns não se apercebem ou não entendem, por “hipótese”, talvez por não ser a realidade 

deles, mas a de outros, então não lhes interessando, não dá atenção. Esta observação foi 

notada em sala de aula. 

 Foi observado, em sala de aula, que os professores quando se dirigem aos 

alunos, questionando-os sobre algo para responderem, a maioria fica calado. 

 Foi notado que o material didático oficial do curso é pouco utilizado e muitos 

não o levam para a sala de aula. 

 Os professores dominam o conteúdo que transmite aos alunos, no entanto, 

muitos o fazem de forma tradicional, pedagógica, seja na apresentação ou explicação. Tentam 

interagir em alguns momentos com o cotidiano, numa tentativa de trabalhar a 
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interdisciplinaridade, mas nem todos alunos correspondem com a devida atenção, ficando de 

forma pontual. 

 Foi notado que os professores têm muita paciência, boa vontade, se esforçam 

para mostrar o conteúdo que se encontra em um material didático, porém é necessário explicar 

mais de uma vez. 

 A apresentação do conteúdo pelos professores realiza-se de várias maneiras, 

seja utilizando a lousa que é o mais usual, ou multimídias, a critério de cada um conforme a 

natureza do trabalho no momento. 

 As disciplinas semestrais lecionadas por cada um dos professores se 

apresentam na matriz curricular do curso mostrado no Apêndice “J”, volume 2/2. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Na abertura deste capítulo, poder-se-á dizer o seguinte: “Se você gosta de educação, 

deve antes de tudo, amá-la”. 

Assim, aqui se encontram as análises dos conteúdos referentes aos questionários 1 e 2 

aplicados aos alunos do 1º, 3º e 5º módulos, questionário 3 aos alunos do 1º e 3º módulos, de 

um Curso Técnico integrado ao Ensino Médio, na modalidade EJA, período letivo 2016.1, 

turno da noite, os questionários e inquérito por entrevistas aplicados aos professores do 

mesmo curso, bem com as observações in loco. 

O contexto da análise dos conteúdos dos questionamentos poderão ter conclusões 

parciais, os quais estarão cruzados oportunamente, resultando observações pelas quais se 

chegará à conclusão final do trabalho de tese de doutorado. 

 

5.1 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO 1 

 

A análise dos conteúdos dos resultados do questionário 1 para o aluno, apêndice “E”, 

volume 2/2,  circunda em um questionamento central, “como você aprende”. 

Parece estranho falar sobre um questionamento como este, “como você aprende”. 

No entanto, tudo que acontece em um processo ensino-aprendizado transcorre 

naturalmente em torno do foco mais importante desse processo, o aprendizado, e talvez, 

ninguém se aperceba de “como se aprende”. 

Afinal, o aprendizado acontece de forma geral, não apenas num processo ensino-

aprendizado acadêmico, entre professor e aluno, mas o ser humano está a todo o momento 

aprendendo algo novo. 

A aprendizagem é algo natural e espontâneo, complexo, para todos os animais. 

Esta linha de pensamento é encontrada em Gil (2012, p. 80), (ver p. 34 desta tese). 

Na verdade, a ciência tem dificuldade de saber como as pessoas aprendem no início de 

suas vidas, os bebês, pelo facto delas ainda não saberem transmitir seus sentimentos 

verbalmente de forma clara, ficando, então, suas ações e reações sob os holofotes dos 

investigadores. 

Por esta linha de raciocínio, encontramos em Papalia (2013, p. 173), (ver na p. 38 

desta tese). 

Se for realizada uma pesquisa a um grupo de pessoas, buscando-se saber como elas 

aprendem, não importa o quê, é possível que a resposta individual de cada uma seja 
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semelhante a esta: “- Não sei como. Sei apenas que aprendo o tempo todo”. Considera-se esta 

resposta como “hipótese”, a título de se refletir sobre possíveis “maneiras de aprender” e de 

“responder”. 

Assim, conforme o que foi tratado no subcapítulo 2.1 “COMO AS PESSOAS 

APRENDEM – DA APRENDIZAGEM À METACOGNIÇÃO”, percebeu-se colocações 

diferentes pelos respondentes, os quais mostraram como o aprendizado se processa no ser 

humano. 

Como as pessoas aprendem e, confirmando como respondem, de formas diferentes, 

vê-se nesta linha de raciocínio uma aproximação ao pensamento de Oliveira (2008, p. 25), 

(ver p. 35 desta tese). 

Mas o aprendizado, que se encontra na memória, também é esquecido de forma 

natural, podendo ser lembrado ou não, a depender das situações ou circunstâncias que o ser 

humano possa estar vivendo ou viveu. 

Assim, este pensamento, vê-se em Lieury (1993, p. 71), (ver p. 43 desta tese). 

No controle das emoções mentais, sempre se encontram significantes que têm 

significados com significações que se mostram pelas ações de qualquer ser humano tais como: 

“ira”, “tristeza”, “medo”, “prazer”, “amor”, “surpresa”, “nojo”, “vergonha”, e por cada uma 

delas umas tantas outras se apresentam como sinônimos. Tais registros se digladiam entre a 

mente emocional e a racional, deixando marcas na memória como “registros de aprendizado”. 

Esta linha de observação pode ser percebida em Goleman (2011, p. 303), (ver p. 26 

desta tese). 

O facto do aprendizado se fixar na memória naturalmente, o ser humano não se esforça 

para saber como estar aprendendo, e por isto não busca saber como e qual a melhor maneira 

de aprender as coisas. Tudo acontece de forma tão natural, espontânea, que, simplesmente se 

aprende. Sem esforço, o cérebro registra na memória os dados, informações, imagens, falas, 

sons, ruídos, calor, frio, enfim, tudo que se coloca diante dos sentidos humano. 

Não importando o que alguém esteja aprendendo em determinado momento, o 

aprendizado acontece por diversas formas, seja por ele mesmo ou com quem quer que seja, o 

aprendizado pode acontecer pelos próprios erros ou pela observação sobre os erros dos outros, 

por um trauma, pela pressão psicológica, pela atenção, pela busca de algo de interesse 

próprio, enfim, são muitas as maneiras que poderiam ser elencadas, e aqui questionadas 

“como se aprende”. 
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Afinal, o ser humano aprende desde a vida uterina. A capacidade de aprender de um 

ser humano já vem consigo por meio dos seus genes, e por eles se dá a diferença entre as 

pessoas, uns têm facilidade de aprender de uma forma e outras de outras. 

O professor exige um resultado dos seus alunos, o “aprender”, sem se dar conta como 

isto vai acontecer com um ou outro. Simplesmente exige. Como o processo de aprendizado 

acontecerá, para ele, como “hipótese”, talvez não importe, pois o que importa é o resultado 

que lhe aparecerá após questionamentos ou avaliações aplicadas. 

O aluno, por sua vez, e provavelmente sem orientação de técnicas de aprendizado, 

tenta cumprir dentro de suas possibilidades um ritual de aprender ou pela ação da “decoreba", 

visto ser comum o objetivo do aluno se fixar numa “nota” para “passar” de período letivo. 

Em síntese, será que as pessoas sabem como aprendem, não importando o que seja? 

Fazendo-se a pergunta, “como você aprende”, aos alunos das três turmas da pesquisa, 

não se objetivou descobrir cientificamente como esse processo acontece no cérebro de 

alguém, mas como as pessoas respondem e até reagem em responder a tal pergunta, pois, 

pelas respostas poderá ser possível ou não refletir sobre determinadas exigências ou 

metodologias adotadas sobre o aluno, e a não correspondência do aprendiz às expectativas do 

professor. 

Os alunos das turmas da EJA faltam muito às aulas, e por este motivo foi difícil 

encontrar um momento que houvesse um número expressivo na sala de aula para responder o 

questionário. 

O questionário 1 foi o primeiro a ser aplicado, aos alunos do 5º módulo, e em outro 

momento o questionário 2, que por este motivo o quantitativo de alunos desta turma nos dois 

questionários se apresenta diferente, aparecendo uma quantidade de alunos maior para o 

questionário 1, em relação ao questionário 2. 

Por essa experiência, os questionários 1, 2 e 3 para os alunos das turmas do 1º e 3º 

módulo foram aplicados no mesmo momento, e assim se manteve o mesmo quantitativo de 

alunos para os três questionários aplicados. 

O motivo do questionário 3 não ter sido aplicado aos alunos do 5º módulo foi 

explicado no subcapítulo 4.5. 

Seguindo a análise dos resultados e observações sobre o questionamento, “como você 

aprende”, foi observado no momento da aplicação do questionário 1 algumas reações dos 

respondentes, e até comentários entre eles, como colocado a seguir: 
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 Alguns respondentes ficaram embaraçados para responder esta pergunta. Por 

que? 

O que se percebeu quando alguém tenta responder esta pergunta, é que ela vai se 

aperceber que não sabe como aprende as coisas, simplesmente aprende. E surge a dificuldade 

em descobrir e responder como esse processo se desenvolve em seu próprio cérebro. E por 

não saber, se torna difícil responder, que justifica por diversas maneiras. 

 Outras pessoas responderam rápido, com poucas palavras justificaram ao seu 

jeito, talvez se conheça e saiba como aprende, ou talvez não, mas com facilidade encontraram 

palavras respondendo a algo que, talvez, nunca lhes foi perguntado. 

 Outra observação foi pela análise das respostas. As falas foram diversas, pelas 

quais se pode concluir que não há uma receita única a como se aprender. Este facto acontece de 

forma particular e única em cada ser humano e diferente entre todos. 

Diante das constatações e baseado na última observação, pelas falas dos alunos, uma 

síntese de palavras chave das respostas à pergunta, “como você aprende”, registrado nos 

quadros 3, 6 e 10 do subcapítulo 4.1, poder-se-á chegar a um afinamento de raciocínio que 

grupos de pessoas aprendem de um jeito, outros de outro. No entanto, mesmo com o resumo 

de palavras que agrupam as pessoas à uma maneira de “aprender”, se percebe que as pessoas 

aprendem cada uma ao seu jeito natural, particular, embora existam técnicas para as pessoas 

melhorarem o seu desempenho de aprendizado, que é diferente ao que se levantou, pois aqui 

não se fará um aprofundamento no estudo das técnicas de aprendizagem por não ser o foco do 

trabalho, mas deixa-se o espaço aberto para quem o desejar. 

Enfim, todos estão sempre aprendendo, a todo o momento, esteja onde estiver, com 

quem estiver ou sozinho, tudo o que rodeia um indivíduo, o cérebro está atento pelo 

consciente e subconsciente, e o ser humano sem se aperceber, só dar conta do ato de 

“aprender” quando lhe é exigido algo para conquistar, como por exemplo, uma “nota” para 

“passar”. 

Desta forma surge uma reflexão para o processo ensino-aprendizado com as seguintes 

perguntas: 

 De uma forma geral, há orientação didática de aprendizagem para os alunos, 

objetivando a conscientização da importância do conhecimento em suas vidas, e não pela 

importância de “nota” ou “aprovação”, quando estes são apenas efeitos das causas que os 

coloca à condição de sucesso ou não? 
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 No contexto desta investigação, trabalha-se com os alunos adultos da EJA, e 

muitos com idade avançada. Será que recebem ou já receberam orientação de métodos 

didáticos de aprendizagem para fazê-los aprender mais e melhor, objetivando ajudá-los a 

superar os obstáculos naturais que permeiam suas vidas, e por tantas causas os deixaram 

atrasados no processo educativo? 

Centrado na pergunta do questionamento 1, pela qual tratou de se saber como as 

pessoas aprendem, analisa-se cada um dos quadros resumo dos alunos do 1º, 3º e 5º módulos 

do Curso Técnico da EJA de um Campus do IFPB. 

No item 4.1.1, nas tabelas 5 e 6 tem-se as respostas das alunas e alunos do 1º módulo 

mostrando como aprendem. Faz-se aqui um resgate das frases das alunas e alunos 

respectivamente para os quadros 243 e 244. 
 

Quadro 243 – Como você aprende – respostas das alunas do 1º módulo 
Eu aprendo perguntando que não sei, e também lendo, e o professor me ensinando. 
Com leituras, debates, com a fala do professor e mídias. 
Com leitura, a fala do professor. 
Com as aulas dinâmicas, com imagens, Datashow, filmes, aulas de campo, pois são as mais proveitosas. Na 
minha concepção são as mais absorvidas pela mente. 
Com os professores que tem muita experiência e tem muito conhecimento para passar para os alunos. 
Eu tenho mais facilidade de aprender quando o professor é paciente e interage bem comigo. 
Aprendo na forma de interagir, debatendo os assuntos com os colegas e professor. 
Aprendo indo as aulas, estudando em casa, lendo assiduamente. 
Prestando atenção e lendo bastante. 
Me esforçando e prestando atenção nas aulas. 
Observando, lendo e perguntando. 
Não sei responder. Seria como perguntar como o universo surgiu. De mil e uma maneiras diferentes. 
Com a ajuda dos amigos. 
Eu aprendo com matérias mais elaboradas. 
Estudando muito, lendo bastante que é o mais importante. 

 

Quadro 244 – Como você aprende – respostas dos alunos do 1º módulo 
Estudando. 
Eu aprendo muito com debates e com a turma que trabalha muito em grupo. 
Por meio de comunicação (TV, rádio, internet) e por meio das matérias didáticas educacionais. 
Aprendendo. 
Youtube. 
Não sei responder. 
Eu aprendo com a ajuda dos professores e alunos, dialogando, assistindo aula. 
Estudando e se dedicando as disciplinas. 
Tenho um pouco de dificuldade para aprender por conta do tempo que fiquei fora da sala de aula. 

 

Analisando as respostas das alunas e alunos do primeiro módulo, palavras ou até 

mesmo frases chave podem ser destacadas em negrito, pelas quais sintetizariam a ação que 

representa a melhor forma de aprender de cada um, observando-se que a maior parte dos 

respondentes visou o aprendizado escolar na sala de aula, quando “aprendizado” é amplo, 



330 
 

 
 

contínuo e permanente. Assim, alguns destaques das respostas dos respondentes em torno da 

pergunta central, “como você aprende”, registrados no quadro 3 do item 4.1.1 e quadros 243 e 

244, tem-se o seguinte: 

 Aprender é algo que se consolida na mente humana de forma melhor quando 

acontece por perguntas, leituras, debates, imagens, dinamismo, práticas, paciência de quem 

ensina, interação, estudando, atenção, observando, trabalhando em grupo, dedicação, mídias, 

e outras possíveis maneiras; 

 Ou o aprender acontece quando não há obstáculos que impeça de alguém que 

se dedica ao que tem de aprender; 

 Ou há quem ache que o “processo do aprender” é algo tão difícil que se torna 

impraticável se encontrar uma resposta que descreva de forma adequada e precisa a 

observação, “como se aprende”. 

No entanto, em um processo ensino-aprendizado dificilmente se tem conhecimento de 

alguém que já tenha recebido orientação didática de aprendizagem, ou seja, por quais técnicas 

se poderá aprender melhor. Desta forma, da segunda pergunta do questionário 1, no item 

4.1.1, o quadro 4 apresenta que das quinze alunas, 80% afirmam nunca ter recebido 

orientação didática de aprendizagem e 20% dizem que já receberam, e dos nove alunos, 100% 

nunca receberam. 

Referido aos 20% das alunas que afirmaram ter recebido alguma orientação didática 

de aprendizagem, o quadro 5 apresenta de quais profissionais receberam. Verifica-se que, 

além de terem sido poucas, estas responderam de forma pontual, ou seja, quem mostrou ter 

sido dos professores do curso no qual estão engajadas no momento, na EJA, significa que, 

possivelmente, nunca tenham recebido antes de ingressar nesse curso. No entanto, aquela que 

respondeu ter recebido dos pais, provavelmente, tenha tido muito mais “orientação de como 

aprender” que as demais. Quanto aos alunos, estes afirmaram que nunca tiveram orientação 

didática de aprendizagem, ou seja, provavelmente aprendem “naturalmente” como a maioria 

das pessoas aprendem. 

No item 4.1.2, nas tabelas 7 e 8 tem-se as respostas das alunas e alunos do 3º módulo 

mostrando como aprendem. Faz-se, então, um resgate das frases citadas pelos respondentes, 

apresentando-as nos quadros 245 e 246, para as alunas e alunos, respectivamente. 
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Quadro 245 – Como você aprende – respostas das alunas do 3º módulo 
Com perguntas e respostas. 
Estudando. 
Lendo, ouvindo, praticando o que os professores ensinam. 
Com aulas dinâmicas, bem dialogadas com uma boa participação do resto da turma. Imagens também 
ajudam a meu aprendizado. 
Eu gostei muito destas pesquisas porque tenho oportunidade de falar. Eu estou aprendendo muito com meus 
professores. 
Gosto de ler em voz alta. 
Eu gosto muito da leitura e explicação do professor, pois é nela que eu aprendo mais, leitura e explicação. 
Aprender algo fica mais fácil quando converso muito ou com figuras. 
Aprendo melhor praticando. 
Eu raciocino as coisas que passam no dia a dia. Estudando coisas da vida como fazê-las, etc. 
Através das explicações dos professores e dos livros que eu tenho lido. 
Eu aprendo mais com a explicação dos professores. 
Em grupo trocando ideias. 
Vendo, ouvindo e tocando. 
Eu aprendo com mais silêncio. Na sala de aula. 
Aprendo com as explicações dos professores. 
Aprendo com muita precisão tudo quando desejo de estar centralizada, e participando da sala de aula e todo o 
conteúdo desenvolvido na aula. 

 

Quadro 246 – Como você aprende – respostas dos alunos do 3º módulo 
Eu aprendo muito quando faço trabalho onde também nas explicações dos professores estou dialogando com 
eles. 
Quando o professor é bem intuitivo e bem elaborado. 
Prestando atenção no professor e fazendo os trabalhos e os resumos e textos que é pedido. 
Lendo várias vezes. 
Prestando mais atenção, fazendo perguntas ao professor. 

 

Analisando as respostas das alunas e alunos do terceiro módulo, palavras ou até 

mesmo frases chave podem ser destacadas em negrito, pelas quais sintetizariam a ação que 

representa a melhor forma de aprender de cada um, observando-se que a maior parte dos 

respondentes visou, também, apenas o aprendizado escolar na sala de aula. Assim, em torno 

da pergunta central, “como você aprende”, destaques já registrados no quadro 6 do item 4.1.2 

e nos quadros 245 e 246, podem ser observados no contexto como sendo: 

 Aprender é algo que se consolida na mente humana de forma melhor sob 

diversas maneiras, quando acontece por perguntas, estudando, fazendo leituras, ouvindo, 

aproveitando as oportunidades, por explicações, em conversas, por figuras, praticando no dia 

a dia, pelas coisas da vida, pelos livros, na troca de ideias, interagindo, e até no silêncio. 

Conforme já citado, em um processo ensino-aprendizado dificilmente se tem 

conhecimento de alguém que já tenha recebido orientação didática de aprendizagem. Desta 

forma, a segunda pergunta do questionário 1, o quadro 7 apresenta que das dezessete alunas, 

70,59% afirmam nunca ter recebido orientação didática de aprendizagem e 29,41% dizem que 

já receberam, e dos cinco alunos, 80% nunca receberam e 20% já receberam. 
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Das dezessete alunas, cinco delas, 29,41%, afirmaram ter recebido alguma orientação 

didática de aprendizagem, sendo mostrado no quadro 8 de quais profissionais receberam. 

Verifica-se que, cada uma delas recebeu alguma orientação de aprendizagem de profissionais 

em locais distintos, sendo uma delas em local de trabalho. No entanto, não se pode saber 

como foi tal orientação, em que contexto, pois seria necessária uma investigação in loco, o 

que não faz parte desse trabalho investigatório. Quanto aos alunos, apenas um afirmou ter 

recebido tal orientação de aprendizagem, com seus professores, mostrado no quadro 9. 

No item 4.1.3, nas tabelas 9 e 10 tem-se as respostas das alunas e alunos do 5º módulo 

mostrando como aprendem. Novamente faz-se um resgate das frases, apresentando-as nos 

quadros 247 e 248, para as alunas e alunos, respectivamente. 
 

Quadro 247 – Como você aprende – respostas das alunas do 5º módulo 
Lendo, pesquisando e vendo os outros fazerem além de aprender com os nossos erros, buscando a verdade e 
tendo sempre a coragem de perguntar. 
Eu sou uma pessoa muito difícil de aprender as coisas, mas aprendo com muita atenção e incentivo de mim 

própria. Mas a maneira mais usada para mim aprender é tendo muita atenção em tudo na minha vida. 
Eu aprendo com dificuldades algumas matérias outras com facilidade, e assim vou levando. O professor tem 
que explicar mais de uma vez. 
Meu modo de aprender é vendo as coisas e ensinando. 
Se dedicando a cada momento da minha vida e prestando atenção em todas as coisas que existe ao meu 
redor, e aprendo muito também com as pessoas mais velhas. 
Eu aprendo estudando com outras pessoas no dia a dia com o uso da internet, ou seja, todos os dias aprendo 
algo e fico bastante feliz com o aprendizado. 
Eu aprendo estudando com os professores de qualidade. Sendo capacitada com os melhores professores. 
Como se aprende com os nossos professores com eles temos tudo nas mãos, e eles aprendem mais com nós. 
Eu aprendo olhando alguém fazer algo que mim interessa. Também gosto de criar coisas que mim chama 
atenção. 
Primeiramente com meu esforço segundo com os professores, e em casa com cada passo das minhas filhas. 
Estudando, pelas experiências de vida. 
Eu aprendo as minhas aulas nas aulas práticas teóricas passo o meu máximo de interesse pra que eu possa 
entender o que os professores passam para mim, dou o meu melhor, me dedicando e perseverança. 
Eu aprendo em silêncio total, sem barulho, sem gente conversando, eu e meu ser sozinho aprendo muito 
mais. 
Eu só aprendo quando estou na sala de aula com o professor explicando. Se falto a aula fico sempre perdida. 
Eu aprendo melhor quando o professor explica o assunto duas ou três vezes. Aí eu entendo. 
Estudando, lendo livro e também com as pessoas mais experientes. 
Com muita curiosidade, e com alguns ensinamentos da vida, com pessoas mais experientes, porque na 
maioria das vezes temos que nos decepcionar para aprender algo na vida. 
Gosto de estar em silêncio, para ter uma boa concentração, em consequência um bom desempenho, e também 
exercitando o que estou aprendendo. 
Com aula prática e teórica, exercitando bastante as atividades. 
Com atenção, sem barulho, com bons professores e com experiência de que você quer alguma pra sua vida, 
seja com 12 ou com 68 anos. 
Prestando atenção em tudo que posso aprender. 
Eu aprendo um pouco a cada dia, ninguém aprende tudo de uma vez. No dia a dia nós aprendemos com 
colegas, em casa, com a família, e na escola com os professores. 
Eu aprendo em silêncio. Adoro ficar sozinha refletindo. 
Ensinando. Aprendi com os professores do IPB. 
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Quadro 248 – Como você aprende – respostas dos alunos do 5º módulo 
Bem. Para mim eu aprendo por várias maneiras e em vários lugares. Aprendo por meio de um jornal, revista, 
por meio da natureza, com exemplo de outras pessoas e em sala de aula, como também nos meios sociais em 
geral. 
Sempre procurando mais informações, interagindo com os outros. 
Eu aprendo quando estou em sintonia comigo mesmo. 
Eu aprendo prestando atenção no que o professor passar, tirando dúvidas na sala de aula não indo para casa 
com dúvidas, mas também falta um pouco de interesse da turma para fazer silêncio nas aulas. 

 

Analisando as respostas das alunas e alunos do quinto módulo, palavras ou até mesmo 

frases chave podem ser destacadas em negrito, pelas quais sintetizam a ação que representa a 

melhor forma de aprender de cada um, observando-se que a maior parte dos respondentes, 

também, visou apenas o aprendizado escolar na sala de aula, quando aprendizado, repetimos, 

é amplo, contínuo e permanente. Assim, algumas palavras dos respondentes em torno da 

pergunta central, “como você aprende”, registradas no quadro 10 do item 4.1.3, que estão nos 

quadros 247 e 248, podem ser observadas no contexto como sendo: 

 Aprender é algo que se consolida melhor na mente humana sob diversas 

maneiras, quando acontece por leitura, pesquisa, com os erros, atenção, autoestima, 

ensinando, dedicação, com os mais idosos, estudando, olhando, experiências da vida, 

perseverança, curiosidade, buscando, interesse, exercitando, o dia a dia, e outras possíveis 

maneiras; 

Na segunda pergunta do questionário 1, o quadro 11 apresenta que das vinte e quatro 

alunas respondentes, 66,67% afirmam nunca ter recebido orientação didática de aprendizagem 

e 33,33% dizem que já receberam, e dos alunos, 75% nunca receberam e 25% já tiveram 

alguma orientação de como aprender melhor. 

As oito alunas, 33,33%, que afirmaram ter recebido alguma orientação didática de 

aprendizagem, no quadro 12 se apresenta de quais profissionais receberam este conhecimento. 

No entanto, pelas respostas se percebe que tais alunas receberam alguma orientação para 

aprender algo, mas não uma orientação sobre técnicas de aprendizagem. 

Dos quatro alunos, no quadro 13, apenas um, que corresponde a 25%, responderam 

que, quem lhe orientou a aprender melhor foi a “rua”, ou seja, com as pessoas em geral. Quem 

foi ou quem é esse aluno que aprendeu com a “vida” não interessa, mas sua resposta denota 

uma observação interessante, a “rua”, que pode simbolizar qualquer lugar do mundo, os 

acertos e erros cometidos, observados ou sentidos por ele, até mesmo numa possível situação 

de sobrevivência, lhe trouxe aprendizados significativos e até formas de como aprender as 

coisas. 
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Pelas respostas colocadas por todos os alunos dos três módulos, percebe-se que, 

provavelmente, ninguém nunca recebeu alguma orientação didática com técnicas de 

aprendizagem que objetivasse a como aprender mais e melhor. 

Como conclusão parcial, essa análise serviu para se verificar que, conforme as 

observações citadas por vários autores acerca da aprendizagem, a amostra de alunos 

comprovou de que as pessoas têm sua maneira de aprender com naturalidade, sem se 

aperceberam desse processo, e sob determinadas situações, sob pressão, aprendem a todo 

custo, ou de outra forma, “decoram” e não aprendem, pois no objetivo de alcançar 

determinados objetivos se submetem até que passem pelo regime que os coloca sob teste. 

Assim, diante de uma diversidade de maneiras de aprender citadas pelos alunos da EJA, em se 

tratando de aprendizagem de adultos, é complexo em uma sala de aula dessa natureza se fazer 

um estudo para agrupar os alunos que aprendem de uma maneira e outras de outra, haja vista 

que as pessoas são diferentes, têm históricos de vida muito distintos, as diferenças de idade se 

acentuam entre os alunos, e pela investigação realizada vê-se que há possibilidade de se 

realizar trabalhos no processo ensino-aprendizado da EJA com a introdução de processos 

didático de aprendizagem, objetivando, pela reflexão, conscientizar tais aprendizes da 

importância do “aprender”, que não é apenas para um processo acadêmico que se evidencia 

nos resultados de notas, atrasos e evasão, mas, de uma forma geral, a tudo que os coloca na 

condição de que “aprender” será sempre um estímulo para a melhoria de suas vidas sócio 

política econômica, até porquê são pessoas que se encontram numa condição não apenas de 

atraso escolar, mas, por viverem um tanto desguarnecidos de determinados conhecimentos 

que os coloca à beira dos caminhos da sociedade. 

 

5.2 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO 2 

 

A análise das respostas do questionário 2, apêndice “F”, volume 2/2, para os alunos do 

1º, 3º e 5º módulo de um Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio, na modalidade da EJA, 

período letivo 2016.1, turno da noite, serão apresentadas separadamente a seguir, e com 

possíveis cruzamentos de dados, serão referenciados ao longo de todo o contexto à conclusão 

final. 

 

5.2.1 Análise do questionário 2 para turma do 1º módulo 
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1- Os resultados do questionamento 1, apresentado na tabela 11 e resumido no quadro 

14, mostra a maturidade da turma, cuja faixa etária variou de 18 a 53 anos, e no quantitativo 

de gênero, há mais mulheres do que homens. O resultado de gênero se enquadra e segue a 

mesma tendência das estatísticas mostradas pelo IBGE (2007, p. 75), conforme mostrado na 

tabela 4, pois em 2007 o número de estudantes da EJA no Brasil se apresentava com cerca de 

5.803.000 mulheres e 5.088.000 homens, mostrando assim que o quantitativo de mulheres era 

maior que o de homens. Também, as faixas de idade se enquadram nos dados do IBGE (2007, 

p. 75), onde havia cerca 1.364.000 mulheres com idade entre 30 e 39 anos, 933.000 entre 40 e 

49 anos, 741.000 acima de 50 anos, e dos homens, 3.022.000 estavam com idade entre 30 e 39 

anos, 2.147.000 entre 40 e 49 anos, e 1.770.000 superior a 50 anos, ou seja, são turmas de 

adultos com alunos de todas as idades. 

Uma conclusão parcial dos dados do questionamento 1, reflete o grau de maturidade 

da turma da EJA, e pela heterogeneidade, tal clientela tem especificidades bem diferentes dos 

alunos de uma turma de curso regular de Ensino Médio constituída por adolescentes. 

2- Os resultados dos questionamentos 2 a 5, apresentados nas tabelas 12 e 13, para as 

alunas e alunos respectivamente, se caracterizam pelos dados geográficos quanto a distância e 

meio para deslocamento do aluno entre o local de moradia e do curso, pelos quais se observa 

o tempo gasto para tal. Foca-se, então, no “local de moradia”, bem como “veículo”, “tempo” e 

“meio de deslocamento” entre moradia e a escola onde se realiza o curso da EJA. 

Analisando as questões 2 a 5, pode ser observado que a maior parte dos alunos 

mostrados no quadro 15, 93,33% das alunas e 77,78% dos alunos residem na própria cidade 

onde se localiza a escola em que fazem o curso da EJA, e 6,67% das alunas e 22,22% dos 

alunos em cidades vizinhas, e conforme o quadro 16, para se deslocarem utilizam-se de 

transportes, onde 93,33% das alunas o fazem de ônibus e 6,67% têm carro próprio, e dos 

alunos 77,78% utilizam o ônibus e 22,22% têm moto (motocicleta). Também, conforme o 

quadro 17, cerca de 46,67% das alunas e 11,11% dos alunos, utilizam mais de um veículo 

para chegar até a escola. Quanto ao tempo demandado no deslocamento até chegar a sala de 

aula, conforme o tipo de veículo mostrado no quadro 16, cerca de 46,67% das alunas gastam 

entre 30 minutos a 1 hora e 33,33% entre 1 e 2 horas, e dos alunos, 77,78% entre 30 minutos e 

1 hora e 11,11% entre 1 e 2 horas. 

Por essas observações, é possível se fazer os seguintes questionamentos: 

 Será que o professor tem o conhecimento de como seus alunos deslocam-se até 

a sala de aula, e por quanto tempo? 
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 Será que esses alunos ao chegarem na sala de aula de um curso que se realiza 

no turno da noite, terão um bom rendimento, devido ao desgaste físico e até psicológico, pelo 

tempo e até pela forma de deslocamento até chegar à sala de aula? 

 Será que a metodologia que o professor irá adotar estimulará o aluno que já 

chega um tanto desgastado na sala de aula devido as condições anteriormente citadas? 

Perguntas como essas ou outras semelhantes poderiam ser colocadas em tela para uma 

análise prévia do quanto o professor poderá ter conhecimento dos seus alunos e assim poder 

melhor trabalhar o processo ensino-aprendizado, haja vista que o objetivo primeiro e mais 

importante de um processo ensino-aprendizado é o aprendizado do aluno, e não simplesmente 

o professor cumprir uma obrigação de ministrar uma aula e um programa previamente 

estabelecido por uma matriz curricular de ensino. 

É possível que um aluno que demande mais tempo que outro para chegar até a escola 

seja o melhor da turma no aspecto do aprendizado, mas não se pode trabalhar nesta suposição 

porque é natural o ser humano se desgastar diariamente para chegar até a sala de aula, e ouvir 

alguém falar pelos mais diversos métodos que poderão ser atraentes ou não, embora neste 

momento ainda não interesse saber os métodos que o professor utiliza por não ser o foco, mas 

o “tempo de deslocamento” versus “desgaste físico e psicológico” do aluno que pretende 

obter um momento de aula pelo qual objetiva um aprendizado de qualidade. 

Como conclusão parcial neste bloco de questionamentos, o tempo gasto pelos alunos 

quando se deslocam para um curso noturno é significativo e por demais desfavorável para um 

bom rendimento dos mesmos que já chegam um tanto desgastados fisicamente e 

psicologicamente na sala de aula, e por assim ser, é necessário que os métodos de ensino, 

juntamente com os instrumentos didáticos utilizados pelo professor, sejam compensadores e 

favoráveis para trazer ânimo aos seus alunos. 

Portanto, é necessário analisar e confrontar com esta realidade (tempo gasto, 

cansaço…) a visão que os professores têm ou não sobre este aspecto, e se se “adaptam” a essa 

realidade que é constituída por estes alunos. 

3- Os resultados dos questionamentos 7 a 13, apresentados nas tabelas 14 e 15, para as 

alunas e alunos respectivamente, se caracterizam na relação “família” versus “academia”, 

pelas quais trata da vida familiar de cada aluno, ou seja, se é casado, se tem filhos, netos, e se 

se afastou da academia em algum momento e por qual motivo. 

Pelos resultados analisados nesse agrupamento de questões, é percebível que muitos 

são casados conforme mostrado no quadro 19 com 40% das alunas e 33,33% dos alunos, 
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seguido o quadro 20 que apresenta 86,67% das alunas e 33,33% dos alunos com filhos, e o 

quadro 23, 15,39% das alunas e 33,33% dos alunos têm netos. 

Quanto a quantidade de filhos que as mulheres têm, conforme o quadro 21, 15,39% 

têm um filho, 30,77% têm dois, 7,69% três, 46,15% quatro; e quanto aos homens, todos têm 

apenas um filho. Quanto à condição dos filhos dependerem financeiramente dos seus pais, 

alunos adultos da EJA, o quadro 22 mostra que 76,92% das alunas e 33,33% dos alunos têm 

filhos dependentes deles. 

Quanto ao afastamento da academia pelos mais diversos motivos, e retornam com 

provável esperança de obter algo melhor para suas vidas, o quadro 24 mostra que 80% das 

alunas e 66,67% dos alunos, já se afastaram da academia em certo momento da vida, 

salientando que esta turma do 1º módulo tem um percentual superior aos valores mostrado nas 

estatísticas nacionais do IBGE (2007, p. 68), quando em 2007 havia em todo o Brasil cerca de 

44% retornando aos estudos nos programas da EJA, conforme os dados mostrados na tabela 3 

(coluna 3 – retornar aos estudos). 

O quadro 25 apresenta os prováveis motivos que esses alunos se afastaram da 

academia, e o quadro 26 mostra por uma síntese de palavras chave que representam as 

prováveis causas para tal afastamento acadêmico. Assim, 50% das alunas mostraram que os 

filhos foram obstáculo para elas retornarem à academia, seguido de 25% delas quanto ao 

trabalho, 16,67% quanto ao matrimônio ou relação conjugal, e 8,33% por desmotivação. Pelo 

olhar dos alunos, o trabalho foi o vilão, com 66,67%, seguido de 16,67% para relação 

conjugal, e 33,33% pela desmotivação, observando que neste último, os alunos, houve quem 

respondesse mais de uma causa que foi obstáculo dele retornar à academia, e daí o percentual 

total se apresentou maior. 

No entanto, não importa se as alunas ou os alunos da EJA são casados ou não, se tem 

filhos e quantos são seus dependentes, bem como se tem netos, ou quantas vezes e por quais 

motivos se afastaram da academia. 

O mais importante deste contexto é se ter o conhecimento de que os alunos adultos 

inseridos em um programa educacional de um ensino profissionalizante da EJA têm filhos e 

possivelmente netos, e quanto maior for o quantitativo de filhos e netos mais contribuem para 

aumentar o grau de dificuldade de eles aprenderem, dada as preocupações que carregam 

consigo para a sala de aula, e a falta de tempo que as responsabilidades inerentes ao facto de 

terem familiares dependentes acarreta. 
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Além disso, pelo contexto dos problemas particulares de cada aluno, que o leva a se 

afastar da academia, será que existe preocupação por parte de professores, e gestores de um 

modo maior, no âmbito acadêmico, que busquem conhecer os motivos que levam um aluno a 

tomar determinadas decisões? 

Entre o aluno da EJA e a academia, vemos um impasse em que, o aluno, casado, 

trabalhador, que luta pela sobrevivência junto a outras responsabilidades, abandona os 

estudos, os quais poderiam lhe beneficiar patamares melhores no mundo de trabalho ou social, 

e a academia, com tanto conhecimento e capacidade intelectual, provavelmente, nem sempre, 

ou quem sabe, nunca, busca estudar meios para minimizar este problema que resulta no social, 

e até mesmo na economia da sociedade. 

Assim, o aluno que é casado, e se tem filhos e até netos, naturalmente tem uma 

responsabilidade a mais em sua vida, e por este motivo tem que trabalhar, os quais são fatores 

que levam o aluno a ter o tempo diminuído para o estudo. É possível que o aluno tenha o 

momento da sala de aula em que acontece o processo ensino-aprendizado como sendo o único 

ou maior período dedicado à sua aprendizagem. Desta forma, é importante se realizar 

investigações no sentido de se conseguir fazer o aluno adquirir o que necessita para apreender 

na própria sala de aula, objetivando sucesso no final de seu período letivo. 

Levanta-se então um possível questionamento acerca do relacionamento professor-

aluno. 

 Será que o professor sabe um pouco do seu aluno quanto a sua vida familiar, se 

é casado, se tem filhos, se trabalha, que possível dificuldade enfrenta no dia a dia, e se 

qualquer destes factos é obstáculo ao seu desenvolvimento intelectual? 

Por tal pergunta pareceria o professor pretender intrometer-se na vida do seu aluno. No 

entanto não é isto. O professor conhecendo um pouco do seu aluno por esses ou outros dados, 

poderá saber o quanto e de que forma poderá trabalhar melhor o processo ensino-aprendizado 

pelo qual se objetiva um bom aprendizado para os seus aprendizes. Tudo não passa por uma 

mudança de visão na gestão do trabalho docente, e até escolar. 

Uma conclusão parcial nesse bloco dos questionamentos 7 a 13, para esta turma do 1º 

módulo, se percebe que há possibilidade de se obter um trabalho melhor no processo ensino-

aprendizado quando se conhece um pouco da vida do seu aluno adulto, pois na vida de quem 

é casado e trabalha os obstáculos existem naturalmente, pois demanda tempo pelas 

responsabilidades que assumem, e uma vez tentando melhorar de vida por meio da 

qualificação em determinado curso para sua vida profissional ou não, é provável que o 
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professor não esteja nem um pouco preocupado pelo o que seu aluno passa. Afinal, as formas 

como as pessoas aprendem são infinitas, e numa turma heterogênea como é a EJA, talvez o 

mais importante esteja na socialização dessas pessoas em um primeiro momento, e o 

aprendizado do conteúdo de um programa de ensino pelo qual poderão se apropriar para 

melhoria de suas vidas, dependerá, de forma significativa, da maneira como o conhecimento 

lhes for repassado, pois os métodos didáticos poderão favorecer uma percepção melhor e mais 

atrativa, para os adultos ainda na própria sala de aula. 

4- Os resultados dos questionamentos 14 a 20 se caracterizam pela relação “curso 

profissionalizante” versus “trabalho”, e foram agrupadas em dois blocos. O primeiro agrupa 

as questões de 14 a 16 nas tabelas 16 e 17 para as alunas e alunos respectivamente, pelas quais 

se pretende saber quantas vezes o aluno fez um curso da EJA e suas razões, e no segundo 

agrupamento, as de 17 a 20 nas tabelas 18 e 19 para as alunas e alunos respectivamente, se 

busca descobrir o quanto de conhecimento adquirido pelo aluno pode ser aplicado no seu dia a 

dia e trabalho, se trabalha, e qual o seu nível financeiro. 

Os resultados apresentados na coluna 14 das tabelas 16 e 17, e resumido no quadro 27, 

mostram que a maioria, cerca de 93,33% das alunas e 100% dos alunos, fazem o curso 

profissionalizante da EJA pela primeira vez, e 6,67% das alunas não fazem este curso pela 

primeira vez que. 

Quanto às razões que os levaram a fazer o curso profissionalizante escolhido, e 

fazendo uma síntese de ideias com palavras chave que denotam as citações apresentadas na 

coluna 16 das tabelas 16 e 17, resumido no quadro 28, cerca de 46,67% das alunas e 77,78% 

dos alunos, anseiam adquirir conhecimento para o crescimento intelectual, e na sequência 

segue 26,66% das alunas e 22,22% dos alunos para o crescimento profissional, 20% das 

alunas e 11,11% dos alunos como um momento de oportunidade, 11,11% dos alunos para o 

crescimento financeiro, e 6,67% das alunas não souberam opinar. Nesse contexto, um aspecto 

interessante observado foi de que a maioria dos alunos optam pelo crescimento intelectual, o 

que é bem relevante, ficando o financeiro como último por parte dos alunos e nenhum 

interesse por parte das alunas, ou seja, pode-se supor de que o financeiro é efeito de uma 

causa pela qual a maioria se encontra buscando, que seria o crescimento intelectual. 

Quanto a análise da “aplicabilidade do conhecimento na vida cotidiana ou no 

trabalho”, os resultados apresentados nos questionamentos 17 e 19 das tabelas 18 e 19, 

demonstram que a aplicabilidade do conhecimento adquirido se destaca de várias formas, em 
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percentuais totais ou não, e até que nenhuma, pois tudo dependerá do tipo da atividade que 

exerça, na vida laboral ou não. 

Observando os resultados do questionamento 17, resumido no quadro 29, em 

comparação com o questionamento 19, resumido no quadro 31, o conhecimento adquirido 

pelos alunos no curso profissionalizante da EJA, pelo que se constata da fala da maioria dos 

alunos é que o conhecimento adquirido será de alguma forma aproveitado em suas vidas, seja 

no cotidiano ou laboral, e assim, pelo menos, é alcançado um dos objetivos do curso, que as 

pessoas aprendam algo e os aplique. 

Quanto aos níveis salariais, conforme mostrado no quadro 32, o que se pretende 

observar pela faixa salarial dos alunos que trabalham, é o panorama financeiro da clientela da 

EJA, cujas pessoas adultas com baixo nível salarial, que chegam à sala de aula carregando 

responsabilidade de trabalho e cuidar de família, pelas condições de desgaste físico e 

psicológico durante o deslocamento até a sala de aula, e o tempo demandado para tal, e tantos 

outros já observados, são obstáculos que se somam na contramão do aprendizado. 

Se percebe, também, que o aluno que trabalha naturalmente tem uma redução de 

tempo para estudar. Tendo ele constituído família ou não, a vida cotidiana de trabalho 

demanda um tempo que varia de um para outro em função das diferentes atividades laborais. 

Desta forma, cada caso é um caso, ou seja, cada aluno tem suas responsabilidades e 

problemas a enfrentar no dia a dia, e quando todos juntos, mesmo com tantas diferenças 

particulares numa mesma sala de aula de uma turma da EJA, no horário noturno, têm em 

comum a luta por uma qualificação profissional e melhoria de suas vidas sócio política 

econômica. 

O professor de um curso profissionalizante noturno, chegando à sala de aula para 

transmitir seu conteúdo previamente estabelecido, será que tem conhecimento sobre o dia de 

trabalho do seu aluno? Por essa dúvida é possível se colocar um pensamento que o professor 

poderia fazer para si mesmo. 

 “- Como está meu aluno agora, aqui diante de mim, depois de ter um dia 

trabalho que não sei se foi desgastante ou não.” 

O aluno tentando melhorar de vida por meio da qualificação profissional em 

determinado curso noturno, com objetivo estabelecido em sua individualidade, é possível que 

o professor não esteja nem um pouco preocupado pelo o que seu aluno pretende com o curso 

que está a fazer e nem tampouco pelo que passa no dia a dia, seja no trabalho ou não. Talvez 

nem sequer pergunte se tem aplicação no seu cotidiano, do que está a aprender. 
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Como conclusão parcial é possível se obter um trabalho melhor no processo ensino-

aprendizado a partir do momento em que se conheça um pouco da vida do seu aluno adulto, 

com consciência de que a vida de quem trabalha tem muitos obstáculos que demanda tempo 

pelas responsabilidades que assumem. 

5- Os resultados dos questionamentos 21 a 25, apresentados nas tabelas 20 e 21, para 

as alunas e alunos respectivamente, se caracterizam na visão dos alunos sobre a relação “curso 

profissionalizante” versus “docentes”. 

O resultado apresentado na questão 21 das tabelas 20 e 21, e resumido no quadro 33, 

100% das alunas e 88,89% dos alunos gostam do curso, e 11,11% dos alunos não. Isto não se 

traduz como sucesso total do curso, pois ao mesmo tempo desperta interesse em se querer 

melhorá-lo, até porquê há quem esteja cursando e não se encontra satisfeito com o curso por 

alguma razão. É obvio que são inúmeras as causas, seja por parte de um sistema ou de uma 

pessoa em si, que levam alguém a não gostar de alguma coisa, neste caso, um curso. As 

causas são imagináveis, prováveis ou improváveis. Portanto, os resultados são bons, mas não 

se deve deixar ser levado pela emoção e cruzar os braços, porque melhorais sempre serão 

necessárias. 

Quanto às justificativas dos alunos gostarem do curso ou não, que aparecem na 

questão 22 das tabelas 20 e 21 para as alunas e alunos respectivamente, e resumidas no quadro 

34, por uma síntese de palavras chave, se percebe que as falas são diversas e todas denotam 

um crescimento da autoestima, cada qual em função de suas particularidades. Nota-se nas 

respostas dos alunos, que a maioria se volta para a área específica do curso, o que é bom, pois 

alcança os objetivos propostos, qualificar as pessoas que poderão trabalhar ou trabalham. 

Quanto à confiança dos alunos sobre o que um professor ensina, os resultados que se 

apresentam na questão 23 das tabelas 20 e 21 para as alunas e alunos respectivamente, e 

resumidos no quadro 35, transparece certa preocupação, embora a maioria afirme ter 

confiança, pois 73,33% das alunas e 55,56% dos alunos confiam, 20% das alunas e 33,33% 

dos alunos tem dúvidas, ou seja, ficam no mais ou menos, e 6,67% das alunas e 11,11% dos 

alunos não confiam no ensino dos seus professores. A “confiança” é um significante 

expressivo no processo ensino–aprendizagem, pois o aluno tendo segurança no que os 

professores ensinam provavelmente favorecerá bons resultados no seu aprendizado. A 

confiança é um sentimento que tramita fortemente no processo de causas e efeito. O 

conhecimento transmitido com segurança sobre o receptor envolvido de confiança é causa que 

pode resultar como efeito um bom aprendizado. No entanto, se não há esta certeza por parte 
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do aluno, é motivo de investigação das causas que levam à insegurança do aprendiz. É obvio 

que as causas podem ser diversas, oriundas tanto do aluno quanto do professor, e por esta 

fragilidade se torna motivo de investigação com profundidade como motivo de se buscar a 

melhoria do aprendizado. Assim, a resposta do “mais ou menos” traduz a dúvida do aluno 

sobre o que o professor está a transmitir, e sendo um aspecto negativo, deixa-o inseguro, bem 

como o aluno que responde “não”, que por esta já traduz o quanto o aluno é descrente da fala 

do seu professor, pelo qual merece total atenção. 

Na observação sobre a falta de confiança sobre o professor, como “hipótese”, uma 

provável causa poderia ser o aspecto da “prática” de alguns dos aprendizes no seu dia a dia, 

que em confronto com certas teorias colocadas pelo professor em sala de aula, por uma 

provável “falta de vivência e prática” em um trabalho específico por parte do docente, o 

tornaria fragilizado, ou seja, um professor que só tenha conhecimento teórico e nenhuma 

vivência da prática diante de um aluno maduro que vivencia a prática de determinado 

conhecimento no seu dia a dia, pode deixar o professor em situação embaraçosa. Certas 

teorias ou conceitos de um conhecimento nem sempre são cem por cento aplicáveis diante de 

certas situações práticas. Reforçando, não se trata em dizer que o professor não tenha 

conhecimento, mas talvez pelo método de transmissão do conteúdo deixe o aluno 

sobressaltado pela desconfiança parcial do domínio do seu conhecimento prático, até porque 

um professor numa sala de aula, teoricamente, deverá ter passado por um crivo de capacitação 

que o levou até aquele momento. Por tal situação em sala de aula, que leva o aluno a duvidar 

do conhecimento do professor, a melhor prática para não perder o crédito com o seu aprendiz 

é o amor e o diálogo. 

Raciocínio que vai ao encontro das palavras de Freire (2011, p. 111), (ver p. 102 desta 

tese). 

Quanto ao questionamento 24, pelo qual trata de se conhecer acerca do quanto o 

professor, na visão dos alunos, é comprometido com o ensino no processo ensino-

aprendizado, os resultados que se apresentam nas tabelas 20 e 21 respectivamente para alunas 

e alunos, resumidas no quadro 36, 60% das alunas e 44,44% dos alunos acham que seus 

professores são comprometidos com o ensino, 33,33% das alunas e 44,44% dos alunos acham 

que a maioria, e 6,67% das alunas e 11,12% dos alunos acham que a minoria. Assim, os 

resultados traduzem preocupação. Este é um aspecto relevante no processo ensino-

aprendizado, pois se o aluno tem a visão de que não há o devido compromisso do professor 

para com o ensino, que incentivo de aprendizado poderá ser colocado para ele? O dinamismo 
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do professor favorece, por demais, o bom desenvolvimento e crescimento intelectual do 

aluno. Seja uma minoria ou maioria de professores comprometidos com um curso 

profissionalizante, a realidade está posta, pois não é necessária uma quantidade de professores 

para fazer um ou uns alunos observarem isto. Apenas um único professor possuindo 

características de descompromisso, pode levar um ou mais alunos ao desestímulo, possível de 

resultar no efeito mais grave, a evasão de curso. 

Quanto a preocupação do docente com o aprendizado do seu aluno, os resultados 

apresentados da questão 25 nas tabelas 20 e 21 respectivamente para alunas e alunos, e 

resumidos no quadro 37, 66,67% das alunas e 22,22% dos alunos acham que os professores se 

preocupam com seus alunos, 26,67% das alunas e 44,44% dos alunos acham que a maioria se 

preocupa, 6,66% das alunas e 22,22% dos alunos acham que a minoria apenas, e 11,12% dos 

alunos acham que não. Estes resultados representam preocupação, pois tratam, de certa forma, 

da relação professor-aluno em que pelo relacionamento o professor poderá saber de 

informações acerca dos seus aprendizes, e assim, orientá-los para um melhor aprendizado. 

Não basta o professor chegar na sala de aula e expor o conteúdo que consigo traz. Na relação 

humana entre professor e aluno, quando há preocupação pelo aprendizado dentro do processo 

ensino-aprendizado, provavelmente os resultados poderão ser bem diferentes e melhores. 

Como conclusão parcial, percebe-se neste bloco de informações a necessidade de um 

diagnóstico acerca das práticas didáticas dos professores com respeito ao conhecimento que 

transmitem, uma vez que o relacionamento didático professor–aluno quanto ao 

comprometimento e preocupação no processo ensino-aprendizado, tem também como 

objetivo favorecer confiança dos alunos sobre seus docentes, haja vista de que a maioria dos 

aprendizes adultos gostam do curso, que é um aspecto favorável às melhorias desejadas. 

6- Os resultados das questões 6 e 26 a 35, se apresentam nas tabelas 22 a 25, que se 

caracterizam no “aluno” versus “material didático”. A faixa de questões foi dividida e 

agrupada em dois blocos. O primeiro agrupamento corresponde as questões 6 e 26 a 29, 

apresentadas nas tabelas 22 e 23 para as alunas e alunos respectivamente, e resumidas nos 

quadros 38 a 43, pelos quais se conhece a visão do aluno quanto ao seu material didático e 

interação com ele. O segundo corresponde as questões 30 a 35, apresentadas nas tabelas 24 e 

25 para as alunas e alunos respectivamente, e resumidas nos quadros 44 a 49, pelos quais se 

observa a visão do aluno quanto a leitura e preferência pelo material didático, juntamente com 

suas respectivas justificativas. 
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Quanto aos alunos gostarem de revistas em quadrinhos, isto é um aspecto interessante 

e importante, pois em se tratando de material didático, se constituído de imagens de forma 

semelhante a uma revista em quadrinhos, em tese, tende a oferecer um grau de satisfação à 

leitura, e conforme os resultados apresentados na coluna 6 das tabelas 22 e 23, e resumido no 

quadro 38, de forma unânime as alunas e os alunos afirmaram gostar de revistas em 

quadrinhos, e um material didático com essas características seria, provavelmente, bem aceito. 

Quando se trata da interação do aluno com o material didático, pelos resultados 

apresentados na coluna 26 das tabelas 22 e 23 e resumido no quadro 39, 53,33% das alunas e 

11,11% dos alunos dizem ter facilidade com um livro didático, e 46,67% das alunas e 88,89% 

dizem que não têm facilidade de trabalhar com o livro didático. Colocando os vinte e quatro 

alunos da turma sob essa observação, o quadro 40 mostra que 37,5% do total da turma tem 

facilidade de interagir com o livro didático, e 62,5% não tem facilidade de interagir com tal 

material didático. Este resultado traduz certa preocupação, pois é pelo material didático que o 

aluno irá estudar, e como conseguirá aprender se tem dificuldade para interagir com ele? 

Dentre as justificativas apresentadas, na coluna 27 das tabelas 22 e 23, e resumidas no 

quadro 41, é possível haver outras razões que sustentam o que as alunas e alunos 

responderam, mas os resultados apontam obstáculos de fazê-los interagir melhor com o livro 

didático, e isto não é benéfico ao aprendizado, pois o aprendiz precisará estudar fora da sala 

de aula para apreender o conhecimento trabalhado pelo professor. Por este resultado é preciso 

pensar de que maneira se pode melhorar a interatividade do aluno com o material didático, 

pois as falas dos alunos sintetizadas no quadro 41 mostram que o livro tem pouco conteúdo, 

as explicações são difíceis, os assuntos são difíceis, extensos, não há locais para o aluno 

escrever e dialogar, o aluno prefere estudar pela internet, o livro não esclarece todas as 

dúvidas, e não é olhando pelos que gostam, mas pelos que não gostam, fazer algo para atraí-

los à leitura. 

Quanto ao aproveitamento do conteúdo do material didático em suas vidas, os 

resultados se apresentam na coluna 28 das tabelas 22 e 23 e resumido no quadro 42, com 

93,33% das alunas e 88,89% dos alunos afirmando aproveitar o conteúdo do material didático 

para suas vidas no cotidiano ou trabalho, e 6,67% das alunas e 11,11% dos alunos afirmam 

que não. 

Aqui há um ponto de distorção entre a interação com o material didático e 

aproveitamento do conteúdo em suas vidas, pois a maioria afirma não ter facilidade de 

interagir com o conteúdo conforme o percentual de 62,5% mostrado no quadro 40. Assim, 
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como pode a maioria confirmar que o utilizarão em suas vidas. Portanto, mesmo com esta 

observação verificada, é possível se afirmar que os alunos teriam dificuldade de 

aproveitamento dos conteúdos em suas vidas. Assim, olhando pela maioria que não interage 

bem com o material didático, e na tentativa de mudar este panorama, talvez seja possível com 

a melhoria do material didático, estruturando-o para uma clientela específica, investigações 

possam ser realizadas com objetivos de não apenas aproximar o leitor à leitura, o que 

melhorariam os resultados, mas também do conteúdo ser mais útil em suas vidas cotidianas e 

de trabalho. 

As respostas apresentadas pelos alunos, que estão na coluna 29 das tabelas 22 e 23 e 

resumidas no quadro 43, tratam da interdisciplinaridade dos conteúdos entre as diversas 

disciplinas, cujo conteúdo se encontra no mesmo material didático, e 93,33% das alunas e 

88,89% dos alunos afirmam haver interdisciplinaridade, porém, tais resultados se mostram em 

parte contraditório para um percentual da turma, pois o questionamento 26 resumido nos 

quadros 39 e 40, mostraram uma realidade diferente. Observa-se que no quadro 40, 62,5% dos 

alunos de toda a turma não tem facilidade em interagir com o livro didático, e por este 

raciocínio, em tese, uma parcela dos alunos teria dificuldade de observar a 

interdisciplinaridade dos conteúdos entre as diversas disciplinas pelo livro didático, quando 

apenas alguns, 8,33% afirmam que não há interdisciplinaridade. Portanto, no contexto geral 

do questionamento, se percebe de que pode não haver interdisciplinaridade dentro do livro 

didático por eles utilizado. 

No segundo bloco, pelos questionamentos 30 a 35 das tabelas 24 e 25, se observa a 

visão do aluno quanto a leitura e preferência pelo material didático, juntamente com suas 

respectivas justificativas. 

A leitura é uma questão de hábito ou até mesmo cultural de um povo. A falta de leitura 

no Brasil é uma questão cultural em muitas regiões, pois o resultado do questionamento 31 

das tabelas 24 e 25 e resumido no quadro 45, demonstra a quantidade de livros lidos no ano de 

2015. 

Embora se perceba que as mulheres gostem de ler mais que os homens, confirmado 

nos resultados do questionamento 30 das tabelas 24 e 25, e resumido no quadro 44, com 60% 

das alunas e 44,44% dos alunos afirmando que gostam de ler, o que interessa no contexto é o 

resultado apresentado no quadro 45, que tratou em se saber a quantidade de livros lidos fora o 

livro didático no ano de 2015, demonstrando que leem pouco. 
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O resultado apresentado na coluna 32 das tabelas 24 e 25 e resumido no quadro 46, 

60% das alunas e 66,67% dos alunos têm preferência por um material didático com estilo de 

histórias em quadrinhos em relação a um de estudo, ou seja, um livro didático tradicional. 

Vale salientar que a esses alunos do 1º módulo lhes foi apresentado e trabalhado um material 

didático, com os mesmos conteúdos e imagens do livro didático oficial do curso para não 

descaracterizar a originalidade, mas com estilo de histórias em quadrinhos, como forma de se 

verificar, pela comparação, a visão dos alunos quanto aos dois tipos de materiais didáticos, o 

tradicional e o proposto e aplicado. 

As justificativas pela preferência do tipo de leitura estão apresentadas na coluna 33 das 

tabelas 24 e 25 e resumidos no quadro 47. Observa-se em meio as falas tão diversificadas, da 

necessidade de se estudar quais melhorarias poderiam ser feitas nos materiais didáticos de 

forma que possam ser estruturados num modelo pelo qual atenda às opiniões dos dois lados, 

ou seja, de quem gosta de histórias em quadrinhos e também do tradicional. Os resultados das 

alunas se apresentam com um percentual mais que 100%, porque uma aluna afirmou gostar 

dos dois estilos, o tradicional e o de histórias em quadrinhos. Portanto, os resultados 

mostraram que 60% das alunas e 66,67% dos alunos gostam de um material com estilo de 

histórias em quadrinhos, enquanto que 46,67% das alunas e 33,33% dos alunos afirmaram que 

não, ou seja, preferem um material no estilo tradicional. 

Quando se trata de saber se os alunos gostam do seu livro didático, analisando os 

resultados apresentados na coluna 34 das tabelas 24 e 25 e resumido no quadro 48, e as 

justificativas pelas falas tão distintas no quadro 47, torna-se complexo, mas não impossível, 

estruturar um livro didático, cujo conteúdo possa atender a satisfação dos alunos pelos dois 

lados, atração à leitura e compreensão do conteúdo, resultando um melhor aprendizado 

independentemente de ser para homem ou mulher. 

Como conclusão parcial, do primeiro bloco das questões 6 e 26 a 29 das tabelas 22 e 

23 referentes a alunas e alunos respectivamente, tem-se dados necessários para uma 

investigação da prática do gerenciamento das reuniões interdisciplinares dos professores bem 

como os materiais didáticos utilizados pelos alunos, e do segundo bloco das questões 30 a 35 

das tabelas 24 e 25 referentes a alunas e alunos respectivamente, abre-se oportunidade para 

uma investigação acerca do material didático no sentido de se buscar modificações que 

possam favorecer uma relação melhor do “aluno” com o “material didático”, que juntamente 

com os métodos didáticos que o professor possa praticar, venha a proporcionar melhorarias no 
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processo ensino-aprendizado, uma vez que o livro ou apostila que o aluno utiliza não é apenas 

na sala de aula, mas, muito mais fora dela. 

7- Os resultados das questões 36 a 37 das tabelas 26 e 27, se caracterizam no interesse 

do aluno pelos “estudos” versus “benefício financeiro”, para alunas e alunos respectivamente, 

resumidos nos quadros 50 e 51. 

Conforme o quadro 50, 86,67% das alunas e 44,44% dos alunos possuem uma ajuda 

financeira governamental, e destes, se vierem a ficar sem ela, a maioria, 100% das alunas e 

25% dos alunos não abandonariam o curso, conforme o quadro 51. 

A conclusão parcial é que a maioria dos alunos possuem alguma ajuda financeira 

governamental, 86,67% das alunas e 44,44% dos alunos, e no interesse de fazer um curso 

profissionalizante da EJA, mesmo que venham a ficar sem esse benefício, a maioria não 

abandonaria o curso, pois demonstram interesse e amadurecimento do quanto pelo 

conhecimento poderão galgar horizontes melhores em suas vidas em relação ao momento 

atual que vivem ou sobrevivem, embora a minoria pense o contrário, que pode ser pela falta 

de visão acerca da importância do conhecimento em suas vidas ou por necessidade financeira 

mesmo. 

8- Os resultados dos questionamentos 38 a 40 das tabelas 28 e 29, referentes a alunas e 

alunos respectivamente, se caracterizam em observar a visão dos alunos quanto a “didática 

dos professores” e o “relacionamento professor-aluno” no período semestral de 2016.1, e nos 

semestres anteriores do curso da EJA. 

O resultado do questionamento 38, resumido no quadro 52, 100% das alunas e 66,67% 

dos alunos acham que os professores têm uma metodologia de ensino dinâmico. No entanto, 

33,33% dos alunos acham as aulas monótonas. Salienta-se que o curso sendo noturno e depois 

de um dia que poderá não ter sido muito agradável, o aluno assistindo uma aula monótona, 

possivelmente não obterá um bom aprendizado, visto que poderá ser-lhe induzido o 

desinteresse pelas aulas, uma vez que essa categoria de alunos carece de atenção. 

Observando o resultado apresentado na coluna 39 e resumido no quadro 53, pelo qual 

trata do relacionamento professor-aluno, 93,33% das alunas e 88,89% dos alunos acham que o 

relacionamento dos professores com eles é bom, enquanto que 6,67% das alunas e 11,11% 

acham que não. Embora seja uma minoria a opinião dos alunos acerca do relacionamento 

didático professor-aluno não ser satisfatório, provavelmente há factos que são possíveis 

causas que levam a isso, pois se percebe apenas o efeito. 
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O resultado do questionamento 40 e resumido no quadro 54, trata da visão do aluno 

quanto a didática de todos os professores da EJA não apenas no período letivo de 2016.1, mas 

desde o começo que estes alunos começaram o curso. Como estes são do 1º módulo, 

ingressaram no período 2016.1, os mesmos não tiveram outro período. Portanto, os resultados 

se repetem no quadro 54. Assim, 100% das alunas e 66,67% dos alunos afirmam que a 

metodologia dos professores é dinâmica, enquanto que 33,33% dos alunos afirmam que é 

monótona. 

Como conclusão parcial, pelo resultado dos questionamentos 38 a 40, embora os 

percentuais tenham sido pequenos na demonstração de situações contrárias a um 

favorecimento positivo das relações didáticas e dinamismo das aulas, de certa forma remete a 

uma preocupação didática, pois um curso noturno para adultos, onde os mesmos que veem 

depois de um dia de trabalho para a sala de aula, possivelmente carregando uma série de 

problemas pessoais, seja de trabalho ou não, para ouvir um professor transmitir um 

conhecimento de forma monótona, e num clima insatisfatório, provavelmente o rendimento de 

alguns alunos não frutificará bons resultados no que diz respeito ao aprendizado, e daí, há 

necessidade de diagnosticar a metodologia adotada pelos professores. 

9- Os resultados das questões 41 a 45 apresentados nas tabelas 30 e 31 para alunas e 

alunos respectivamente, se caracterizam em se conhecer a visão dos alunos quanto a um 

“material didático fora do estilo tradicional” e o “tradicional”. 

O resultado apresentado na coluna 41 e resumido no quadro 55, mostra um 

quantitativo expressivo para quem prefere um material didático contendo conteúdo com 

muitas imagens de quadrinhos e desenhos. Assim, 93,33% das alunas e 100% dos alunos 

preferem um material didático no estilo de histórias em quadrinhos, enquanto que 6,67% das 

alunas preferem o estilo tradicional que contenha muita informação e poucas imagens ou 

quadrinhos. 

O resultado apresentado na coluna 42 das tabelas 30 e 31 e resumido no quadro 56, 

trata de conhecer a visão do aluno sobre qual material didático chama mais a sua atenção. 

Assim, 93,33% das alunas e 100% dos alunos afirmam que um material com muitas imagens 

desenhos e quadrinhos atrai mais a atenção do aluno, enquanto que 6,67% das alunas acham 

que o estilo tradicional com muita informação e poucas imagens ou quadrinhos chama mais a 

atenção. 

O resultado apresentado na coluna 43 das tabelas 30 e 31 e resumido no quadro 57, 

trata de conhecer a visão do aluno quanto ao material que apresenta maior dificuldade à sua 
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compreensão. Assim, 100% das alunas e 88,89% dos alunos afirmam que o material com 

leitura e poucas imagens oferece maior dificuldade à compreensão, enquanto que 11,11% dos 

alunos afirmam que seria um material com muitas imagens desenhos e quadrinhos. 

O resultado apresentado na coluna 44 das tabelas 30 e 31 e resumido no quadro 58, 

trata de conhecer visão do aluno quanto ao material que facilita mais o raciocínio e a reflexão. 

Assim, 93,33% das alunas e 88,89% dos alunos afirmam que o material didático com muitas 

imagens desenhos e quadrinhos facilitam, enquanto que 6,67% das alunas e 11,11% dos 

alunos afirmaram que seria um material tradicional com muita leitura e poucas imagens. 

O resultado apresentado na coluna 45 das tabelas 30 e 31, trata de conhecer a visão do 

aluno sobre que efeitos um material didático com imagens desenhos e quadrinhos poderiam 

causar. Assim, correspondendo ao percentual do quadro 58, com 93,33% das alunas e 88,89% 

dos alunos, pode-se sintetizar uma série de palavras ou frases chave que demonstram efeitos 

sobre o aluno, mostrado no quadro 59, que se mostram como efeitos positivos conforme 

apresentado no quadro 60. 

No fechamento da ideia de um material didático diferente, semelhante a um material 

constituído de histórias em quadrinhos, o efeito que pode aparecer no aluno para a melhoria 

do seu aprendizado é que, nesta relação aluno-material didático, tudo acontece de maneira 

lúdica, instigando um interesse maior pela leitura, em que pela melhor visualização leva à 

compreensão e entendimento de forma diferente e rápida, e com a melhoria do estilo de 

material didático, este impulsiona o aluno para mais atenção e menos cansaço, de forma geral, 

é mais prático e fácil à absorção do conteúdo. 

É possível se afirmar que um suposto material didático elaborado no estilo proposto, 

apesar de opiniões diferentes quanto a preferência do estilo de material, se dividindo entre o 

tradicional e o novo, este último chama mais atenção e possibilita facilidade na compreensão, 

levando em consideração que a “mudança” pode induzir o “medo”. 

Uma mudança de hábito é um tanto complicada, pois é natural o ser humano não 

querer sair de sua zona de conforto. 

Como conclusão parcial pode-se afirmar que a aplicação de um material didático com 

uma reestruturação diferente do tradicional, a maioria dos alunos demonstraram uma 

tendência de preferência pela mudança, conforme mostrado nos quadros 59 e 60, onde não 

apenas há uma provável aceitação, mas uma possível melhoria do aprendizado verificado 

pelos efeitos que os mesmos podem causar. 
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10- Os resultados das questões 46 a 49 apresentados nas tabelas 32 e 33, para as alunas 

e alunos respectivamente, se caracterizam na afinidade do aluno com suas disciplinas. 

O aluno apontar a disciplina que mais gosta é salutar para o processo ensino-

aprendizado. No entanto, não interessa muito no contexto do trabalho que ora de desenvolve 

fazer a análise sobre este aspecto. O que interessa são as justificativas colocadas por eles 

sobre a que menos gosta, ou seja, não interessa se é a disciplina “A” ou “B”, mas os motivos 

que levam o aluno não gostar de..., cujas respostas estão apresentadas na coluna 49 das tabelas 

32 e 33, e resumidas no quadro 61. 

Analisando as respostas, é possível se obter um diagnóstico das causas que levam aos 

efeitos mostradas por suas falas. Como o objetivo de um processo ensino-aprendizado é fazer 

com que todos os alunos aprendam, e o aprender pode ter forte ligação com o gostar, se 

houver uma investigação pela qual se busque minimizar os efeitos negativos sobre o 

aprendizado do aluno quando este não gosta de alguma disciplina, um dos possíveis caminhos 

poderia ser a análise do conteúdo dos materiais didáticos e suas respectivas estruturas, até 

mesmo junto a outras disciplinas pela interdisciplinaridade, e com a didática de professor, 

possibilitando uma possível melhoria ou mudança dos efeitos negativos por eles apontados. 

A maioria das disciplinas que o aluno menos gosta e foram apontadas por eles, tem 

ligação com a prática, com o “saber fazer”, e a matemática foi a mais evidenciada. Portanto, a 

metodologia aplicada pode não estar satisfatória. 

Assim, o facto de uma disciplina ter muito cálculo como foi citada, vê-se da 

necessidade de mudar a didática, torná-la interdisciplinar com os conteúdos que nela contém e 

com outras em paralelo. 

Quando o aluno mostrar quais as suas dificuldades, cujos efeitos negativos se mostram 

pelas falas de insatisfação, as causas podem ser inúmeras por já virem se acumulando ao 

longo de períodos letivos anteriores ou ao longo da vida, como a falta de base do aluno, 

metodologias diversas aplicadas, e tantas outras poderiam ser colocadas. 

Como conclusão parcial neste bloco de questionamentos, em que se observa uma 

pouca afinidade dos alunos com suas disciplinas, percebe-se que possa haver uma ligação 

com a práxis dos professores, necessitando um diagnóstico sobre os métodos aplicados, 

objetivando torná-los atrativos, interdisciplinares, que instiguem o cognitivo, uma vez que são 

adultos e, se não todos, muitos trabalham, o que é muito bom para o processo ensino-

aprendizado de um curso profissionalizante porque trazem experiências para a sala da aula. 
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11- Os resultados das questões 51 a 53 apresentados nas tabelas 34 e 35, para as alunas 

e alunos respectivamente, e questões 54 a 57 apresentados nas tabelas 36 e 37, também para 

as alunas e alunos respectivamente, se caracterizam na metodologia individual dos 

professores, referente ao período letivo de 2016.1, não sendo nominado quem é quem. 

No momento da aplicação do questionário aos alunos, a eles foi explicado o que seria 

“dialogando” e “monólogo”, e também foi solicitado que colocassem mentalmente os nomes 

dos seus professores em ordem alfabética, e nominasse-os na mesma ordem como sendo A, B, 

C, D, E, F e G, para assim, por estratificação dos dados, poder-se saber como determinado 

professor tem um comportamento didático. 

Pelos resultados, fez-se uma estratificação dos dados sobre a forma do professor 

transmitir o conhecimento em suas aulas, ou seja, “dialogando” quando a fala do professor e 

aluno se interagem no momento da transmissão do conhecimento, ou como “monólogo” onde 

o professor fala mais que os alunos e estes ficam na maior parte do tempo só a ouvir, tornando 

uma aula monótona. Assim, se obteve 168 respostas, das quais 105 foram das alunas e 63 dos 

alunos. 

A dinâmica do professor transmitir o conteúdo em sala de aula com um estilo de 

monólogo pode deixar o aluno disperso, pois tende a ser uma aula monótona, e o inter-

relacionamento didático com os alunos pode ficar abalado. 

Entre uma aula em que o professor esteja “dialogando” e um que esteja com uma 

didática de “monólogo”, não significa dizer que aquele que dialoga com seus alunos, tenha 

aulas dinâmicas. Fazendo um cruzamento de dados, a questão 38 das tabelas 28 e 29, e 

resumida no quadro 52, que tratou das aulas “monótonas” por parte dos professores no 

semestre de 2016.1, o resultado “monótono” foi apontado por 33,33% dos alunos, a questão 

40 também das tabelas 28 e 29, e resumida no quadro 54, que tratou das aulas “monótonas” 

por parte dos professores da EJA, o resultado “monótono” foi apontado por 33,33% dos 

alunos, ambos iguais por se tratarem de professores de um mesmo período letivo, pois são 

alunos iniciantes no curso. Comparados com os resultados estratificados das questões 51 a 57 

das tabelas 34 a 37, e resumida no quadro 69, os resultados se assemelham na tendência da 

opinião dos alunos, onde as aulas com uma didática do professor de forma “monologa” são 

apontadas por 36,51% dos alunos. No entanto, na opinião das alunas há uma divergência, pois 

aparece um percentual de 19,05% no quadro 69, que não houve no quadro 54. 

Como conclusão parcial, é possível levantar-se uma possível “hipótese”, que a 

metodologia de um professor transmitir um conteúdo por mais que seja pelo diálogo com seus 
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alunos, não significa afirmar que a aula seja dinâmica. No entanto, percebe-se nos resultados 

um quantitativo de opiniões quanto as aulas “monologas” que pode levar a monotonia de uma 

aula, e é sobre este item que se deve centrar. Neste contexto, é bom lembrar que o aluno da 

EJA é um adulto que tem sonhos, carrega consigo uma história de vida e possivelmente com 

muitos problemas, alguns com idade avançada, e cansados numa aula noturna monótona, o 

resultado não poderá ser o melhor. 

12- Os resultados das questões 59 a 62 apresentados nas tabelas 38 e 39, para as alunas 

e alunos respectivamente, e questões 63 a 65 apresentados nas tabelas 40 e 41, também para 

as alunas e alunos respectivamente, se caracterizam nos meios que cada professor utiliza para 

transmitir o conhecimento. 

Analisando cada um dos dados do quadro 77, que corresponde ao meio utilizado pelo 

professor para transmitir o conhecimento observa-se que a metodologia acontece sob os 

seguintes aspectos: 

 As ações por “palavras e textos” são apontadas por 29,48% das alunas e 

28,77% dos alunos. Ações como estas mostram que os professores se utilizam de muitas 

“palavras e textos” que podem ser apresentados sob muitas formas, seja na lousa, num slide, 

num quadro, pelo livro, apostila, enfim, de muitas maneiras. Pela comparação, ao enxergar 

esses dados com os do questionamento 38 das tabelas 28 e 29, apresentado no quadro 52, já 

analisado, que trata das aulas “monótonas” por parte dos professores do semestre de 2016.1, 

esta conotação foi apontada por 0% das alunas e 33,33% dos alunos, e também com o 

questionamento 40 das tabelas 28 e 29, apresentado no quadro 54, já analisado, pelo qual se 

conheceu como as aulas foram ministradas por todos os professores do curso da EJA, que no 

caso desta turma os resultados foram os mesmos por serem alunos ingressantes no curso. 

Neste contexto, resume-se que uma aula composta em sua maior parte com “palavras e 

textos” tende a ser “monótona”, pois os percentuais nos quadros 52, 54 e 77 na visão dos 

alunos se aproximam, apesar da distorção na visão das alunas. Em se tratando da EJA, no 

turno da noite, apesar de adultos, “palavras e textos” podem ser meios frágeis durante a 

didática do professor para aprendizes que têm características bem peculiares e especiais. 

 Analisando a transmissão do conteúdo pela “fala do professor”, esta ação 

ocupa um percentual com 35,26% na visão das alunas, e 42,47% dos alunos. É obvio que um 

professor tem que falar em suas aulas, senão não haveria como explicar o conteúdo, e parece 

desnecessário colocar algo neste contexto. No entanto, o que se pretende saber é a percepção 

do aluno sobre o quanto o professor se utiliza desta ação em meio aos mais diversos 
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instrumentos que podem ser articulados pelo mesmo para ministrar sua aula. Seja qual for o 

conteúdo, sempre é necessário se utilizar dos significantes, “palavras” e logicamente os 

“textos” falados com os mais diversos significados. Então, a “fala do professor” está agregada 

ao primeiro item citado, “palavras e textos” que se somados, do quadro 77 alcança-se um total 

de 64,74% na opinião das alunas e 71,24% dos alunos, constituindo assim ações conjunta para 

a transmissão do conteúdo. Pela comparação, no cruzamento destes resultados com os das 

questões 51 a 57 das tabelas 34 a 37 para as alunas e alunos respectivamente e resumidos no 

quadro 69, já analisados, onde apareceu 19,05% na observação das alunas e 36,51% pelos 

alunos, para a situação em que os professores trabalham numa condição de monólogo, no 

relacionamento didático, tem-se então uma confirmação de que para muitos alunos a aula se 

torna monótona, o que não é bom para essa categoria, a EJA. 

 Analisando o contexto da transmissão do conteúdo utilizando “imagens” pelos 

professores, esta ação é vista por 16,18% das alunas, e 16,44% dos alunos. Em resumo, 

imagens são pouco utilizadas. Comparando estes percentuais com os das questões 41 a 45 das 

tabelas 30 e 31 para as alunas e alunos respectivamente, resumidos no quadro 60, já analisado, 

se percebe que há necessidade da utilização de um material didático constituído de “imagens”, 

que não necessariamente teria de ser uma apostila, livro, etc., mas todo material que contenha 

“imagens”, haja vista a boa aceitação dos alunos por materiais com essa formatação. 

 Quanto a utilização e aproveitamento do “conhecimento e experiência do 

aluno”, o resultado mostra 19,08% na observação das alunas e 12,32% dos alunos, ou seja, os 

professores pouco utilizam ou não dão o devido valor ao conhecimento que o aluno traz 

consigo para a sala de aula. Assim, o “conhecimento e experiência” que o “aluno adulto” 

possui, poderia ser muito bem aproveitado pelo professor na hora da transmissão de um 

conteúdo, colocando-o sob a condição de reflexão, cujo cognitivo poderia ser amplamente 

explorado em favor do seu próprio aprendizado, e a aula provavelmente seria mais dinâmica, 

mais lúdica, melhor dialogada, mais interativa, mais proveitosa, enfim, haveria um lucro para 

ambos os lados, professor e aluno. 

Como conclusão parcial aos questionamentos 59 a 65 das tabelas 38 a 41, se percebe 

que a metodologia aplicada pelos professores no momento da transmissão do conteúdo, segue 

um estilo tradicional, o aluno escuta mais do que age, e o cognitivo do aluno é pouco 

explorado. 

Numa conclusão parcial de todo o questionário 2 aplicado aos alunos do 1º período do 

Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio na modalidade da Educação de Jovens e Adultos 
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de um Campus do IFPB, se percebeu que os métodos didáticos aplicados pelos professores se 

estabelece por um estilo “tradicional”, onde o aluno pouco fala, ficando mais a escutar por 

práticas contextualizadas pontuais e não havendo quase nenhuma prática da 

interdisciplinaridade. É uma turma constituída de adultos, em que muitos trabalham, e por 

este motivo são pessoas que podem trazer consigo uma carga de conhecimento do seu dia a 

dia para a sala de aula, sendo este aspecto pouco explorado pelo professor quando no 

momento da transmissão do conhecimento científico, cuja didática contradiz os princípios da 

andragogia. Assim sendo, o aluno se torna mais ouvinte do que participante, e seu cognitivo 

pouco explorado ou na pior situação, esquecido ou ignorado, contrapõe-se ao conceito da 

metacognição. Associado a tudo isto há o material didático utilizado pelo aluno, onde se 

observa da necessidade de inovações, haja vista dos alunos aceitarem uma nova maneira de 

expor um conteúdo por um material didático diferente, lúdico, que o atraia à leitura e interesse 

pelo estudo, pelo qual se objetive uma possibilidade de melhoria no processo de aprendizado. 

Desta forma, muitos são os meios a serem explorados por elementos que podem trazer 

benefícios para melhoria do aprendizado do aluno, como a interdisciplinaridade, a andragogia 

e a metacognição, os quais não foram comprovados sua existência ou aplicação no processo 

ensino-aprendizado desta turma de forma explícita. Tais elementos conceituados por suas 

peculiaridades isoladas, juntas se completam e se engrandecem, contribuindo para uma 

mudança de comportamento. 

 

5.2.2 Análise do questionário 2 para turma do 3º módulo 

 

1- Os resultados do questionamento 1 para os alunos do módulo 3, apresentado na 

tabela 42 e resumido no quadro 78, mostra a maturidade da turma, cuja faixa etária variou de 

20 a 64 anos, e no quantitativo de gênero, há mais mulheres do que homens, semelhante ao 

que foi analisado com a turma do módulo 1 no item 5.2.1, e também segue a mesma tendência 

das estatísticas mostradas pelo IBGE (2007, p. 75), apresentado na tabela 4. 

A conclusão parcial neste questionamento 1 para a turma do módulo 3 é análogo ao 

que foi colocado para o item 5.2.1, é uma turma heterogênea em grau de maturidade, bastante 

diferente de uma turma do ensino regular. 

2- Os resultados dos questionamentos 2 a 5, apresentados nas tabelas 43 e 44, para as 

alunas e alunos respectivamente, se caracterizam pelos dados geográficos quanto a distância e 

meio para deslocamento do aluno entre o local de moradia e do curso, pelos quais se observa 
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o tempo gasto para tal. Foca-se, então, no “local de moradia”, bem como “veículo”, “tempo” e 

“meio de deslocamento” entre moradia e a escola onde se realiza o curso da EJA. 

Analisando as questões 2 a 5, pode ser observado que a maior parte dos alunos 

mostrados no quadro 79, 94,12% das alunas e 100% dos alunos residem na própria cidade 

onde se localiza a escola em que fazem o curso da EJA, e 5,88% das alunas residem em 

cidade vizinha, e conforme o quadro 80, para se deslocarem utilizam-se de transportes, onde 

76,47% das alunas o fazem de ônibus, 5,88% têm carro próprio, 5,88% têm moto, e 11,76% 

se deslocam a pé por residirem, provavelmente, próximo a escola, e dos alunos, 60% se 

deslocam de ônibus e 40% de moto. Também, conforme o quadro 81, cerca de 41,18% das 

alunas e 40% dos alunos, utilizam mais de um veículo para chegar até a escola. Quanto ao 

tempo demandado no deslocamento até chegar a sala de aula, conforme o tipo de veículo 

mostrado no quadro 80, cerca de 29,41% das alunas gastam entre 30 minutos a 1 hora, e 

29,41% entre 1 e 2 horas, e dos alunos, 40% entre 30 minutos e 1 hora e 20% entre 1 e 2 

horas. 

Os resultados destes questionamentos 2 a 5 desta turma se assemelham aos da turma 

do 1º módulo no item 5.2.1, cujos comentários já colocados são os mesmos, e por este motivo 

não serão aqui repetidos. 

De forma semelhante a turma do 1º módulo, como conclusão parcial, é necessário 

analisar e confrontar com esta realidade (tempo gasto, cansaço…) a visão que os professores 

têm ou não sobre os aspectos que se repetem, e se se “adaptam” à realidade que é constituída 

por estes alunos. 

3- Os resultados dos questionamentos 7 a 13, apresentados nas tabelas 45 e 46, para as 

alunas e alunos respectivamente, se caracterizam na relação “família” versus “academia”, 

pelas quais trata da vida familiar de cada aluno, ou seja, se é casado, se tem filhos, netos, e se 

se afastou da academia em algum momento e por qual motivo. 

Pelos resultados analisados nesse agrupamento de questões, é percebível que muitos 

são casados conforme mostrado no quadro 83 com 64,71% das alunas e 20% dos alunos, 

seguido o quadro 84 que apresenta 82,35% das alunas e 40% dos alunos com filhos, e o 

quadro 87, onde 7,14% das alunas e 50% dos alunos têm netos. 

Quanto a quantidade de filhos que a mulheres têm, conforme o quadro 85, 35,72% tem 

um filho, 28,57% dois, 21,43% três, 7,14% quatro, e 7,14% têm mais de sete; e quanto aos 

homens, 50% têm três filhos e os outros 50% têm cinco. Quanto à condição dos filhos 
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dependerem financeiramente dos seus pais, alunos adultos da EJA, o quadro 86 mostra que 

78,57% das alunas e 100% dos alunos têm os filhos dependentes deles. 

Quanto ao afastamento da academia pelos mais diversos motivos, e retornam com 

provável esperança de obter algo melhor para suas vidas, o quadro 88 mostra que 82,35% das 

alunas e 100% dos alunos, já se afastaram da academia em certo momento da vida, 

salientando que esta turma do 3º módulo tem um percentual superior aos valores mostrado nas 

estatísticas nacionais do IBGE (2007, p. 68), quando em 2007 havia em todo o Brasil cerca de 

44% retornando aos estudos nos programas da EJA, conforme os dados mostrados na tabela 3 

(coluna 3 – retornar aos estudos). 

O quadro 89 apresenta os prováveis motivos que esses alunos se afastaram da 

academia, e o quadro 90 mostra por uma síntese de palavras chave que representam as 

prováveis causas para tal afastamento acadêmico. Assim, para 50% das alunas, os filhos 

foram obstáculo para o retorno delas à academia, seguido de 21,42% quanto ao matrimônio, 

14,29% o trabalho, e 14,29% a problema de saúde; e 40% dos alunos o trabalho foi obstáculo 

para eles retornarem à academia, seguido de 20% deles por problemas relacionados a saúde e 

20%% por mudança de localidade. 

Da mesma forma como comentado os resultados dos questionamentos 7 a 13 das 

tabelas 14 e 15 para a turma do 1º módulo, não importando se as alunas ou os alunos da EJA 

são casados ou não, se tem filhos e quantos são seus dependentes, bem como se tem netos, ou 

quantas vezes e por quais motivos se afastaram da academia, os comentários para esta turma 

do 3º módulo são idênticos, e para não se tornar repetitivo, pelos números e percentuais 

observados a tendência dos factos são as mesmas. 

A conclusão parcial nesse bloco dos questionamentos 7 a 13, para esta turma do 3º 

módulo, segue a mesma tendência da turma do 1º módulo, e assim se reveste com a mesma 

percepção cotidiana. 

4- Os resultados dos questionamentos 14 a 20 se caracterizam pela relação “curso 

profissionalizante” versus “trabalho”, e foram agrupadas em dois blocos. O primeiro agrupa 

as questões de 14 a 16 nas tabelas 47 e 48 para as alunas e alunos respectivamente, pelas quais 

se pretende saber quantas vezes o aluno fez um curso da EJA e suas razões, e no segundo 

agrupamento, as de 17 a 20 nas tabelas 49 e 50 para as alunas e alunos respectivamente, se 

busca descobrir o quanto de conhecimento adquirido pelo aluno pode ser aplicado no seu dia a 

dia e trabalho, se trabalha, e qual o seu nível financeiro. 
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Os resultados apresentados na coluna 14 das tabelas 47 e 48, e resumido no quadro 91, 

mostram que a maioria, cerca de 76,47% das alunas e 60% dos alunos, fazem o curso 

profissionalizante da EJA pela primeira vez, enquanto que 23,53% das alunas e 40% dos 

alunos não fazem este curso pela primeira vez. 

Quanto às razões que os levaram a fazer o curso profissionalizante escolhido, e 

fazendo uma síntese de ideias com palavras chave que denotam as citações apresentadas na 

coluna 16 das tabelas 47 e 48, e resumido no quadro 92, cerca de 52,94% das alunas e 40% 

dos alunos, anseiam adquirir conhecimento para o crescimento intelectual, e na sequência 

segue 35,30% das alunas e 40% dos alunos para o crescimento profissional, 5,88% das alunas 

e 20% dos alunos como um momento de oportunidade, e 5,88% das alunas se mostram 

indecisas. Nesse contexto, um aspecto observado foi de que a maioria dos alunos optam pelo 

crescimento intelectual, o que é bem relevante, ficando o profissional em segundo ranking, e 

o restante como uma oportunidade. 

Quanto a análise da “aplicabilidade do conhecimento na vida cotidiana ou no 

trabalho”, os resultados apresentados nos questionamentos 17 e 19 das tabelas 49 e 50, 

demonstram que a aplicabilidade do conhecimento adquirido se destaca de várias formas, em 

percentuais totais ou não, pois tudo dependerá do tipo da atividade que exerça, na vida laboral 

ou não. 

Observando os resultados do questionamento 17, resumido no quadro 93, em 

comparação com o questionamento 19, resumido no quadro 93, o conhecimento adquirido 

pelos alunos no curso profissionalizante da EJA, pelo que se constata da fala da maioria dos 

alunos é que o conhecimento adquirido será de alguma forma aproveitado em suas vidas, seja 

no cotidiano ou laboral, e assim, pelo menos, é alcançado um dos objetivos do curso, que as 

pessoas aprendam algo e os aplique. 

Quanto aos níveis salariais, conforme mostrado no quadro 96, o que se pretende 

observar pela faixa salarial dos alunos que trabalham, é o panorama financeiro da clientela da 

EJA, cujas pessoas adultas com baixo nível salarial, que chegam à sala de aula carregando 

responsabilidade de trabalho e cuidar de família, pelas condições de desgaste físico e 

psicológico durante o deslocamento até a sala de aula, e o tempo demandado para tal, e tantos 

outros já observados, são obstáculos que se somam na contramão do aprendizado. 

As observações e conotações a serem colocadas para esta turma do 3º módulo são 

semelhantes as do 1º módulo, pois seguem as mesmas tendências pelos resultados 

apresentados. 
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Como conclusão parcial, semelhante ao que se constatou na turma do 1º módulo, é 

possível se obter um trabalho melhor no processo ensino-aprendizado quando se conhece a 

vida do seu aluno adulto, com consciência de que a vida de trabalho tem muitos obstáculos 

que demanda tempo pelas responsabilidades que assumem. 

5- Os resultados dos questionamentos 21 a 25, apresentados nas tabelas 51 e 52, para 

as alunas e alunos respectivamente, se caracterizam na visão dos alunos sobre a relação “curso 

profissionalizante” versus “docentes”. 

O resultado apresentado na questão 21 das tabelas 51 e 52, e resumido no quadro 97, 

100% das alunas e 80% dos alunos gostam do curso e 20% dos alunos não. Isto não se traduz 

como sucesso total do curso, pois ao mesmo tempo desperta interesse em se querer melhorá-

lo, até porquê há quem esteja cursando e não se encontra satisfeito com o curso por alguma 

razão. É obvio que são inúmeras as causas, seja por parte de um sistema ou da pessoa em si, 

que levam alguém a não gostar de alguma coisa, neste caso, um curso. As causas são 

imagináveis, prováveis ou improváveis. Portanto, os resultados são bons, mas não se deve 

deixar ser levado pela emoção e cruzar os braços, porque melhorais sempre serão necessárias. 

Quanto as justificativas dos alunos gostarem do curso ou não, que aparecem na 

questão 22 das tabelas 51 e 52 para as alunas e alunos respectivamente, e resumidas no quadro 

98, por uma síntese de palavras chave, se percebe que as falas são diversas e todas denotam 

um crescimento da autoestima, cada qual em função de suas particularidades. Nota-se nas 

respostas dos alunos, que a maioria se volta para a área específica do curso, o que é bom, pois 

alcança os objetivos propostos, qualificar as pessoas que poderão trabalhar ou trabalham. 

No que diz respeito à confiança dos alunos sobre o que um professor ensina, os 

resultados que se apresentam na questão 23 das tabelas 51 e 52 respectivamente para alunas e 

alunos, e resumidos no quadro 99, transparece certa preocupação, embora a maioria afirme ter 

confiança, pois 70,59% das alunas e 60% dos alunos confiam, e 29,41% das alunas e 40% dos 

alunos têm dúvidas, ou seja, ficam no mais ou menos. A “confiança” é um significante 

expressivo no processo ensino–aprendizagem, pois o aluno tendo segurança no que os 

professores ensinam provavelmente favorecerá bons resultados no aspecto do seu 

aprendizado. A confiança é um sentimento que tramita fortemente no processo de causas e 

efeito. O conhecimento transmitido com segurança sobre o receptor envolvido de confiança é 

causa que pode resultar como efeito um bom aprendizado. No entanto, se não há esta certeza 

por parte do aluno, é motivo de investigação das causas que levam à insegurança do aprendiz. 

É obvio que as causas podem ser diversas, oriundas tanto do aluno quanto do professor, e por 
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esta fragilidade se torna motivo de investigação com profundidade como motivo de se buscar 

a melhoria do aprendizado. Assim, a resposta do “mais ou menos” traduz a dúvida do aluno 

sobre o que o professor está a transmitir, sendo um aspecto negativo, deixa-o inseguro, e neste 

sentido merece total atenção. 

Quanto a desconfianças do aluno sobre o que seu professor transmite, para não ser 

repetitivo, esta turma do 3º módulo recebe as mesmas observações colocadas para a turma do 

1º módulo. 

Quanto ao questionamento 24, pelo qual trata de se conhecer acerca do quanto o 

professor, na visão dos alunos, é comprometido com o ensino no processo ensino-

aprendizado, os resultados que se apresentam nas tabelas 51 e 52 respectivamente para alunas 

e alunos, resumidas no quadro 100, 70,59% das alunas acham que a maioria dos professores 

têm comprometimento com o ensino, 23,53% a maioria e 5,88% não, e dos alunos 80% 

acham que os professores são comprometidos com o ensino, e 20% a minoria. Os resultados 

se assemelham aos encontrados na turma do 1º módulo. Como já citado, é um aspecto 

relevante no processo ensino-aprendizado, pois se o aluno tem a visão de que não há o devido 

compromisso do professor para com o ensino, que incentivo de aprendizado poderá ser 

colocado para ele? Desta forma, as mesmas colocações citadas para o 1º módulo podem ser 

consideradas aqui. 

Quanto a preocupação do docente com o aprendizado do seu aluno, os resultados 

apresentados da questão 25 nas tabelas 51 e 52 respectivamente para alunas e alunos, e 

resumidos no quadro 101, 82,35% das alunas acham que os professores se preocupam com o 

aprendizado, 11,77% a maioria e 5,88% não, e dos alunos 80% acham que os professores se 

preocupam com o aprendizado, e 20% a minoria. Estes resultados se mostram na mesma 

tendência dos que se apresentaram na turma do módulo 1. Desta forma, para não ser 

repetitivo, as observações são as mesmas que as colocadas no módulo 1. 

Como conclusão parcial, semelhante ao que foi percebido na turma do 1º módulo, há 

necessidade de um diagnóstico acerca das práticas didáticas dos professores com respeito ao 

conhecimento que transmitem, uma vez que o relacionamento didático professor–aluno 

quanto ao comprometimento e preocupação do docente no processo ensino-aprendizado, tem 

também como objetivo favorecer confiança dos alunos sobre seus docentes, haja vista de que 

a maioria dos aprendizes adultos gostam do curso, que é um aspecto favorável às melhorias 

desejadas. 
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6- Os resultados das questões 6 e 26 a 35, se apresentam nas tabelas 53 a 56, que se 

caracterizam no “aluno” versus “material didático”. A faixa de questões foi dividida e 

agrupada em dois blocos. O primeiro agrupamento corresponde as questões 6 e 26 a 29, 

apresentadas nas tabelas 53 e 54 para as alunas e alunos respectivamente, e resumidas nos 

quadros 102 a 107, pelos quais se conhece a visão do aluno quanto ao seu material didático e 

interação com ele. O segundo corresponde as questões 30 a 35, apresentadas nas tabelas 55 e 

56 para as alunas e alunos respectivamente, e resumidas nos quadros 108 a 113, pelos quais se 

observa a visão do aluno quanto a leitura e preferência pelo material didático, juntamente com 

suas respectivas justificativas. 

Semelhante ao que foi observado neste item na análise da turma do 1º módulo, os 

resultados apresentados na coluna 6 das tabelas 53 e 54, e resumido no quadro 102, seguem a 

mesma tendência, onde 94,12% das alunas e 80% dos alunos gostam de revistas em 

quadrinhos, de forma que, um material didático com estas características seria, 

provavelmente, bem aceite. 

Quando se trata da interação do aluno com o livro didático, pelos resultados 

apresentados na coluna 26 das tabelas 53 e 54 e resumido no quadro 103, 52,94% das alunas e 

40% dos alunos dizem ter facilidade com um livro didático, e 47,06% das alunas e 60% dizem 

que não têm facilidade de trabalhar com o livro didático. Colocando os vinte e dois alunos da 

turma sob essa observação, o quadro 104 mostra que 50% do total da turma tem facilidade de 

interagir com o livro didático, e 50% não tem facilidade de interagir com tal material didático. 

Este resultado também traduz certa preocupação, pois é pelo material didático que o aluno irá 

estudar, e como conseguirá aprender se tem dificuldade para interagir com ele? 

Dentre as justificativas apresentadas, na coluna 27 das tabelas 53 e 54, e resumidas no 

quadro 105, é possível haver outras razões que sustentam o que as alunas e alunos 

responderam, mas a realidades dos resultados apontam obstáculos de fazê-los interagir melhor 

com o livro didático, e isto não é benéfico ao aprendizado do aluno, pois o aprendiz precisará 

estudar fora da sala de aula para apreender o conhecimento trabalhado pelo professor. Por este 

resultado é preciso pensar de que maneira se pode melhorar a interatividade do aluno com o 

material didático, pois as falas dos alunos sintetizadas no quadro 105 mostram que o livro 

oficial do curso oferece obstáculos e por isso não o entendem, as leituras são enormes e não 

são muito interessantes, é complicado para entender, por não terem tempo para leitura, 

precisam tirar muitas dúvidas com o professor, e por tantas outras razões não trazem nem o 

livro para aula. Então, se deve pensar o que fazer para atraí-los à leitura. 
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Quanto ao aproveitamento do conteúdo do material didático em suas vidas, cujos 

resultados se apresentam na coluna 28 das tabelas 53 e 54 e resumido no quadro 106, 52,94% 

das alunas e 80% dos alunos afirmam aproveitar o conteúdo do material didático para suas 

vidas no cotidiano ou trabalho, e 47,06% das alunas e 20% dos alunos afirmam que não. 

Visto que muitos não interagem bem com o material didático conforme o resultado 

mostrado nos quadros 103 e 104, percebe-se que há uma distorção entre a interação com o 

material didático e aproveitamento do conteúdo em suas vidas, pois metade da turma afirma 

que não tem interatividade com o material didático mostrado no quadro 104. 

Desta forma, na tentativa de mudar este panorama, talvez seja possível com a melhoria 

do material didático, estruturando-o para uma clientela específica, investigações possam ser 

realizadas com objetivos de não apenas aproximar o leitor à leitura, o que melhorariam os 

resultados, mas também do conteúdo ser mais útil em suas vidas cotidianas e de trabalho. 

As respostas apresentadas pelos alunos, que estão na coluna 29 das tabelas 53 e 54 e 

resumidas no quadro 107, tratam da interdisciplinaridade dos conteúdos entre as diversas 

disciplinas, cujo conteúdo se encontra no material didático, onde 88,24% das alunas e 80% 

dos alunos afirmam haver interdisciplinaridade, porém, tais resultados se mostram em parte 

contraditório para um percentual da turma, pois o questionamento 26 resumido nos quadros 

103 e 104, mostraram uma realidade diferente. Observa-se que no quadro 104, 50% dos 

alunos não tem facilidade em interagir com o livro didático, e por este raciocínio, em tese, 

uma parcela dos alunos teria dificuldade de observar a interdisciplinaridade dos conteúdos 

entre as diversas disciplinas pelo livro didático, quando apenas alguns, 13,64% da turma 

afirmam de que não há interdisciplinaridade. No entanto, no contexto geral do 

questionamento, se percebe de que pode não haver interdisciplinaridade dentro do livro 

didático por eles utilizado. 

No segundo bloco, pelos questionamentos 30 a 35 das tabelas 55 e 56, se observa a 

visão do aluno quanto a leitura e preferência pelo material didático, juntamente com suas 

respectivas justificativas. 

Embora se perceba que as mulheres gostem de ler mais que os homens, confirmado 

nos resultados do questionamento 30 das tabelas 55 e 56, e resumido no quadro 108, com 

64,71% das alunas e 20% dos alunos afirmando de que gostam de ler, o que interessou no 

contexto foi o resultado apresentado no quadro 109, que tratou em se saber a quantidade de 

livros lidos fora o livro didático no ano de 2015, demonstrando que leem pouco. 
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O resultado apresentado na coluna 32 das tabelas 55 e 56 e resumido no quadro 110, 

70,59% das alunas e 40% dos alunos gostam de um material com estilo de histórias em 

quadrinhos, enquanto que 29,41% das alunas e 60% afirmaram não, ou seja, prefere um 

material no estilo tradicional. 

Vale salientar que a esses alunos do 3º módulo lhes foi apresentado e trabalhado um 

material didático, com os mesmos conteúdos e imagens do livro didático oficial do curso para 

não descaracterizar a originalidade, mas com estilo de histórias em quadrinhos, como forma 

de se verificar, pela comparação, a visão dos alunos quanto aos dois tipos de materiais 

didáticos, o tradicional e o proposto e aplicado. 

As justificativas pela preferência do tipo de leitura estão apresentadas na coluna 33 das 

tabelas 55 e 56 e resumidos no quadro 111. Observa-se que os comentários aqui colocados 

são iguais aos dos alunos do módulo 1, para não ser repetitivo. 

Quando se trata de saber se os alunos gostam do seu livro didático, analisando os 

resultados apresentados na coluna 34 das tabelas 55 e 56, resumido no quadro 112, e as 

justificativas pelas falas tão distintas no quadro 113, torna-se complexo, mas não impossível, 

de estruturar um livro didático, cujo conteúdo possa atender a satisfação dos alunos pelos dois 

lados, atração à leitura e compreensão do conteúdo, resultando um melhor aprendizado. É 

possível a elaboração de tal material que contemple uma aceitação em maior número de 

leitores pela satisfação no despertar da atração, curiosidade, descontração, etc. 

A conclusão parcial, do primeiro bloco das questões 6 e 26 a 29 das tabelas 53 e 54 

referentes a alunas e alunos respectivamente, e do segundo bloco das questões 30 a 35 das 

tabelas 55 e 56 referentes a alunas e alunos respectivamente, para não ser repetitivo, as 

observações são as mesmas colocadas para a turma do 1º módulo  

7- Os resultados das questões 36 a 37 das tabelas 57 e 58, se caracterizam no interesse 

do aluno pelos “estudos” versus “benefício financeiro”, para alunas e alunos respectivamente, 

resumidos nos quadros 114 e 115. 

Conforme o quadro 114, 64,71% das alunas e 60% dos alunos possuem uma ajuda 

financeira governamental, e destes, se vierem a ficar sem ela, a maioria, 72,73% das alunas e 

66,67% dos alunos não abandonariam o curso, conforme o quadro 115. 

A conclusão parcial é que a maioria dos os alunos possuem alguma ajuda financeira 

governamental, 64,71% das alunas e 60% dos alunos, e no interesse de fazer um curso 

profissionalizante da EJA, mesmo que venham a ficar sem esse benefício, a maioria não 

abandonaria o curso, pois demonstram interesse e amadurecimento do quanto pelo 
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conhecimento poderão galgar horizontes melhores em suas vidas em relação ao momento 

atual que vivem ou sobrevivem, embora a minoria pense o contrário, que pode ser pela falta 

de visão acerca da importância do conhecimento em suas vidas ou por necessidade financeira 

mesmo. 

8- Os resultados dos questionamentos 38 a 40 apresentados nas tabelas 59 e 60, 

referentes a alunas e alunos respectivamente, se caracterizam em observar a visão dos alunos 

quanto a “didática dos professores” e o “relacionamento professor-aluno” no período 

semestral de 2016.1 e nos semestres anteriores no curso da EJA para estes alunos até o 

momento. 

O resultado do questionamento 38 e resumido no quadro 116, mostra que a maioria 

dos professores têm uma metodologia de ensino dinâmico. No entanto, percebe-se que 

23,53% das alunas e 20% dos alunos acham as aulas monótonas. Salienta-se que o curso 

sendo noturno e depois de um dia que poderá não ter sido muito agradável, para ouvir um 

professor com uma metodologia um tanto cansativo, por tal realidade pode resultar em um 

obstáculo ao aprendizado. 

Observando o resultado apresentado na coluna 39 e resumido no quadro 117, pelo qual 

trata do relacionamento professor-aluno, 76,47% das alunas e 100% dos alunos acham que o 

relacionamento dos professores com eles é bom, enquanto que 23,53% das alunas acham que 

não. Embora seja uma minoria a opinião dos alunos acerca do relacionamento didático 

professor-aluno não ser satisfatório, vale ressaltar que tal efeito provém de causas que devem 

ser corrigidas, objetivando evitar prejuízo para o próprio aluno. 

O resultado do questionamento 40 e resumido no quadro 118, trata da visão do aluno 

quanto a didática de todos os professores da EJA e não apenas no período letivo de 2016.1, 

onde 82,35% das alunas e 80% dos alunos afirmam que a metodologia dos professores é 

dinâmica, enquanto que 17,65% das alunas e 20% dos alunos afirmam que é monótona. 

Percebe-se que há pouca diferença quando comparado com os resultados da questão 38, 

resumido no quadro 116, e assim segue uma mesma tendência tanto para os professores do 

período letivo 2016.1, como de todo o curso. 

Como conclusão parcial, pelo resultado dos questionamentos 38 a 40, as observações a 

serem colocadas são as mesmas descritas para os alunos do módulo 1. 

9- Os resultados das questões 41 a 45 apresentados nas tabelas 61 e 62 para alunas e 

alunos respectivamente, se caracterizam em se conhecer a visão dos alunos quanto a relação 

deles entre um “material didático fora do estilo tradicional” e o “tradicional”. 



364 
 

 
 

O resultado apresentado na coluna 41 das tabelas 61 e 62 e resumido no quadro 119, 

mostra um quantitativo significativo para quem prefere um material didático contendo 

conteúdo com muitas imagens de quadrinhos e desenhos. Assim, 64,71% das alunas e 40% 

dos alunos preferem um material didático no estilo de histórias em quadrinhos, enquanto que 

35,29% das alunas e 60% dos alunos preferem o estilo tradicional que contenha muita 

informação e poucas imagens ou quadrinhos. 

O resultado apresentado na coluna 42 das tabelas 61 e 62 e resumido no quadro 120, 

trata de conhecer a visão do aluno sobre qual material didático chama mais a sua atenção. 

Assim, 70,59% das alunas e 40% dos alunos afirmam que um material com muitas imagens 

desenhos e quadrinhos atrai mais a atenção do aluno, enquanto que 29,41% das alunas e 60% 

dos alunos acham que o estilo tradicional com muita informação e poucas imagens ou 

quadrinhos é que chama mais a atenção. 

O resultado apresentado na coluna 43 das tabelas 61 e 62 e resumido no quadro 121, 

trata de conhecer a visão do aluno quanto ao material que apresenta maior dificuldade à sua 

compreensão. Assim, 76,47% das alunas e 100% dos alunos afirmam que o material com 

leitura e poucas imagens oferece maior dificuldade à compreensão, enquanto que 23,53% das 

alunas afirmam que seria um material com muitas imagens desenhos e quadrinhos. 

O resultado apresentado na coluna 44 das tabelas 61 e 62 e resumido no quadro 122, 

trata de conhecer a visão do aluno quanto ao material que facilita mais o raciocínio e a 

reflexão. Assim, 70,59% das alunas e 40% dos alunos afirmam que o material didático com 

muitas imagens desenhos e quadrinhos facilitam, enquanto que 29,41% das alunas e 60% dos 

alunos afirmaram que seria um material tradicional com muita leitura e poucas imagens. 

O resultado apresentado na coluna 45 das tabelas 61 e 62, trata de conhecer a visão do 

aluno sobre que efeitos um material didático com imagens desenhos e quadrinhos poderiam 

causar. Assim, correspondendo ao percentual do quadro 122, 70,59% das alunas e 40% dos 

alunos, pode-se sintetizar uma série de palavras ou frases chave que demonstram efeitos sobre 

o aluno, mostrado no quadro 123, que se mostram como efeitos positivos conforme 

apresentado no quadro 124. 

No fechamento da ideia de um material didático diferente, semelhante a um material 

constituído de histórias em quadrinhos, o efeito que pode aparecer no aluno para a melhoria 

do seu aprendizado é que, nesta relação aluno-material didático, tudo acontece de maneira 

lúdica, instigando um interesse maior pela leitura, em que pela melhor visualização leva à 

compreensão e entendimento de forma diferente e rápida, e com a melhoria do estilo de 
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material didático, este impulsiona o aluno para mais atenção e menos cansaço, de forma geral, 

é mais prático e fácil à absorção do conteúdo. 

É possível se afirmar que um suposto material didático elaborado no estilo proposto, 

apesar de opiniões diferentes quanto a preferência do estilo de material, se dividindo entre o 

tradicional e o novo, este último chama mais atenção e possibilita facilidade na compreensão, 

levando em consideração de que “mudança” pode ressaltar o “medo”. 

Uma mudança de hábito é um tanto complicada, pois é natural o ser humano não 

querer sair de sua zona de conforto. 

Como conclusão parcial, semelhante aos resultados dos alunos do 1º módulo, segue a 

mesma tendência, e pode-se afirmar que a aplicação de um material didático com uma 

reestruturação diferente do tradicional, a maioria dos alunos demonstraram uma tendência de 

preferência pela mudança, conforme mostrado nos quadros 123 e 124, onde não apenas há 

uma provável aceitação, mas uma possível melhoria do aprendizado verificado pelos efeitos 

que os mesmos podem causar. 

10- Os resultados das questões 46 a 49 apresentados nas tabelas 63 e 64, para as alunas 

e alunos respectivamente, se caracterizam na afinidade do aluno com suas disciplinas. 

O aluno apontar a disciplina que mais gosta é salutar para o processo ensino-

aprendizado. No entanto, não interessa muito no contexto do trabalho que ora de desenvolve 

fazer a análise sobre este aspecto. O que interessa são as justificativas colocadas por eles 

sobre a que menos gosta, ou seja, não interessa se é a disciplina “A” ou “B”, mas os motivos 

que levam o aluno não gostar de..., cujas respostas estão apresentadas na coluna 49 das tabelas 

63 e 64, e resumidas no quadro 125. 

Analisando as respostas, é possível se obter um diagnóstico das causas que levam aos 

efeitos mostradas por suas falas. Como o objetivo de um processo ensino-aprendizado é fazer 

com que todos os alunos aprendam, e o aprender pode ter forte ligação com o gostar, se 

houver uma investigação pela qual se busque minimizar os efeitos negativos sobre o 

aprendizado do aluno quando este não gosta de alguma disciplina, um dos possíveis caminhos 

poderia ser a análise do conteúdo dos materiais didáticos e suas respectivas estruturas, até 

mesmo junto a outras disciplinas pela interdisciplinaridade, juntamente com a didática do 

professor, é possível uma minimização dos efeitos negativos por eles apontados. 

A disciplina que a maioria dos alunos apontou como sendo a que menos gosta tem 

ligação com a prática, com o “saber fazer”, e a matemática foi a mais evidenciada. Portanto, a 

metodologia aplicada pode não estar satisfatória. 
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Assim, o facto de uma disciplina ter muito cálculo, como foi citada, vê-se que há 

necessidade de uma provável mudança na didática, torná-la interdisciplinar com os conteúdos 

que nela contém e com outras em paralelo. 

Quando o aluno mostra quais as suas dificuldades, inclusive ressaltando o próprio 

professor, é preciso conhecer qual metodologia de ensino está sendo aplicada, objetivando 

minimizar ou eliminar na relação didática professor-aluno os efeitos negativos. 

Portanto, quando as dificuldades são apresentadas e os efeitos negativos mostrados 

pelas falas de insatisfação, as causas podem ser inúmeras por já virem se acumulando ao 

longo de períodos letivos anteriores ou ao longo da vida, como a falta de base do aluno, 

metodologias diversas aplicadas e tantas outras que poderiam ser mostradas. 

Como conclusão parcial neste bloco de questionamentos, em que se observa uma 

pouca afinidade dos alunos com suas disciplinas, percebe-se que possa haver uma ligação 

com a práxis dos professores, necessitando um diagnóstico sobre os métodos aplicados, 

objetivando torná-los atrativos, interdisciplinares, que instiguem o cognitivo, uma vez que são 

adultos e, se não todos, muitos trabalham, o que é muito bom para o processo ensino-

aprendizado de um curso profissionalizante porque trazem experiências para a sala da aula. 

11- Os resultados das questões 51 a 53 apresentados nas tabelas 65 e 66, para as alunas 

e alunos respectivamente, e questões 54 a 57 apresentados nas tabelas 67 e 68, também para 

as alunas e alunos respectivamente, se caracterizam na metodologia individual dos 

professores, referente ao período letivo de 2016.1, não sendo nominado quem é quem. 

No momento da aplicação do questionário aos alunos, a eles foi explicado o que seria 

“dialogando” e “monólogo”, e também foi solicitado que colocassem mentalmente os nomes 

dos seus professores em ordem alfabética, e nominasse-os na mesma ordem como sendo A, B, 

C, D, E, F e G, para assim, por estratificação dos dados, poder-se saber como determinado 

professor tem um comportamento didático. 

Pelos resultados, fez-se uma estratificação dos dados sobre a forma do professor 

transmitir o conhecimento em suas aulas, ou seja, “dialogando” quando a fala do professor e 

aluno se interagem no momento da transmissão do conhecimento, ou como “monólogo” onde 

o professor fala mais que os alunos e estes ficam na maior parte do tempo só a ouvir, tornando 

uma aula monótona. Assim, se obteve 156 respostas, das quais 119 foram das alunas e 35 dos 

alunos. 
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A dinâmica do professor transmitir o conteúdo em sala de aula com um estilo de 

monólogo pode deixar o aluno disperso, pois tende a ser uma aula monótona, e seu inter-

relacionamento didático com os alunos pode ficar abalado. 

Existe uma aula em que o professor esteja “dialogando” e um que esteja com uma 

didática de “monólogo”, não significa dizer que aquele que dialoga com seus alunos, tenha 

aulas dinâmicas. Realizando um cruzamento de dados, a questão 38 das tabelas 59 e 60, e 

resumida no quadro 116, que tratou das aulas “monótonas” por parte dos professores no 

semestre de 2016.1, o resultado “monótono” foi apontado por 23,53% das alunas e 20% dos 

alunos, a questão 40 também das tabelas 59 e 60, e resumida no quadro 118, que tratou das 

aulas “monótonas” por parte dos professores de todo o curso da EJA, o resultado “monótono” 

foi apontado por 17,65% das alunas e 20% dos alunos, que comparados com os resultados 

estratificados das questões 51 a 57 das tabelas 65 a 68, e resumida no quadro 133, os 

resultados se aproximam, onde as aulas com uma didática do professor de forma “monologa” 

são apontadas por 23,53% das alunas e 14,29% dos alunos. 

Como conclusão parcial, é possível levantar-se uma possível “hipótese”, que a 

metodologia de um professor transmitir um conteúdo por mais que seja pelo diálogo com seus 

alunos, não significa afirmar que a aula seja dinâmica. No entanto, percebe-se nos resultados 

um quantitativo de opiniões quanto as aulas “monologas” que pode levar a monotonia de uma 

aula, e é sobre este item que se deve centrar. Neste contexto, é bom lembrar que o aluno da 

EJA é um adulto que tem sonhos, carrega consigo uma história de vida e possivelmente com 

muitos problemas, alguns com idade avançada, e cansados numa aula noturna monótona, o 

resultado não poderá ser o melhor. 

12- Os resultados das questões 59 a 62 apresentados nas tabelas 69 e 70, para as alunas 

e alunos respectivamente, e questões 63 a 65 apresentados nas tabelas 71 e 72, também para 

as alunas e alunos respectivamente, se caracterizam nos meios que cada professor utiliza para 

transmitir o conhecimento. 

Analisando cada um dos dados do quadro 141, que corresponde ao meio utilizado pelo 

professor para transmitir o conhecimento, observa-se que a metodologia acontece sob os 

seguintes aspectos: 

 As ações por “palavras e textos” são apontadas por 37,14% das alunas e 

33,33% dos alunos. Ações como estas mostram que os professores se utilizam de muitas 

“palavras e textos” que podem ser apresentados sob muitas formas, seja na lousa, num slide, 

num quadro, pelo livro, apostila, enfim, de muitas maneiras. Pela comparação, ao cruzar esses 
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dados com os do questionamento 38 das tabelas 59 e 60, apresentado no quadro 116, já 

analisado, que trata das aulas “monótonas” por parte dos professores do semestre de 2016.1, 

esta conotação foi apontada por 23,53% das alunas e 20% dos alunos, e também com o 

questionamento 40 das tabelas 59 e 60, e apresentado no quadro 118, pelo qual se conheceu 

como as aulas foram ministradas por todos os professores do curso da EJA, pois foram 

monótonas na visão de 17,65% das alunas e 20% dos alunos. Assim, resume-se que uma aula 

composta em sua maior parte com “palavras e textos” tende a ser “monótona”, cujos 

percentuais se aproximam, conforme apresentado nos quadros 116, 118 e 141. Quando se 

trata de alunos da EJA, no turno da noite, apesar de adultos, “palavras e textos” podem ser 

meios frágeis para aprendizes que têm características bem peculiares e especiais. 

 Analisando a transmissão do conteúdo pela “fala do professor”, esta ação 

ocupa um percentual com 49,29% na visão das alunas, e 54,39% dos alunos. É obvio que um 

professor tem que falar em suas aulas, senão não haveria como explicar o conteúdo, e parece 

desnecessário colocar algo neste contexto. No entanto, o que se pretende saber é a percepção 

do aluno sobre o quanto o professor se utiliza desta ação em meio aos mais diversos 

instrumentos que podem ser articulados pelo mesmo para ministrar sua aula. Assim, seja qual 

for o conteúdo, sempre é necessário se utilizar dos significantes, “palavras” e logicamente os 

“textos” falados com os mais diversos significados. Então, a “fala do professor” está agregada 

ao primeiro item citado, “palavras e textos” que se somados, do quadro 141 alcança-se um 

total de 86,43% na opinião das alunas e 87,72% dos alunos, constituindo assim ações conjunta 

para a transmissão do conteúdo. Cruzando os dados, pela comparação, os resultados das 

questões 51 a 57 das tabelas 65 a 68 para as alunas e alunos respectivamente e resumidos no 

quadro 133, já analisados, apareceu 23,53% na observação das alunas e 14,29% dos alunos, 

para a situação em que os professores trabalham numa condição de monólogo no 

relacionamento didático, tem-se então uma confirmação de que para muitos alunos a aula se 

torna monótona, o que não é bom para essa categoria, a EJA. 

 Analisando o contexto da transmissão do conteúdo utilizando “imagens” pelos 

professores, esta ação é vista por 7,14% das alunas, e 12,28% dos alunos. Em resumo, 

imagens são pouco utilizadas. Comparando estes percentuais com os das questões 41 a 45 das 

tabelas 30 e 31 para as alunas e alunos respectivamente, resumidos no quadro 124, já 

analisado, se percebe que há necessidade da utilização de um material didático constituído de 

“imagens”, que não necessariamente teria de ser uma apostila, livro, etc., mas todo material 
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que contenha “imagens”, haja vista a boa aceitação dos alunos por materiais com tal 

formatação. 

 Quanto a utilização e aproveitamento do “conhecimento e experiência do 

aluno”, o resultado mostra 6,43% na observação das alunas e 0% dos alunos, ou seja, os 

professores pouco utilizam ou não dão o devido valor ao conhecimento que o aluno traz 

consigo para a sala de aula. Assim, o “conhecimento e experiência” que o “aluno adulto” 

possui, poderia ser muito bem aproveitado pelo professor na hora da transmissão de um 

conteúdo, colocando-o sob a condição de reflexão, cujo cognitivo poderia ser amplamente 

explorado em favor do seu próprio aprendizado, e a aula provavelmente seria mais dinâmica, 

mais lúdica, melhor dialogada, mais interativa, mais proveitosa, enfim, haveria um lucro para 

ambos os lados, professor e aluno. 

Como conclusão parcial dos questionamentos 59 a 65 das tabelas 69 a 72, se percebe 

que a metodologia aplicada pelos professores no momento da transmissão do conteúdo, segue 

um estilo tradicional, o aluno escuta mais do que age, e o cognitivo do aluno é pouco 

explorado. 

Numa conclusão parcial de todo o questionário 2 aplicado aos alunos do 3º período do 

Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio na modalidade da Educação de Jovens e Adultos 

de um Campus do IFPB, se assemelham aos do 1º módulo. Se percebeu que os métodos 

didáticos aplicados pelos professores se estabelece por um estilo “tradicional”, onde o aluno 

pouco fala, ficando mais a escutar por práticas contextualizadas pontuais e não havendo, 

portanto, quase nenhuma prática da interdisciplinaridade. É uma turma constituída de adultos, 

em que muitos trabalham, e por este motivo são pessoas que podem trazer consigo uma carga 

de conhecimento do seu dia a dia para a sala de aula, sendo este aspecto pouco explorado pelo 

professor quando no momento da transmissão do conhecimento científico, cuja didática 

contradiz os princípios da andragogia. Assim sendo, o aluno se torna mais ouvinte do que 

participante, e seu cognitivo pouco explorado ou na pior situação, esquecido ou ignorado, 

contrapõe-se ao conceito da metacognição. Associado a tudo isto há o material didático 

utilizado pelo aluno, onde se observa da necessidade de inovações, haja vista dos alunos 

aceitarem uma nova maneira de expor um conteúdo por um material didático diferente, 

lúdico, que o atraia à leitura e interesse pelo estudo, pelo qual se objetive uma possibilidade 

de melhoria no processo de aprendizado. Desta forma, muitos são os meios a serem 

explorados por elementos que podem trazer benefícios para melhoria do aprendizado do 

aluno, como a interdisciplinaridade, a andragogia e a metacognição, os quais não foram 
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comprovadas sua existência ou aplicação no processo ensino-aprendizado desta turma de 

forma explícita. Tais elementos conceituados por suas peculiaridades isoladas, juntas se 

completam e se engrandecem, contribuindo para uma mudança de comportamento. 

 

5.2.3 Análise do questionário 2 para turma do 5º módulo 

 

1- Os resultados do questionamento 1, apresentado na tabela 73 e resumido no quadro 

142, mostra a maturidade da turma, cuja faixa etária varia de 20 a 57 anos, e no quantitativo 

de gênero há mais mulheres do que homens. Tal análise é semelhante ao que foi observado na 

turma do módulo 1 no item 5.2.1 e módulo 3 no item 5.2.2, enquadrando-se, também, na 

mesma tendência das estatísticas mostradas pelo IBGE (2007, p. 75), apresentado na tabela 4. 

A conclusão parcial neste questionamento 1 para a turma do módulo 5 é semelhante ao 

que foi colocado para os itens 5.2.1 e 5.2.2, é uma turma heterogênea em grau de maturidade, 

bastante diferente de uma turma do ensino regular. 

2- Os resultados das questões 2 a 5, apresentados nas tabelas 74 e 75, para as alunas e 

alunos respectivamente, se caracterizam pelos dados geográficos quanto a distância e meio 

para deslocamento do aluno entre o local de moradia e do curso, pelos quais se observa o 

tempo gasto para tal. Foca-se, então, no “local de moradia”, bem como “veículo”, “tempo” e 

“meio de deslocamento” entre moradia e a escola onde se realiza o curso da EJA. 

Analisando as questões 2 a 5, pode ser observado que a maior parte dos alunos 

mostrados no quadro 143, 100% das alunas e 83,33% dos alunos residem na própria cidade 

onde se localiza a escola em que fazem o curso da EJA, e 16,67% dos alunos residem em 

cidade vizinha, e conforme o resumo no quadro 144, para se deslocarem utilizam-se de 

transportes, onde 93,75% das alunas o fazem de ônibus, 6,25% têm carro próprio, e dos 

alunos, 66,66% se deslocam de ônibus, 16,67% têm carro próprio, e 16,67% têm moto. 

Também, conforme o quadro 145, cerca de 50% das alunas e 66,67% dos alunos, utilizam 

mais de um veículo para chegar até a escola. Quanto ao tempo demandado no deslocamento 

até chegar a sala de aula, conforme o resultado mostrado no quadro 146, cerca de 43,75% das 

alunas gastam entre 30 minutos a 1 hora, 12,5% entre 1 e 2 horas e 12,5% mais de duas horas, 

e dos alunos, 33,33% entre 30 minutos e 1 hora, 16,67% entre 1 e 2 horas, e 16,67% mais de 

duas horas. 
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Os resultados dos questionamentos 2 a 5 desta turma também se assemelham aos da 

turma do 1º módulo no item 5.2.1 e 3º módulo no item 5.2.2, cujos comentários já colocados 

são os mesmos. 

Como conclusão parcial, de forma semelhante ao que foi colocado para as turmas do 

1º e 3º módulo, é necessário analisar e confrontar com esta realidade (tempo gasto, 

cansaço…) a visão que os professores têm ou não sobre os aspectos que se repetem, e se se 

“adaptam” à realidade que é constituída por estes alunos. 

3- Os resultados das questões 7 a 13, apresentados nas tabelas 76 e 77, para as alunas e 

alunos respectivamente, se caracterizam na relação “família” versus “academia”, pelas quais 

trata da vida familiar de cada aluno, ou seja, se é casado, se tem filhos, netos, e se se afastou 

da academia em algum momento e por qual motivo. 

Pelos resultados analisados nesse agrupamento de questões, é percebível que muitos 

são casados conforme mostrado no quadro 147 com 43,75% das alunas casadas e nenhum 

aluno, seguido o quadro 148 que apresenta 87,50% das alunas e 50% dos alunos com filhos, e 

o quadro 151, com 14,29% das alunas com netos. 

Quanto a quantidade de filhos que a mulheres têm, conforme o quadro 149, 28,57% 

têm um filho, 50% dois, 21,43% três; e quanto aos homens, 66,67% têm dois filhos e 33,33% 

quatro. Quanto à condição dos filhos dependerem financeiramente dos seus pais, alunos 

adultos da EJA, o quadro 150 mostra que 64,29% das alunas e 66,67% dos alunos têm filhos 

dependentes deles. 

Quanto ao afastamento da academia pelos mais diversos motivos, e retornam com 

provável esperança de obter algo melhor para suas vidas, o quadro 152 mostra que 75% das 

alunas e 66,67% dos alunos, já se afastaram da academia em certo momento da vida, 

salientando também, que esta turma do 5º módulo tem um percentual superior aos valores 

mostrado nas estatísticas nacionais do IBGE (2007, p. 68), quando em 2007 havia em todo o 

Brasil cerca de 44% retornando aos estudos nos programas da EJA, conforme os dados 

mostrados na tabela 3 (coluna 3 – retornar aos estudos). 

O quadro 153 apresenta os prováveis motivos que esses alunos se afastaram da 

academia, e o quadro 154 mostra por uma síntese de palavras chave que representam as 

prováveis causas para tal afastamento acadêmico. Assim, 50% das alunas o trabalho apareceu 

como obstáculo para o retorno delas à academia, seguido de 33,33% delas quanto ao 

relacionamento conjugal, 25% aos filhos, 8,33% pela desmotivação, 8,33% por problemas de 
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saúde, e também 8,33% por mudança de endereço. Para os alunos, as causas ficaram 

divididas, 50% por trabalho e 50% por relacionamento conjugal. 

Da mesma forma como comentado os resultados dos questionamentos 7 a 13 das 

tabelas 14 e 15 para a turma do 1º módulo, não importando se as alunas ou os alunos da EJA 

são casados ou não, se tem filhos e quantos são seus dependentes, bem como se tem netos, ou 

quantas vezes e por quais motivos se afastaram da academia, e porquê retornam, os 

comentários para esta turma do 5º módulo são idênticos, e não se tornando repetitivo, pelos 

números e percentuais observados a tendência dos factos são as mesmas. 

Como conclusão parcial, tal como foi para as turmas do 1º e 3º módulo, a percepção é 

a mesma nesse bloco dos questionamentos 7 a 13 para a turma do 5º módulo, pois segue a 

mesma tendência. 

4- Os resultados das questões 14 a 20 se caracterizam pela relação “curso 

profissionalizante” versus “trabalho”, e foram agrupadas em dois blocos. O primeiro agrupa 

as de 14 a 16 nas tabelas 78 e 79 para as alunas e alunos respectivamente, pelas quais se 

pretende saber quantas vezes o aluno fez um curso da EJA e suas razões, e no segundo 

agrupamento, as de 17 a 20 nas tabelas 80 e 81 para as alunas e alunos respectivamente, se 

busca descobrir o quanto de conhecimento adquirido pelo aluno pode ser aplicado no seu dia a 

dia e trabalho, se trabalha, e qual o seu nível financeiro. 

Os resultados apresentados na coluna 14 das tabelas 78 e 79, e resumido no quadro 

155, mostram que a maioria, cerca de 87,5% das alunas e 83,33% dos alunos, fazem o curso 

profissionalizante da EJA pela primeira vez, enquanto que 12,50% das alunas e 16,67% dos 

alunos não fazem o curso da EJA pela primeira vez. 

Quanto às razões que os levaram a fazer o curso profissionalizante escolhido, e 

fazendo uma síntese de ideias com palavras chave que denotam as citações apresentadas na 

coluna 16 das tabelas 78 e 79, e resumido no quadro 156, cerca de 75% das alunas e 50% dos 

alunos, anseiam adquirir conhecimento para o crescimento intelectual, e na sequência segue 

31,25% das alunas e 50% dos alunos para o crescimento profissional, e 18,75% das alunas 

como uma oportunidade. Nesse contexto, um aspecto observado foi de que a maioria dos 

alunos optam pelo crescimento intelectual, o que é bem relevante, ficando o profissional em 

segundo ranking, e o restante como uma oportunidade. 

Quanto a análise da “aplicabilidade do conhecimento na vida cotidiana ou no 

trabalho”, os resultados apresentados nos questionamentos 17 e 19 das tabelas 80 e 81, 

demonstram que a aplicabilidade do conhecimento adquirido se destaca de várias formas, em 
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percentuais totais ou não, pois tudo dependerá do tipo da atividade que exerça, na vida laboral 

ou não. 

Observando os resultados do questionamento 17, resumido no quadro 157, em 

comparação com o questionamento 19, resumido no quadro 159, o conhecimento adquirido 

pelos alunos no curso profissionalizante da EJA, pelo que se constata da fala da maioria dos 

alunos é que o conhecimento adquirido será de alguma forma aproveitado em suas vidas, seja 

no cotidiano ou laboral, e assim, pelo menos, é alcançado um dos objetivos do curso, que as 

pessoas aprendam algo e os aplique. 

Quanto aos níveis salariais, conforme mostrado no quadro 160, o que se pretende 

observar pela faixa salarial dos alunos que trabalham, é o panorama financeiro da clientela da 

EJA, cujas pessoas adultas com baixo nível salarial, que chegam à sala de aula carregando 

responsabilidade de trabalho e cuidar de família, pelas condições de desgaste físico e 

psicológico durante o deslocamento até a sala de aula, e o tempo demandado para tal, e tantos 

outros já observados, são obstáculos que se somam na contramão do aprendizado. 

As observações e conotações a serem colocadas para esta turma do 5º módulo são 

semelhantes as do 1º módulo, pois seguem as mesmas tendências pelos resultados 

apresentados. 

Como conclusão parcial, semelhante ao que se constatou na turma dos 1º e 3º 

módulos, é possível se obter um trabalho melhor no processo ensino-aprendizado quando se 

conhece a vida do seu aluno adulto, com consciência de que a vida de trabalho tem muitos 

obstáculos que demanda tempo pelas responsabilidades que assumem. 

5- Os resultados das questões 21 a 25, apresentados nas tabelas 82 e 83, para as alunas 

e alunos respectivamente, se caracterizam na visão dos alunos sobre a relação “curso 

profissionalizante” versus “docentes”. 

O resultado apresentado na questão 21 das tabelas 82 e 83, e resumido no quadro 161, 

100% das alunas e 66,67% dos alunos gostam do curso e 33,33% dos alunos não. Isto não se 

traduz como sucesso total do curso, pois ao mesmo tempo desperta interesse em se querer 

melhorá-lo, até porquê há quem esteja cursando e não se encontra satisfeito com o curso por 

alguma razão. É obvio que são inúmeras as causas, seja por parte de um sistema ou de uma 

pessoa em si, que levam alguém a não gostar de alguma coisa, neste caso, um curso. As 

causas são imagináveis, prováveis ou improváveis. Portanto, os resultados são bons, mas não 

se deve deixar ser levado pela emoção e cruzar os braços, porque melhorais sempre serão 

necessárias. 
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Quanto as justificativas dos alunos gostarem do curso ou não, que aparecem na 

questão 22 das tabelas 82 e 83 para as alunas e alunos respectivamente, e resumidas no quadro 

162, por uma síntese de palavras chave, se percebe que as falas são diversas e todas denotam 

um crescimento da autoestima, cada qual em função de suas particularidades. Nota-se nas 

respostas dos alunos, que a maioria se volta para a área específica do curso, o que é bom, pois 

alcança os objetivos propostos, qualificar as pessoas que poderão trabalhar ou trabalham. 

Quanto a confiança dos alunos sobre o que um professor ensina, os resultados que se 

apresentam na questão 23 das tabelas 82 e 83 respectivamente para alunas e alunos, e 

resumidos no quadro 163, transparece certa preocupação, embora a maioria afirme ter 

confiança, pois 100% das alunas e 83,33% dos alunos confiam, e 16,67% dos alunos tem 

dúvidas, ou seja, ficam no mais ou menos. A “confiança” é um significante expressivo no 

processo ensino–aprendizagem, pois o aluno tendo segurança no que os professores ensinam 

provavelmente favorecerá bons resultados no aspecto do seu aprendizado. A confiança é um 

sentimento que tramita fortemente no processo de causas e efeito. O conhecimento 

transmitido com segurança sobre o receptor envolvido de confiança é causa que pode resultar 

como efeito um bom aprendizado. No entanto, se não há esta certeza por parte do aluno, é 

motivo de investigação das causas que levam à insegurança do aprendiz. É obvio que as 

causas podem ser diversas, oriundas tanto do aluno quanto do professor, e por esta fragilidade 

se torna motivo de investigação com profundidade como motivo de se buscar a melhoria do 

aprendizado. Assim, a resposta do “mais ou menos” traduz a dúvida do aluno sobre o que o 

professor está a transmitir, sendo um aspecto negativo, deixa-o inseguro, e neste sentido 

merece total atenção. 

Quanto a desconfianças do aluno sobre o que seu professor transmite, para não ser 

repetitivo, esta turma do 5º módulo recebe as mesmas observações colocadas para a turma do 

1º módulo. 

Quanto ao questionamento 24, pelo qual trata de se conhecer acerca do quanto o 

professor, na visão dos alunos, é comprometido com o ensino no processo ensino-

aprendizado, os resultados que se apresentam nas tabelas 82 e 83 respectivamente para alunas 

e alunos, resumidas no quadro 164, 68,75% das alunas e 50% dos alunos acham que seus 

professores são comprometidos com o ensino, 31,25% das alunas e 33,33% dos alunos acham 

que a maioria tem determinado comprometimento, e 16,67% dos alunos acham que não. A 

tendência dos resultados se assemelham aos encontrados nas turmas do 1º e 3º módulo, os 

quais traduzem preocupação. Como já citado, é um aspecto relevante no processo ensino-



375 
 

 
 

aprendizado, pois se o aluno tem a visão de que não há o devido compromisso do professor 

para com o ensino, que incentivo de aprendizado poderá ser colocado para ele? Desta forma, 

as mesmas colocações citadas para o 1º módulo podem aqui ser consideradas. 

Quanto a preocupação do docente com o aprendizado do seu aluno, os resultados 

apresentados da questão 25 nas tabelas 82 e 83 respectivamente para alunas e alunos, e 

resumidos no quadro 165, 37,50% das alunas e 33,33% dos alunos acham que os professores 

se preocupam com seus alunos, 62,5% das alunas e 16,67% dos alunos acham que a maioria 

se preocupa, 16,67% dos alunos acham que a minoria, e 33,33% dos alunos acham que não se 

preocupam. Estes resultados se apresentaram piores do que os do 1º e 3º módulo, e também 

por este aspecto, a preocupação é a mesma. Assim, tais resultados na mesma tendência dos 

que se apresentaram nas outras turmas, para não ser repetitivo, as observações são as mesmas 

que as colocadas no módulo 1. 

Como conclusão parcial, semelhante ao que foi percebido nas turmas do 1º e 3º 

módulos, os números demonstraram a necessidade de um diagnóstico acerca das práticas 

didáticas dos professores com respeito ao conhecimento que transmitem, uma vez que o 

relacionamento didático professor–aluno quanto ao comprometimento e preocupação do 

docente com o processo ensino-aprendizado, tem também como objetivo favorecer confiança 

dos alunos sobre seus docentes, haja vista de que a maioria dos aprendizes adultos gostam do 

curso, que é um aspecto muito favorável às melhorias desejadas. 

6- Os resultados das questões 6 e 26 a 35, se apresentam nas tabelas 84 a 87, e se 

caracterizam no “aluno” versus “material didático”. A faixa de questões foi dividida e 

agrupadas em dois blocos. O primeiro agrupamento corresponde as questões 6 e 26 a 29, 

apresentadas nas tabelas 84 e 85 para as alunas e alunos respectivamente, e resumidas nos 

quadros 166 a 171, pelos quais se conhece a visão do aluno quanto ao seu material didático e 

interação com ele. O segundo corresponde as questões 30 a 35, apresentadas nas tabelas 86 e 

87 para as alunas e alunos respectivamente, e resumidas nos quadros 172 a 177, pelos quais se 

observa a visão do aluno quanto a leitura e preferência pelo material didático, juntamente com 

suas respectivas justificativas. 

Os resultados se mostraram semelhante ao que foi observado na análise da turma do 1º 

módulo, e conforme os resultados apresentados na coluna 6 das tabelas 84 e 85, e resumido no 

quadro 166, 81,25% das alunas e 66,67% dos alunos gostam de revistas em quadrinhos, e um 

material didático nesta perspectiva seria, provavelmente, bem aceito. 
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Quando se trata da interação do aluno com o livro didático, pelos resultados 

apresentados na coluna 26 das tabelas 84 e 85 e resumido no quadro 167, 31,25% das alunas e 

50% dos alunos dizem ter facilidade com um livro didático, e 68,75% das alunas e 50% dizem 

que não têm facilidade de trabalhar com o livro didático. Colocando os vinte e dois alunos da 

turma sob essa observação, o quadro 168 mostra que 36,36% do total da turma tem facilidade 

de interagir com o livro didático, e 63,64% não tem facilidade de interagir com tal material 

didático. Este resultado traduz certa preocupação, pois é pelo material didático que o aluno irá 

estudar, e como conseguirá aprender se tem dificuldade para interagir com ele? 

Dentre as justificativas apresentadas, na coluna 27 das tabelas 84 e 85, e resumidas no 

quadro 169, é possível haver outras razões que sustentam o que as alunas e alunos 

responderam, mas a realidade dos resultados apontam obstáculos de fazê-los interagir melhor 

com o livro didático, e isto não é benéfico ao aprendizado, pois o aprendiz precisará estudar 

fora da sala de aula para apreender o conhecimento trabalhado pelo professor. Por este 

resultado é preciso pensar de que maneira se pode melhorar a interatividade do aluno com o 

material didático, pois as falas dos alunos sintetizadas no quadro 169 mostram que o livro 

oficial do curso oferece obstáculos e por isso os alunos afirmam que professores deixam a 

desejar, porque não usam o livro didático devidamente, porque o conteúdo é complicado, 

usam mais apostilas do que livro, é preciso reler um assunto várias vezes para entender. 

Portanto, é preciso se pensar o que fazer para atraí-los à leitura, haja vista que os resultados 

das três turmas seguiram a mesma tendência, ou seja, a maioria não tem uma boa interação 

com o livro didático oficial do curso pelos vários motivos particulares e partilhados. 

Quanto ao aproveitamento do conteúdo do material didático em suas vidas, cujos 

resultados se apresentam na coluna 28 das tabelas 84 e 85 e resumido no quadro 170, 56,25% 

das alunas e 66,67% dos alunos afirmam aproveitar o conteúdo do material didático em suas 

vidas no cotidiano ou trabalho, e 43,75% das alunas e 33,33% dos alunos afirmam que não. 

No entanto, há uma distorção de visão entre o resultado anterior diante do que o quadro 168 

apresenta, pois, mostra que a maioria não interage bem com o material didático. Se alguém 

não interage bem com um conteúdo, como pode ter visão de que pode utilizá-lo no cotidiano 

de sua vida. Na tentativa de mudar este panorama, talvez seja possível com a melhoria do 

material didático, estruturando-o para uma clientela específica, investigações possam ser 

realizadas com objetivos de não apenas aproximar o leitor à leitura, o que melhorariam os 

resultados, mas também do conteúdo ser apresentado com mais objetividade para ser 

percebido pelo leitor a sua utilização no cotidiano ou no trabalho. 
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As respostas apresentadas pelos alunos, que estão na coluna 29 das tabelas 84 e 85 e 

resumidas no quadro 171, tratam da interdisciplinaridade dos conteúdos entre as diversas 

disciplinas, cujo conteúdo se encontra no mesmo material didático, onde 93,75% das alunas e 

83,33% dos alunos afirmam haver interdisciplinaridade, porém, tais resultados se mostram em 

parte contraditório para um percentual da turma, pois o questionamento 26 resumido nos 

quadros 167 e 168, mostraram uma realidade diferente. Observa-se que no quadro 168, 

63,64% dos alunos de toda a turma não tem facilidade em interagir com o livro didático, e por 

este raciocínio, em tese, uma parcela dos alunos teria dificuldade de observar a 

interdisciplinaridade dos conteúdos entre as diversas disciplinas pelo livro didático, quando 

apenas alguns, 9,10%, afirmam de que não há interdisciplinaridade. No entanto, no contexto 

geral do questionamento, se percebe de que pode não haver interdisciplinaridade dentro do 

livro didático por eles utilizado. 

No segundo bloco, pelos questionamentos 30 a 35 das tabelas 86 e 87, se observa a 

visão do aluno quanto a leitura e preferência pelo material didático, juntamente com suas 

respectivas justificativas. 

Embora se perceba que as mulheres gostem de ler mais que os homens, confirmado 

nos resultados do questionamento 30 das tabelas 86 e 87, e resumido no quadro 172, com 

50% das alunas e 33,33% dos alunos afirmando de que gostam de ler, o que interessou no 

contexto foi o resultado apresentado no quadro 173, que tratou em se saber a quantidade de 

livros lidos fora o livro didático no ano de 2015, demonstrando que leem pouco, tão 

semelhante aos alunos dos módulos 1 e 3. 

O resultado apresentado na coluna 32 das tabelas 86 e 87 e resumido no quadro 174, 

56,25% das alunas e 33,33% dos alunos têm preferência por um material didático com estilo 

de histórias em quadrinhos em relação a um de estudo, ou seja, um livro didático tradicional. 

Observe-se que a esses alunos do 5º módulo não lhes foi aplicado um material didático 

semelhante ao que foi aplicado aos alunos do 1º e 3º módulos, ou seja, diferente do que se 

apresenta no livro com estrutura no estilo tradicional. 

As justificativas pela preferência do tipo de leitura estão apresentadas na coluna 33 das 

tabelas 86 e 87 e resumidos no quadro 175. Observa-se que os comentários aqui podem ser 

iguais aos colocados para os alunos dos módulos 1 e 3 para não ser repetitivo. Portanto, os 

resultados mostraram que 56,25% das alunas e 33,33% dos alunos gostam de um material 

com estilo de histórias em quadrinhos, enquanto que 43,75% das alunas e 66,67% dos alunos 

afirmaram não, ou seja, preferem um material no estilo tradicional. 
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Quando se trata de saber se os alunos gostam do seu livro didático, analisando os 

resultados apresentados na coluna 34 das tabelas 86 e 87 e resumido no quadro 176, e as 

justificativas pelas falas tão distintas no quadro 177, torna-se complexo, mas não impossível, 

se estruturar um livro didático, cujo conteúdo possa atender a satisfação dos alunos pelos dois 

lados, em que haja atração à leitura e compreensão do conteúdo, resultando um melhor 

aprendizado. 

A conclusão parcial que se tem no primeiro bloco das questões 6 e 26 a 29 das tabelas 

84 e 85, e no segundo bloco das questões 30 a 35 das tabelas 86 e 87 referentes a alunas e 

alunos respectivamente, para não ser repetitivo, as observações são as mesmas colocadas para 

a turma do 1º e 3º módulos. 

7- Os resultados das questões 36 a 37 das tabelas 88 e 89, se caracterizam no interesse 

do “aluno” versus “benefício financeiro”, para alunas e alunos respectivamente, resumidos 

nos quadros 178 e 179. 

Conforme o quadro 178, 75% das alunas e 66,67% dos alunos possuem uma ajuda 

financeira governamental, e destes, se vierem a ficar sem ela, a maioria, 58,33% das alunas e 

75% dos alunos não abandonaria o curso, conforme o quadro 179. 

A conclusão parcial é que a maioria dos alunos possuem alguma ajuda financeira 

governamental, 75% das alunas e 66,67% dos alunos, e no interesse de fazer um curso 

profissionalizante da EJA, mesmo que venham a ficar sem esse benefício, a maioria não 

abandonaria o curso, pois demonstram interesse e amadurecimento do quanto pelo 

conhecimento poderão galgar horizontes melhores em suas vidas em relação ao momento 

atual que vivem ou sobrevivem, embora a minoria pense o contrário, que pode ser pela falta 

de visão acerca da importância do conhecimento em suas vidas ou por necessidade financeira 

mesmo. 

8- Os resultados dos questionamentos 38 a 40 apresentados nas tabelas 90 e 91, 

referentes a alunas e alunos respectivamente, se caracterizam em observar a visão dos alunos 

quanto a “didática dos professores” e o “relacionamento professor-aluno” no período 

semestral de 2016.1 e nos semestres anteriores do curso da EJA. 

O resultado do questionamento 38 e resumido no quadro 180, mostra que a maioria 

dos professores têm uma metodologia de ensino dinâmico. No entanto, 37,5% das alunas e 

50% dos alunos acham as aulas monótonas. Salienta-se que o curso sendo noturno e depois de 

um dia que poderá não ter sido muito agradável, para ouvir um professor com uma 
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metodologia um tanto cansativo, por tal realidade pode resultar em um obstáculo ao 

aprendizado. 

Observando também o resultado apresentado na coluna 39 e resumido no quadro 181, 

pelo qual trata do relacionamento professor-aluno, 81,25% das alunas e 33,33% dos alunos 

acham que o relacionamento dos professores com eles é bom, enquanto que 18,75% das 

alunas e 66,67% dos alunos acham que não. Nesta turma a opinião dos alunos acerca do 

relacionamento didático professor-aluno não se apresenta de forma satisfatória, cujas causas 

são inúmeras para o efeito que se percebe. 

O resultado do questionamento 40 e resumido no quadro 182, trata da visão do aluno 

quanto a didática de todos os professores da EJA e não apenas no período letivo de 2016.1, 

onde 81,25% das alunas e 66,67% dos alunos afirmam que a metodologia dos professores é 

dinâmica, enquanto que 18,75% das alunas e 33,33% dos alunos afirmam que é monótona. 

Percebe-se a mesma tendência quando comparado com os resultados da questão 38, resumido 

no quadro 180. 

Como conclusão parcial, pelo resultado dos questionamentos 38 a 40, as observações a 

serem colocadas são as mesmas descritas para os alunos do módulo 1. 

9- Os resultados das questões 41 a 45 apresentados nas tabelas 92 e 93 para alunas e 

alunos respectivamente, se caracterizam em se conhecer a visão dos alunos quanto a relação 

deles entre um “material didático fora do estilo tradicional” e o “tradicional”, sem que aos 

mesmos tenha sido aplicado um material didático modificado ou reestruturado. 

O resultado apresentado na coluna 41 das tabelas 92 e 93 e resumido no quadro 183, 

mostra a visão dos alunos quanto a preferência por um material didático que contenha 

conteúdo com muitas imagens de quadrinhos e desenhos. Assim, 43,75% das alunas e 50% 

dos alunos preferem um material didático no estilo de histórias em quadrinhos, enquanto que 

56,25% das alunas e 50% dos alunos preferem o estilo tradicional que contenha muita 

informação e poucas imagens ou quadrinhos. 

O resultado apresentado na coluna 42 das tabelas 92 e 93 e resumido no quadro 184, 

trata de conhecer a visão do aluno sobre qual material didático que chama mais a sua atenção. 

Assim, 62,5% das alunas e 33,33% dos alunos afirmam que um material com muitas imagens 

desenhos e quadrinhos atrai mais a atenção do aluno, enquanto que 37,5% das alunas e 

66,67% dos alunos acham que o estilo tradicional com muita informação e poucas imagens ou 

quadrinhos é que chama mais a atenção. 
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O resultado apresentado na coluna 43 das tabelas 92 e 93 e resumido no quadro 185, 

trata de conhecer a visão do aluno quanto ao material que apresenta maior dificuldade à sua 

compreensão. Assim, 68,75% das alunas e 50% dos alunos afirmam que o material com 

leitura e poucas imagens oferece maior dificuldade à compreensão, enquanto que 31,25% das 

alunas e 50% dos alunos afirmam que seria um material com muitas imagens desenhos e 

quadrinhos. 

O resultado apresentado na coluna 44 das tabelas 92 e 93 e resumido no quadro 186, 

trata de conhecer a visão do aluno quanto ao material que facilita mais o raciocínio e a 

reflexão. Assim, 56,25% das alunas e 50% dos alunos afirmam que o material didático com 

muitas imagens desenhos e quadrinhos facilitam, enquanto que 43,75% das alunas e 50% dos 

alunos afirmaram que seria um material tradicional com muita leitura e poucas imagens. 

O resultado apresentado na coluna 45 das tabelas 92 e 93, trata de conhecer a visão do 

aluno sobre que efeitos um material didático com imagens desenhos e quadrinhos poderiam 

causar. Assim, correspondendo o percentual do quadro 186, 56,25% das alunas e 50% dos 

alunos, pode-se sintetizar uma série de palavras ou frases chave que demonstram efeitos sobre 

o aluno, mostrado no quadro 187, que se mostram como efeitos positivos conforme 

apresentado no quadro 188. 

No fechamento da ideia de um material didático diferente, semelhante a um material 

constituído de histórias em quadrinhos, o efeito que pode aparecer no aluno para a melhoria 

do seu aprendizado é que, nesta relação aluno-material didático, tudo acontece de maneira 

lúdica, instigando um interesse maior pela leitura, em que pela melhor visualização leva à 

compreensão e entendimento de forma diferente e rápida, e com a melhoria do estilo de 

material didático, este impulsiona o aluno para mais atenção e menos cansaço, de forma geral, 

é mais prático e fácil à absorção do conteúdo. 

É possível se afirmar que um suposto material didático elaborado no estilo proposto, 

apesar de opiniões diferentes quanto a preferência do estilo de material, se dividindo entre o 

tradicional e o novo, este último chama mais atenção e possibilita facilidade na compreensão, 

levando em consideração de que a “mudança” pode induzir o “medo”. 

Uma mudança de hábito é um tanto complicado, pois é natural o ser humano não 

querer sair de sua zona de conforto. 

Como conclusão parcial para esta turma do 5º módulo, que não foi submetida a uma 

experiência de utilizar um material didático semelhante ao que foi aplicado às turmas do 1º e 

3º módulos, os seus resultados mostrados nos quadros 187 e 188 apontam à mesma tendência, 
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de forma que, pode-se afirmar que a aplicação de um material didático com uma 

reestruturação diferente do tradicional, haveria uma aceitação pelo novo e possível melhoria 

no aprendizado. 

10- Os resultados das questões 46 a 49 apresentados nas tabelas 94 e 95, para as alunas 

e alunos respectivamente, se caracterizam pela afinidade do aluno com suas disciplinas. 

O aluno apontar a disciplina que mais gosta é salutar para o processo ensino-

aprendizado. No entanto, não interessa muito no contexto do trabalho que ora de desenvolve 

fazer a análise sobre este aspecto. O que interessa são as justificativas colocadas por eles 

sobre o que menos gosta, ou seja, não interessa se é a disciplina “A” ou “B”, mas os motivos 

que levam o aluno não gostar de..., cujas respostas estão apresentadas na coluna 49 das tabelas 

94 e 95, e resumidas no quadro 189. 

Analisando as respostas, é possível se obter um diagnóstico das causas que levam aos 

efeitos mostradas por suas falas. Como o objetivo de um processo ensino-aprendizado é fazer 

com que todos os alunos aprendam, e o aprender pode ter forte ligação com o gostar, se 

houver uma investigação pela qual se busque minimizar os efeitos negativos sobre o 

aprendizado do aluno quando este não gosta de alguma disciplina, um dos possíveis caminhos 

poderia ser a análise do conteúdo dos materiais didáticos e suas respectivas estruturas, até 

mesmo junto a outras disciplinas pela interdisciplinaridade, e com a didática de professor, 

possibilitando uma possível melhoria ou mudança dos efeitos negativos. 

A maioria das disciplinas que o aluno menos gosta e foram apontadas por eles, tem 

ligação com a prática, com o “saber fazer”, e a matemática foi a mais evidenciada. Portanto, a 

metodologia aplicada pode não estar satisfatória. 

Se o aluno responde que tem dificuldade em decorar, inclusive ressaltando o próprio 

professor como obstáculo, é preciso conhecer a metodologia, pois há uma diferença 

significativa entre o que seja “decorar” e “compreender” qualquer que seja o conteúdo, e pela 

relação didática professor-aluno os efeitos negativos se despontam no aluno de muitas 

maneiras, cujas causas podem ser inúmeras por já virem se acumulando ao longo de períodos 

letivos anteriores ou ao longo da vida, como a falta de base do aluno, metodologias diversas 

aplicadas, e tantos outras que poderiam ser mostradas. 

Como conclusão parcial neste bloco de questionamentos, em que se observa uma 

pouca afinidade dos alunos com suas disciplinas, percebe-se que possa haver uma ligação 

com a práxis dos professores, necessitando um diagnóstico sobre os métodos aplicados, 

objetivando torná-los atrativos, interdisciplinares, que instiguem o cognitivo, uma vez que são 
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adultos e, se não todos, muitos trabalham, o que é muito bom para o processo ensino-

aprendizado de um curso profissionalizante porque trazem experiências para a sala da aula. 

11- Os resultados das questões 51 a 53 apresentados nas tabelas 96 e 97, para as alunas 

e alunos respectivamente, e questões 54 a 57 apresentados nas tabelas 98 e 99, também para 

as alunas e alunos respectivamente, se caracterizam na metodologia individual dos 

professores, referente ao período letivo de 2016.1. 

No momento da aplicação do questionário aos alunos, a eles foi explicado o que seria 

“dialogando” e “monólogo”, e também foi solicitado que colocassem mentalmente os nomes 

dos seus professores em ordem alfabética, e nominasse-os na mesma ordem como sendo A, B, 

C, D, E, F e G, para assim, por estratificação dos dados, poder-se saber como determinado 

professor tem um comportamento didático. 

Pelos resultados, fez-se uma estratificação dos dados sobre a forma do professor 

transmitir o conhecimento em suas aulas, ou seja, “dialogando” quando a fala do professor e 

aluno se interagem no momento da transmissão do conhecimento, ou como “monólogo” onde 

o professor fala mais que os alunos e estes ficam na maior parte do tempo só a ouvir, tornando 

uma aula monótona. Assim, se obteve 154 respostas, das quais 112 foram das alunas e 42 dos 

alunos. 

A dinâmica do professor transmitir o conteúdo em sala de aula com um estilo de 

monólogo pode deixar o aluno disperso, pois tende a ser uma aula monótona, e o inter-

relacionamento didático com os alunos pode ficar abalado. 

Em uma aula em que o professor esteja “dialogando” e um que esteja com uma 

didática de “monólogo”, não significa dizer que aquele que dialoga com seus alunos, tenha 

aulas dinâmicas. Realizando um cruzamento de dados, a questão 38 das tabelas 90 e 91, e 

resumida no quadro 180, que tratou das aulas “monótonas” por parte dos professores no 

semestre de 2016.1, o resultado “monótono” foi apontado por 37,50% das alunas e 50% dos 

alunos, a questão 40 também das tabelas 90 e 91, e resumida no quadro 182, que tratou das 

aulas “monótonas” por parte dos professores da EJA, o resultado “monótono” foi apontado 

por 18,75% das alunas e 33,33% dos alunos, ambos já analisados, e se comparado com os 

resultados estratificados das questões 51 a 57 das tabelas 96 a 99, e resumida no quadro 197, 

os resultados se apresentam na mesma tendência, onde as aulas com uma didática do 

professor de forma “monologa” são apontadas por 27,68% das alunas e 35,71% dos alunos. 

Como conclusão parcial, é possível levantar-se uma “hipótese”, que a metodologia de 

um professor transmitir um conteúdo por mais que seja pelo diálogo com seus alunos, não 
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significa afirmar que a aula seja dinâmica. No entanto, percebe-se nos resultados um 

quantitativo de opiniões quanto as aulas “monologas” que pode levar a monotonia de uma 

aula, e é sobre este item que se deve centrar. Neste contexto, é bom lembrar que o aluno da 

EJA é um adulto que tem sonhos, que carrega consigo uma história de vida e possivelmente 

com muitos problemas, alguns com idade avançada, e cansados numa aula noturna monótona, 

o resultado não poderá ser o melhor. 

12- Os resultados das questões 59 a 62 apresentados nas tabelas 100 e 101, para as 

alunas e alunos respectivamente, e questões 63 a 65 apresentados nas tabelas 102 e 103, 

também para as alunas e alunos respectivamente, se caracterizam  nos meios que o professor 

utiliza para transmitir o conhecimento. 

Analisando cada um dos dados do quadro 205, que corresponde ao meio utilizado pelo 

professor para transmitir o conhecimento, observa-se que a metodologia acontece sob os 

seguintes aspectos: 

 As ações por “palavras e textos”, ocupam o maior percentual, na observação 

das alunas, 38,25%, e dos alunos é o menor, 7,27%. Ações como estas mostram que os 

professores se utilizam de muitas “palavras e textos” que podem ser apresentados sob muitas 

formas, seja na lousa, num slide, num quadro, pelo livro, apostila, enfim, de muitas maneiras. 

Pela comparação, ao cruzar esses dados com os do questionamento 38 das tabelas 90 e 91, 

apresentado no quadro 180, já analisado, que trata das aulas “monótonas” por parte dos 

professores do semestre de 2016.1, esta conotação foi apontada por 37,50% das alunas e 50% 

dos alunos, e também com o questionamento 40 das tabelas 90 e 91, apresentado no quadro 

182, também já analisado, pelo qual se conheceu como as aulas foram ministradas por todos 

os professores do curso da EJA, muitas foram “monótonas” na visão de 18,75% das alunas e 

33,33% dos alunos. Assim, resume-se que uma aula composta em sua maior parte com 

“palavras e textos” tende a ser “monótona”, cujos percentuais se aproximam dos apresentados 

entre esses quadros, apesar de um distanciamento na visão dos alunos no quadro 205. 

Observa-se que, quando se trata da EJA, no turno da noite, apesar de adultos, “palavras e 

textos” podem ser ações frágeis se acontecerem na maior parte do tempo de uma aula para 

esses aprendizes. 

 Analisando a transmissão do conteúdo pela “fala do professor”, esta ação 

ocupa um percentual de 28,19% na visão das alunas, e 54,55% dos alunos. É obvio que um 

professor tem que falar em suas aulas, senão não haveria como explicar o conteúdo, e parece 

desnecessário colocar algo neste contexto. No entanto, o que se pretende saber é a percepção 
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do aluno sobre o quanto o professor se utiliza desta ação em meio aos mais diversos 

instrumentos que podem ser articulados pelo mesmo para ministrar sua aula. Assim, seja qual 

for o conteúdo, sempre é necessário se utilizar dos significantes, das “palavras” e logicamente 

os “textos” falados com os mais diversos significados. Então, a “fala do professor” está 

agregada ao primeiro item citado, “palavras e textos” que se somados, do quadro 205, atinge 

66,44% na observação das alunas e 61,82% dos alunos, em ações conjunta para a transmissão 

do conteúdo. Pela comparação, no cruzamento destes resultados com os das questões 51 a 57 

das tabelas 96 a 99 para as alunas e alunos respectivamente e resumidos no quadro 197, já 

analisados, onde apareceu 27,68% na observação das alunas e 35,71% dos alunos, para a 

situação em que os professores trabalham numa condição de monólogo, no relacionamento 

didático, tem-se então uma confirmação de que para muitos alunos a aula se torna monótona, 

o que não é bom para essa categoria, a EJA. 

 Analisando o contexto da transmissão do conteúdo utilizando “imagens” pelos 

professores, esta ação é vista por 24,16% das alunas, e 16,36% dos alunos. Em resumo, 

imagens são pouco utilizadas. Comparando estes percentuais com os das questões 41 a 45 das 

tabelas 92 e 93 para as alunas e alunos respectivamente, e resumidos no quadro 188, ambos já 

analisadas, se percebe que há necessidade da utilização de um material didático constituído de 

imagens, que não necessariamente teria de ser uma apostila, livro, etc., mas todo material que 

contenha “imagens”. 

 Quanto a utilização e aproveitamento do “conhecimento e experiência do 

aluno”, o resultado mostra 9,40% na observação das alunas e 21,82% dos alunos, ou seja, os 

professores pouco utilizam ou não dão o devido valor ao conhecimento que o aluno traz 

consigo para a sala de aula. Assim, o “conhecimento e experiência” que o “aluno adulto” 

possui, poderia ser muito bem aproveitado pelo professor na hora da transmissão de um 

conteúdo, colocando-o sob a condição de reflexão, cujo cognitivo poderia ser amplamente 

explorado em favor do seu próprio aprendizado, e a aula provavelmente seria mais dinâmica, 

mais lúdica, melhor dialogada, mais interativa, mais proveitosa, enfim, haveria um lucro para 

ambos os lados, professor e aluno. 

Como conclusão parcial dos questionamentos 59 a 65 das tabelas 100 a 103, se 

percebe que a metodologia aplicada pelos professores no momento da transmissão do 

conteúdo, segue um estilo tradicional, o aluno escuta mais do que age, e o cognitivo do aluno 

é pouco explorado. 
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Numa conclusão parcial de todo o questionário 2 aplicado aos alunos do 5º período do 

Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio na modalidade da Educação de Jovens e Adultos 

de um Campus do IFPB, se assemelham aos do 1º e 3º módulos. Se percebeu que os métodos 

didáticos aplicados pelos professores se estabelece por um estilo “tradicional”, onde o aluno 

pouco fala, ficando mais a escutar por práticas contextualizadas pontuais e não havendo, 

quase nenhuma, a prática da interdisciplinaridade. É uma turma constituída de adultos, em 

que muitos trabalham, e por este motivo são pessoas que podem trazer consigo uma carga de 

conhecimento do seu dia a dia para a sala de aula, sendo este aspecto pouco explorado pelo 

professor quando no momento da transmissão do conhecimento científico, cuja didática 

contradiz os princípios da andragogia. Assim sendo, o aluno se torna mais ouvinte do que 

participante, e seu cognitivo pouco explorado ou na pior situação, esquecido ou ignorado, 

contrapõe-se ao conceito da metacognição. Associado a tudo isto há o material didático 

utilizado pelo aluno, onde se observa da necessidade de inovações, haja vista dos alunos 

aceitarem uma nova maneira de expor um conteúdo por um material didático diferente, 

lúdico, que o atraia à leitura e interesse pelo estudo, pelo qual se objetive uma possibilidade 

de melhoria no processo de aprendizado. Desta forma, muitos são os meios a serem 

explorados por elementos que podem trazer benefícios para melhoria do aprendizado do 

aluno, como a interdisciplinaridade, a andragogia e a metacognição, os quais não foram 

comprovados sua existência ou aplicação no processo ensino-aprendizado desta turma de 

forma explícita. Tais elementos conceituados por suas peculiaridades isoladas, juntas se 

completam e se engrandecem, contribuindo para uma mudança de comportamento. 

 

5.3 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO 3 

 

O questionário 3, apêndice “G”, volume 2/2, se caracteriza na visão do aluno acerca de 

um material didático organizado de forma diferente de um modelo tradicional, o qual induz no 

leitor o processo da metacognição. 

Foi aplicado exclusivamente aos alunos do 1º e 3º módulos de um Curso Técnico 

Integrado ao Ensino Médio, na modalidade da Educação de Jovens e Adultos, período letivo 

2016.1, turno da noite, como complemento do questionário 2. 

Justifica-se a aplicação exclusiva a essas duas turmas, 1º e 3º módulos, porque a turma 

do 5º módulo não tem a disciplina escolhida pela qual houve o experimento. 
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Assim, foi realizado um experimento com material didático com formato diferente do 

modelo tradicional, pelo qual se observou a visão dos alunos sobre sua própria aprendizagem, 

pelo processo da metacognição, numa disciplina escolhida aleatoriamente, Geografia, e, com 

a colaboração dos professores da disciplina citada, cujos capítulos correspondentes são: 

 Capítulo 2 da disciplina de Geografia do módulo 1 do livro-texto oficial da EJA, 

oferecido aos alunos do primeiro módulo; 

 Capítulo 4 da disciplina de Geografia do módulo 3 do livro-texto oficial da EJA, 

oferecido aos alunos do terceiro módulo. 

O capítulo 2 – “RIQUEZAS E POBREZAS AMBIENTAIS”, do livro-texto oficial da 

EJA, está apresentado sob o formato original no anexo “B”, volume 2/2. 

No apêndice “K”, volume 2/2, se encontra o capítulo 2 da disciplina de Geografia, sob 

o formato de apostila, com o conteúdo e imagens originais do livro-texto oficial da EJA para 

não descaracterizar, acrescido de outros textos e imagens complementares, estruturado num 

formato não tradicional, aplicado pelo professor da respectiva disciplina, objetivando observar 

a visão dos alunos sobre o material experimentado pelo qual induziu-se o processo da 

metacognição. 

O capítulo 4 – “UM OLHAR SOBRE A AMÉRICA LATNA E OS MOVIMENTOS 

DE CONTESTAÇÃO”, está apresentado sob o formato original no anexo “C”, volume 2/2. 

No apêndice “L” volume 2/2, se encontra o capítulo 4 da disciplina de Geografia, sob 

o formato de apostila, com o conteúdo e imagens originais do livro-texto oficial da EJA para 

não descaracterizar, acrescido de outros textos e imagens complementares, estruturado num 

formato não tradicional, aplicado pelo professor da respectiva disciplina, objetivando observar 

a visão dos alunos sobre o material experimentado pelo qual induziu-se o processo da 

metacognição. 

Na análise dos conteúdos das respostas do questionário 3 e conclusões parciais, 

houveram cruzamentos de dados ao longo do contexto à conclusão final. 

Quando citado acerca do capítulo original do livro-texto adotado oficialmente pelo 

MEC a um curso da EJA, não se trata de criticá-lo negativamente em seu contexto, mas, 

verificar se é ou está adequado ao tipo de clientela ao qual é submetido, mediante à visão dos 

alunos e professores que dele se utilizam, e o quão pode ser melhorado para o objetivo 

principal do processo ensino-aprendizado desses alunos, o aprendizado. 

É bem lembrado que os alunos da EJA possuem características bem diferentes 

daqueles que se encontram no ensino regular, ou seja, são aprendizes que estão em turmas 
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heterogênea, com idades irregulares, muitos retornando ao mundo acadêmico depois de um 

período de afastamento, muitos são casados, uns trabalham outros não, em sua maioria são 

participantes de cursos que acontecem no turno da noite, além de fazerem parte de classe 

social mais desfavorecida economicamente, e junto a tudo isto, são adultos que carregam uma 

história de vida, e por essa razão têm uma rica experiência que pode ser compartilhada entre 

aprendizes adultos e professores na sala de aula, enquanto que os alunos do ensino regular, 

dificilmente possuem tais características. 

Assim, o material didático deve ser elaborado com certa apreciação e apropriado às 

especificidades da clientela que o utilizará, pois, as dificuldades dos alunos interagirem com o 

livro-texto oficial são muitas, conforme registrado e observado no item 4.2.6 – quadro 40, 

analisado no item 5.2.1 para os alunos do módulo 1, no item 4.3.6 – quadro 103, analisado no 

item 5.2.2 para os do módulo 3, e, apesar de não ter sido aplicado o questionário 3 por não ter 

sido realizado o experimento da apostila com os alunos do módulo 5, também pode ser 

observado as dificuldades deles com o referido material didático oficial do curso, registrado 

no item 4.4.6 – quadro 168, analisado no item 5.2.3. 

Portanto, os capítulos 2 e 4 do livro-texto oficial da EJA, sob formato tradicional, 

possuem características bem diferentes dos mesmos capítulos elaborados sob formato não 

tradicional, que propicia o processo de metacognição, que embora apresentado como apostila, 

outros elementos poderão ser verificados quando comparadas as informações que estão nas 

tabelas 122 e 123, respectivamente para os capítulos 2 e 4. 

A tabela 122 mostra informações peculiares entre os dois capítulos, do livro-texto 

oficial e a apostila, para o capítulo 4 da disciplina de Geografia. 
 

Tabela 122 – Diferenças entre o tradicional e o proposto do capítulo 2 da disciplina de Geografia – 1º módulo 
Livro Viver e aprender - Ciências Humanas - Ensino Médio 

Tempo, espaço e cultura 

Educação de Jovens e Adultos - PNLD EJA - 2014 / 2015 / 2016 
FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação / Ministério da Educação 

Editora - Global editora 
Nº de páginas - 480 páginas de estudo para o aluno. 

Geografia – 1º período semestral 

Livro original - Capítulo 2 - Riquezas e pobrezas ambientais - pg. 19 a 27 

Nº de páginas 9 
Nº de páginas com imagens (mapas, fotos, gráficos, charge) 4 

Nº de páginas sem imagens 5 
Nº de imagens 7 

APOSTILA 
Capítulo 2 (apresentado com base de histórias em quadrinhos, favorecendo ao processo metacognitivo) 

Capítulo 2 - Riquezas e pobrezas ambientais 
Nº de páginas 28 
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Nº de páginas com imagens (mapas, fotos, gráficos, charge) 28 
Nº de páginas sem imagens 0 

Nº de imagens 208 
 

 Número de páginas – o capítulo original apresenta nove páginas, e a apostila vinte 

e nove. Seja de um jeito ou de outro, o conteúdo original permaneceu o mesmo na 

apostila; 

 Número de páginas com imagens – das nove páginas do capítulo original, quatro 

contém imagens e cinco não. Todas as páginas da apostila contém imagens; 

 Número de imagens – o capítulo original apresenta sete imagens, e a apostila 208. 

A tabela 123, semelhante a tabela 122, mostra informações peculiares entre o livro-

texto original e a apostila, para o capítulo 4 da disciplina de Geografia. 
 

Tabela 123 – Diferenças entre o tradicional e o proposto do capítulo 4 da disciplina de Geografia – 3º módulo 
Livro Viver e aprender - Ciências Humanas - Ensino Médio 

Tempo, espaço e cultura 

Educação de Jovens e Adultos - PNLD EJA - 2014 / 2015 / 2016 
FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação / Ministério da Educação 

Editora - Global editora 
Nº de páginas - 480 páginas de estudo para o aluno. 

Geografia – 3º período semestral 

Livro original - Capítulo 4 - Um olhar sobre a América Latina e os movimentos de contestação - pg. 365 

a 376 

Nº de páginas 12 
Nº de páginas com imagens (mapas, fotos, gráficos, charge) 6 

Nº de páginas sem imagens 6 
Nº de imagens 9 

APOSTILA 
Capítulo 4 (apresentado com base de histórias em quadrinhos, favorecendo ao processo metacognitivo) 

Capítulo 4 - Um olhar sobre a América Latina e os movimentos de contestação 

Nº de páginas 27 
Nº de páginas com imagens (mapas, fotos, gráficos, charge) 27 

Nº de páginas sem imagens 0 
Nº de imagens 205 

 

 Número de páginas – o capítulo original apresenta doze páginas, e a apostila vinte 

e oito. Seja de um jeito ou de outro, o conteúdo original permaneceu o mesmo; 

 Número de páginas com imagens – das doze páginas do capítulo original, seis 

contém imagens e seis não. Todas as páginas da apostila contém imagens; 

 Número de imagens – o capítulo original apresenta nove imagens, e a apostila 205. 

Como se pode notar, em quaisquer dos capítulos, 2 ou 4, o material didático do livro-

texto possui menos páginas que a apostila, porém o conteúdo original permanece o mesmo, 

conforme pode ser visto no volume 2/2, nos anexos “B” e “C” e apêndices “K” e “L”. 
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Os alunos da EJA que têm tantas peculiaridades, ao lerem um capítulo em que, 

aparentemente, se apresenta com muita leitura e poucas imagens, pode naturalmente haver 

dispersão da atenção. No entanto, o mesmo capítulo como foi apresentado na apostila, teve 

um quantitativo de páginas maior, uma quantidade de imagens significativamente maior, o 

quantitativo de leitura dos textos originais aparentemente maior, mas foi o mesmo, sendo 

apenas fracionados e distribuídos por entre as figuras originais acrescidas de outras, bem 

como com outros textos, numa formatação que se apresentaram de forma lúdica e atrativa, e 

assim, como efeito resultou numa boa aceitação. 

Portanto, o aluno não olha o quantitativo de folhas ou até mesmo o conteúdo, mas por 

meio das imagens lhe pode despertar o interesse, aguçar curiosidade, a leitura acontece de 

forma mais leve com os tipos de imagens, cujo colorido provoca uma interconectividade das 

imagens com o texto original particionado juntamente com outros textos. 

Além de tudo, há as paradas para escrita e reflexão durante a leitura, ou seja, o leitor 

não é colocado de imediato diante de determinado conhecimento específico mas, é chamado 

para escrever o que pensa ou imagina, com base no seu cognitivo. Depois deste momento, 

continuando a leitura, quando estiver do conhecimento científico, lhe é solicitado outra parada 

para escrever, e pela comparação entre o que acabara de ler “cientificamente correto” e o que 

escreveu anteriormente pelo seu cognitivo, pela reflexão perceberá se acertou ou errou, 

havendo então a apreensão do conhecimento cientificamente correto de forma reflexiva. Esses 

são os momentos metacognitivos. 

Desta forma, as imagens e os momentos de reflexão que propiciam a prática do 

processo da metacognição constituirão um conjunto de ferramentas que farão o aluno 

aprender de forma lúdica, sem leva-lo ao stress, e sem se aperceber, conseguirá ler o mesmo 

conteúdo que se encontra no livro-texto e, provavelmente. melhor apreendido pela observação 

e reflexão, sem precisar “decorar”. 

A seguir segue a análise do questionário 3, cujos resultados poderão comprovar o que 

foi descrito sobre o material didático original, o livro-texto, e a apostila apresentada num 

modelo que propicia ao aluno aprender melhor, com mais eficiência. 

 

5.3.1 Análise do questionário 3 para turma do 1º módulo 

 

No item 4.5.1 tem-se os resultados dos questionamentos 67 a 72, os quais estão 

agrupados em quatro tabelas. O primeiro agrupamento contém as questões 67 a 69, 
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apresentadas nas tabelas 104 e 105, para as alunas e alunos respectivamente, e resumidas nos 

quadros 206 a 209. O segundo agrupamento contém as questões 70 a 72, apresentadas nas 

tabelas 106 e 107, para as alunas e alunos respectivamente, resumidas nos quadros 210 a 212. 

Pelo questionamento 67 pretende-se conhecer a opinião dos alunos acerca do material 

elaborado diferente do estilo tradicional, em formato de apostila, em relação ao material 

didático original, o livro-texto oficial estruturado num formato tradicional. Tais resultados 

estão resumidos no quadro 206, pelo qual é mostrado como foi percebido pelas alunas e 

alunos, bem como, o quadro 207 que mostra as críticas sobre o mesmo material didático 

modificado, diferente do estilo tradicional, podendo-se destacar das citações algumas palavras 

em negrito, reapresentados nos quadros 249 e 250. 
 

Quadro 249 – Opinião das alunas acerca do material didático proposto em relação ao livro oficial no estilo 
tradicional (1º módulo) 

A1 Foi muito melhor porque aprendemos mais. 
A2 Foi possível ter um entendimento do assunto com mais facilidade e de maneira dinâmica. 
A3 Foi possível absorver os assuntos de maneira mais animada deixando a aula mais dinâmica. 
A4 Foi ótimo, pois transmite o contexto de figuras coerentes aos acontecimentos. 
A5 Aprendemos mais sobre a poluição. 
A6 Apostila sempre é melhor que o livro, seja tanto em Geografia ou em outro material, pois tem como 

interagir melhor com o assunto. 
A7 Apostila estava mais dinâmica e fácil de se compreender. 
A8 Eu achei muito ótimo porque aprendi mais. 
A9 Achei bem interessante o modo como foi elaborada, pois os desenhos chamam bastante atenção. 

A10 Eu achei a apostila mais dinâmica. 
A11 Eu gosto mais da apostila, é mais explicada. 
A12 Gostei muito porque fica bem claro o que está escrito 
A13 São coisas distintas, pois cada uma tem a sua vantagem. 
A14 Adorei 

A15 Eu consegui entender melhor que o livro. 
 

Quadro 250 – Opinião dos alunos acerca do material didático proposto em relação ao livro oficial no estilo 
tradicional (1º módulo) 

A16 Apostila é muito melhor. 
A17 Bastante interessante. Colaborou com um aprendizado melhor. 
A18 Gostei muito e facilita a maneira de não trazer os livros pesados. 
A19 Ótimo 

A20 Ficaram excelente. 
A21 Ótimo! Foi melhor estudar pela apostila do que pelo livro. Facilita mais porque é um assunto 

simplificado. 
A22 Fica melhor de aprender e entender o assunto. 
A23 Achei muito interessante pois prendeu mais minha atenção e se tornou mais dinâmica. 
A24 Achei muito didática e menos entediante. 

 

Analisando os destaques de cada um dos alunos que comparam o material elaborado 

diferente do tradicional, sob formato de apostila, em relação ao conteúdo do livro-texto oficial 

da EJA com formato tradicional, observa-se uma percepção positiva e bem aceita por parte 
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dos leitores, quando, provavelmente, a leitura acontecendo de forma leve e lúdica, o conteúdo 

seja melhor apreendido. 

Em meio a tantas percepções, há observações que merecem destaque pelo cruzamento 

de dados que se mostram a seguir: 

 O aluno cita que o livro-texto é pesado e a apostila é melhor de transportar. No 

entanto, não por este motivo apenas, mas como tantos outros relatos justificados por não 

utilizar tal material didático oficial conforme registrado pela questão 27 e resumido no quadro 

41, no item 4.2.6. 

 Os registros destes alunos no questionamento 26 do questionário 2, das tabelas 

22 e 23 para as alunas e alunos respectivamente, resumidas nos quadros 39 e 40, neste último, 

37,5% dos alunos dizem ter uma boa interação com o livro didático e 62,5% dizem não ter tal 

facilidade. Cruzando estes resultados com os apresentados no questionamento 68 do 

questionário 3, das tabelas 104 e 105, resumido no quadro 208, observa-se que foi quase 

unânime a aceitação dos alunos com a apostila, com 93,33% pelas alunas e 100% pelos 

alunos. Isto demonstra o quanto o material didático inovado, elaborado de uma forma 

diferente do tradicional e objetivando atrair o leitor, modificou a visão dos alunos. 

 Outro aspecto observado foi a atenção dos alunos quanto ao entendimento da 

leitura. Acharam de fácil compreensão, o que facilita o aprendizado enfim. Porém, ressalva-se 

que o contexto original do livro oficial, inclusive as imagens, foram mantidas. A diferença é 

que os textos originais foram fracionados, separados e colocados em momentos distintos 

juntos a outras imagens que se posicionaram em meios a outros textos estruturados numa 

linguagem popular, lúdica e dialogada com o leitor, ou seja, há uma conversa entre 

personagens dos textos com quem ler. Isto tudo faz com que a leitura se torne leve, agradável, 

atraente, o conhecimento se torne perceptível, entendido e compreendido, enfim, o aluno 

aprende de forma agradável sem se aperceber, que é o objetivo principal. De que adianta ter 

tantos fraseados se o aluno não conseguir entender. É preciso saber para qual clientela um 

texto será submetido. 

 Outro aspecto chama atenção ao dinamismo. A elaboração do conteúdo, de 

forma lúdica e numa linguagem perceptível e entendível, torna o contexto dinâmico. Mais 

uma vez é bom frisar, o aluno aprende de forma lúdica sem se aperceber. 

 Também, não colocado pelos alunos de forma direta, em vários momentos no 

transcorrer da leitura feita pelo aluno é-lhe solicitado parar para responder ou escrever com 

suas palavras sobre determinado conhecimento que esteja lendo, por meio do seu cognitivo. 
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Em seguida, com a continuação da leitura, noutro momento novamente é-lhe solicitado parar 

a leitura e comparar o conteúdo que se apresenta “cientificamente correto” com o que 

escreveu anteriormente. Pela comparação e reflexão, percebe se respondeu correto ou não. 

Isto é o processo da metacognição, fazer o aluno refletir por seus próprios conhecimentos o 

quão poderá estar certo ou errado em relação a determinado conceito ou conhecimento 

científico, e pelos erros até se pode afirmar que se aprende mais. 

A observação dos erros no contexto de explorar o cognitivo se confirma em Kopcke 

Filho (1997, p. 61) (ver p. 60 desta tese). 

 Foi proposital a colocação das imagens em consonância com determinados 

textos para facilitar a compreensão dos próprios textos originais. 

Saliente-se que os alunos da EJA têm uma infinidade de obstáculos à leitura e 

compreensão do livro-texto, como observado nas justificativas da questão 27 das tabelas 22 e 

23, resumidas no quadro 41, do item 4.2.6. No entanto, o mesmo texto do livro oficial foi 

colocado de outra maneira, fracionado e agregado a outros textos e imagens que fizeram 

conexão com o que se desejada passar para o leitor e, é provável, tenha sido por esta razão 

que foi tão bem aceito pelos alunos. A nova visão dos alunos sobre o conteúdo do livro-texto, 

agora em outro espaço apresentado de forma diferente, na apostila, foi registrada em suas 

citações quando responderam a questão 67 das tabelas 104 e 105 do item 4.5.1, reapresentado 

nos quadros 249 e 250, do item 5.3.1. 

 Pela questão 6, com respostas resumidas no quadro 38 do item 4.2.6, é 

mostrado por unanimidade dos alunos o quão têm afinidade com materiais de leitura que 

contenham figuras, imagens, semelhante a revistas em quadrinhos. Portanto, a maneira como 

foi elaborada a apostila, evidencia a razão de tantos alunos a aceitaram tão bem, comprovado 

pelas citações reapresentadas nos quadros 249 e 250, do item 5.3.1. 

O questionamento 68 trata de saber qual a preferência do aluno, sobre o material 

didático elaborado num estilo não tradicional em relação ao livro-texto oficial que se estrutura 

num formato tradicional. Conforme os resultados apresentados nas tabelas 104 e 105, do item 

4.5.1, para as alunas e alunos respectivamente, o resumo no quadro 208 mostra que 93,33% 

das alunas e 100% dos alunos afirmaram com um “sim”, cuja preferência foi quase unânime, 

e 6,67% das alunas com um “mais ou menos”, ou seja, a meio termo, com um “sim e não”. 

Pelo resultado da única aluna, que correspondeu a 6,67% delas, é importante analisar o 

porquê de sua resposta, e na análise de cruzamento de dados tem-se o seguinte: 



393 
 

 
 

 A aluna A13, que disse “sim e não”, podendo ser interpretado com um “mais 

ou menos”, anteriormente na questão 67 afirmou que “são coisas distintas, pois cada um tem a 

sua vantagem”. É uma resposta considerável, pois se estabelece no relativismo, ou seja, pelo 

que se pode interpretar seria de como o material didático esteja elaborado e apresentado para 

o leitor, pois a apostila que lhe foi entregue poderia ter tido resultados piores que o próprio 

livro. 

Pelo questionamento 69 apresentado nas tabelas 104 e 105, para as alunas e alunos 

respectivamente, do item 4.5.1, se pretende saber quais as justificativas dos alunos acerca das 

suas preferências, pelo material didático elaborado no estilo não tradicional, apresentado e 

aplicado como proposta, ou pelo material didático tradicional. Por meio do agrupamento das 

citações dos alunos apresentado no quadro 209, resgatando para os quadros 251 e 252 

destaca-se em negrito algumas palavras. 

Analisando os destaques de cada um dos alunos que justificam a preferência pelo 

material didático elaborado num modelo diferente do tradicional, sob formato de apostila, em 

relação ao conteúdo do livro oficial da EJA, organizado num formato tradicional, nota-se que 

houve o mesmo segmento de visão nas respostas dadas no questionamento 67, das tabelas 104 

e 105. 
Quadro 251 – Justificativa das alunas acerca da preferência do material didático novo ou tradicional (1º módulo) 

A1 Porque eu aprendo mais. 
A2 O material modificado melhora o entendimento. 
A3 Como já falei, foi melhor a interpretação da apostila. 
A4 Seria um complemento da apostila com o livro. 
A5 Porque na apostila fica mais fácil. 
A6 Pela facilidade em entender o assunto e pelo modo com que interagimos com a classe e o professor. 
A7 Porque fica mais fácil o aprendizado. 
A8 Porque foi excelente. 
A9 Pelo meio atrativo que foram os desenhos. A ideia foi muito boa. 

A10 Porque você interage mais. 
A11 É mais explicativa e melhor de entender. 
A12 É que tira mais informação. 
A13 É como falei. Acho que tem que explorar os dois. 
A14 Nada a dizer. 
A15 É sim 

 

Quadro 252 – Justificativa dos alunos acerca da preferência do material didático novo ou tradicional (1º módulo) 
A16 A apostila muito melhor. 
A17 Achei dinâmica. 
A18 Porque não carregamos livros pesados. 
A19 A apostila é melhor 
A20 Ilustrações ajudam a absorver as ideias. 
A21 Como disse, a apostila é mais simplificada e fácil de entender. 
A22 Porque fica mais fácil de entender o assunto e podemos dialogar mais com o professor. 
A23 Por chamar mais minha atenção. 
A24 Para mim o que tinha naquela apostila já era suficiente. 
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Pelos questionamentos 70 a 72, apresentados nas tabelas 106 e 107, para as alunas e 

alunos respectivamente, se pretende saber dos alunos o que seria necessário para melhorar o 

novo material didático elaborado de forma diferente do tradicional, a apostila, e se gostariam 

que as outras disciplinas tivessem os conteúdos organizados no mesmo estilo dela, e sob quais 

justificativas, que estão resumidos nos quadros 210 a 212. 

No questionamento 70 apresentado nas tabelas 106 e 107, pretende-se saber pela visão 

dos alunos o que seria necessário para melhorar o material didático apresentado e aplicado 

como proposta, resumido no quadro 210. Destaca-se algumas palavras em negrito nas citações 

dos alunos resgatadas para os quadros 253 e 254. 
 

Quadro 253 – O que falta melhorar no material didático modificado - alunas (1º módulo) 
A1 Está bom. 
A2 Não faltou nada. O material foi bem elaborado. 
A3 Não faltou nada. O material foi bem elaborado. 
A4 Para mim, nada. 
A5 Mais nada. 
A6 Nada. 
A7 Para mim está ótimo. 
A8 Não tem o que justificar. Está excelente, 
A9 Está bom do jeito que está. Foi bastante atrativo. 

A10 Do jeito que foi elaborada para mim está ótimo. 
A11 Está bom. 
A12 Que ela venha com mais informação. 
A13 Na apostila estava um pouco repetitivo. 
A14 Ótimo. 
A15 Nada. 

 

Quadro 254 – O que falta melhorar no material didático modificado - alunos (1º módulo) 
A16 Nada. 
A17 Na minha opinião. Nada 
A18 Não tenho o que falar do material e da boa forma de ensinar. 
A19 Ela cria vida igual ao jornal de Harry Potter. 
A20 Nada. 
A21 Nada. 
A22 Para mim não falta nada. 
A23 Está bom. 
A24 Para mim, nada. 

 

As citações demonstraram não faltar nada para torna-la melhor, porém, uma delas 

chamou atenção pela aluna A13, “Na apostila estava um pouco repetitivo”, cuja “repetição”, 

não citou o que seria. Por “hipótese”, poder-se-ia citar várias coisas. No entanto, é possível 

que as “repetições” que a aluna refere sejam as pausas solicitadas durante a leitura, quando o 

leitor deve escrever a partir do seu cognitivo, e mais à frente, com outra pausa, comparar o 
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que esteja lendo “cientificamente correto” com o que escreveu anteriormente, ou seja, é o 

processo de metacognição. 

Uma curiosidade citada pelo aluno A19 acerca do que precisaria melhorar na apostila. 

Ele diz: “Ela cria vida igual ao jornal de Harry Potter”. As imagens juntamente aos textos e 

contextos se apresentavam tão realistas, que assemelhou o que se apresenta nos filmes de 

“Harry Potter” onde as imagens do jornal, pela magia, se movimentam como uma tela de TV. 

Isso é importante em um processo ensino-aprendizado, fazer o aluno sentir-se parte de um 

contexto, torná-lo até personagem de histórias supostamente criadas, nas quais contenham o 

conhecimento científico a ser transmitido, e o aluno aprende de forma descontraída. 

O questionamento 71 apresentado nas tabelas 106 e 107, para as alunas e alunos 

respectivamente, do item 4.5.1, resumido no quadro 211, pretende-se saber se gostariam que 

as outras disciplinas tivessem os materiais didáticos conforme o que lhes foi apresentado na 

apostila. Percebe-se que 86,67% das alunas e 100% dos alunos afirmaram “sim”, e 13,33% 

das alunas afirmaram “não”. 

No questionamento 72 das tabelas 106 e 107, do item 4.5.1, os alunos justificam a 

resposta anterior, pela qual se buscou saber se gostariam que as outras disciplinas tivessem 

materiais didáticos conforme a apostila que lhes foi apresentada e aplicada no primeiro 

capítulo da disciplina de Geografia. Das citações agrupadas no quadro 212, destaca-se 

algumas palavras em negrito, resgatadas para os quadros 255 e 256, bem como, as que 

corresponderam aos 13,33%, de opinião contrária. 
 

Quadro 255 – Justificativa da pergunta anterior - alunas (1º módulo) 
A1 É melhor também o livro porque nele tem mais conteúdo e a apostila as vezes são muito repetitivos. 
A2 Iria facilitar o entendimento. 
A3 Pois ficaria mais fácil entender os assuntos. 
A4 Pois seria um auxílio para o aprendizado 
A5 Pois facilita mais para estudar. 
A6 Facilitaria no meu aprendizado 
A7 Pois facilitaria muito o aprendizado. 
A8 Nós aprendemos mais, todos compartilharam. 
A9 Se torna mais claro e fácil de aprender. 

A10 Porque eu interajo muito mais. 
A11 Porque é melhor para entender. 
A12 Fica melhor de entender. 
A13 Talvez sim, mas a utilização dos livros é importante. 
A14 Depende 
A15 Com certeza ajudaria bastante. 
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Quadro 256 – Justificativa da pergunta anterior - alunos (1º módulo) 
A16 Sim 

A17 Facilitaria o aprendizado. 
A18 Já está respondido nas questões anteriores. 
A19 A apostila é melhor que o livro didático. 
A20 É tudo questão de linguagem. 
A21 Melhoraria a parte do aprendizado. 
A22 Ficaria melhor porque facilita para a turma trabalhar em conjunto. 
A23 Vai melhorar a aprendizagem dos alunos. 
A24 Por praticidade e mais interessante. 

 

Destaca-se atenção para as observações sobre os 13,33% das alunas no quadro 211, 

correspondente a duas alunas, A1 e A14, que afirmaram não querer as outras disciplinas do 

curso com material didático semelhante ao que lhes foi aplicado na disciplina de Geografia. 

Analisando suas justificativas e, cruzadas com outras respostas das mesmas alunas em outros 

questionamentos, estão mostradas a seguir: 

 A aluna A1 responde “está bom” na questão 70 da tabela 106, e na seguinte, 

questão 71, responde que “não” gostaria que o material didático do curso fosse conforme a 

apostila, cuja justificativa na questão 72, reeditado no quadro 255, do item 5.3.1, é 

apresentada com a seguinte citação: “É melhor também o livro porque nele tem mais 

conteúdo e a apostila as vezes são muito repetitivos”. 

Analisando sua citação como resposta de justificativa na questão 72, se percebe que 

não comparou os textos do livro e da apostila, pois não foi retirada a originalidade do livro e 

imagens, tudo na íntegra do capítulo do livro foi colocado na apostila. Assim, o conteúdo 

original do primeiro capítulo da disciplina de Geografia no livro e na apostila estão iguais. 

Quanto a ela afirmar estar “repetitivo na apostila”, talvez sejam os momentos em que é 

solicitado ao leitor responder os questionamentos feitos, fazendo o aluno trabalhar o 

cognitivo, e nos momentos de comparação do que escreveu com o que esteja lendo no 

momento, cientificamente correto conforme o original do livro, acontece o processo da 

metacognição. Então, tais momentos se repetem pelas “solicitações”, que não tem como ser 

diferente, pois trata-se de fazer o aluno fazer a parte dele em vários instantes, “ler”, “pensar”, 

“escrever”, “ler”, “comparar”, “refletir”, “compreender”, “apreender”. 

 A aluna A14, que respondeu “ótimo” na questão 70 e “não” na questão 71, 

ambas da tabela 106, na questão 72, do item 4.5.1, reeditado no quadro 255, do item 5.3.1, 

justificou afirmando “depende”. 

Analisando suas respostas não fica claro o que gostaria de afirmar, pois embora tenha 

achado ótimo o material didático, e afirmado que “não” gostaria que as outras disciplinas do 
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curso tivessem um material semelhante a apostila, fica difícil entender o porquê da sua 

resposta “depende”, como justificativa. Hipóteses, podem ser muitas. 

Além destas duas alunas que responderam “não” na questão 71, há ainda umas 

observações sobre as justificativas da coluna 72 de alguns alunos: 

 A aluna A13 justificou na coluna 72 o “sim” da coluna 71 da tabela 106, no 

item 4.5.1, reeditado no quadro 255, no item 5.3.1, com a seguinte resposta: “talvez sim, mas 

a utilização dos livros é importante”. 

Ressalve-se que o livro realmente é importante, no entanto, o mais importante não o 

objeto denominado “livro”, mas o que ele contém de atrativo para os seus aprendizes. Assim, 

na questão 71, tabela 106, ela respondeu que gostaria que todas as disciplinas do curso fossem 

conforme a apostila aplicada, e na questão 70, afirmou que há repetições na apostila, que por 

“hipótese”, as repetições sejam os momentos cognitivos e metacognitivos, já explicados na 

análise feita sobre a aluna A1, em que o aluno é solicitado “ler”, “pensar”, “escrever”, “ler”, 

“comparar”, “refletir”, “compreender”, “apreender”. 

 O aluno A20 chamou atenção na coluna da questão 72, tabela 107, no item 

4.5.1, reeditado no quadro 256, no item 5.3.1, com a seguinte resposta: “É tudo questão de 

linguagem”. Sua resposta é colocada como justificativa sobre a questão anterior, de número 

71 da mesma tabela, 107, pela qual é questionado se o aluno gostaria que todas as disciplinas 

fossem conforme a apostila aplicada na disciplina de Geografia. 

Quando o aluno fala “linguagem”, isto é um significante importante no conteúdo de 

um material didático, pois em primeiro lugar, “para quem” está sendo dirigido determinado 

conteúdo, e “o que se pretende” transmitir. Em segundo lugar, “como” a linguagem será 

apresentada para o público pretendido, apenas “palavras” pelos seus textos ou associadas a 

“imagens”. Em terceiro lugar, fazendo “conexão prática” com alguma coisa de forma 

“interdisciplinar” ou desconexas, isoladas, engessadas, conceituadas apenas, de forma 

“disciplinar”. Portanto, tudo passa pela “forma de linguagem”, ou seja, como se apresentam as 

palavras, as imagens, as conexões, a interdisciplinaridade. Também não necessariamente teria 

de ser uma “apostila”. O “livro” pode ser o instrumento principal para o estudo do aluno, 

porém, o mais importante é o que se encontra em seu interior e, como se apresenta 

estruturalmente para um público alvo, no caso da clientela desta pesquisa, a EJA. Assim, pela 

linguagem se constroem os currículos onde se encontram conteúdos que se apresentarão em 

livros e assemelhados, que diante de tantos avanços tecnológicos, os currículos necessitam se 
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adequar às necessidades humanas e não o humano se adequar ao que foi supostamente 

pensado ser bom para ele. 

Como conclusão parcial pelos resultados do questionário 3 aplicado aos alunos do 

módulo 1, o material didático formatado sob um modelo diferente do tradicional, o qual foi 

apresentado e trabalhado pelo professor da disciplina, foi bem aceito pelos alunos. Comprova-

se então, que se um material didático para uma clientela como é a da EJA, fosse implantado 

sob o modelo experimentado, provavelmente muitos efeitos positivos poderiam surgir em 

benefício dos próprios alunos, que dada a transformação de pensamento e prática, seria um 

novo olhar para a EJA. 

 

5.3.2 Análise do questionário 3 para turma do 3º módulo 

 

No item 4.5.2 tem-se os resultados dos questionamentos 67 a 72, os quais estão 

agrupados em quatro tabelas. O primeiro agrupamento contém as questões 67 a 69, 

apresentadas nas tabelas 108 e 109, para as alunas e alunos respectivamente, e resumidos nos 

quadros 213 a 217. O segundo agrupamento contém as questões 70 a 72, apresentadas nas 

tabelas 110 e 111, para as alunas e alunos respectivamente, e resumidas nos quadros 218 a 

220. 

Pelo questionamento 67 pretende-se conhecer a opinião dos alunos acerca do material 

elaborado diferente do estilo tradicional, em formato de apostila, em relação ao material 

didático original, o livro-texto oficial estruturado num formato tradicional. Tais resultados 

estão resumidos no quadro 213, pelo qual é mostrado como foi percebido pelas alunas e 

alunos, bem como, o quadro 214 que mostra as críticas sobre o mesmo material didático 

modificado, diferente do estilo tradicional, podendo-se destacar das citações algumas palavras 

em negrito, reapresentados nos quadros 257 e 258. 
 

Quadro 257 – Opinião das alunas acerca do material didático proposto em relação ao livro oficial no estilo 
tradicional (3º módulo) 

A1 Muito difícil 
A2 Gostei 

A3 Gostei da apostila, achei prática e de fácil aprendizado. 
A4 Um pouco complicado 
A5 Sobre a apostila de Geografia achei que está boa. 
A6 Foi legal. Muito interessante. 
A7 Não gostei 
A8 Gostei muito 

A9 Ótimo 

A10 Eu gostei e foi fácil de entender. Excelente. 
A11 Gostei. Cada imagem um novo horizonte. 
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A12 Ficou mais fácil de entender e de responder as questões. 
A13 Foi muito bom e legal. 
A14 Eu fiquei com dificuldade, mas depois consegui entender. 
A15 As apostilas são muito importantes explica muito bem para mim. 
A16 Não gostei, pois, as figuras me atrapalharam e só aprendi olhando e lendo o livro. 
A17 Para mim está boa, porque eu consegui entender. 

 
Quadro 258 – Opinião dos alunos acerca do material didático proposto em relação ao livro oficial no estilo 

tradicional (3º módulo) 
A18 Ela se torna muito mais interessante e dar para ser os atores. 
A19 Muito boa prática. 
A20 É um pouco complicada. 
A21 É especial. 
A22 Boa 

 

Analisando os destaques de cada um dos alunos que comparam o material elaborado 

diferente do tradicional, sob formato de apostila, em relação ao conteúdo do livro-texto oficial 

da EJA com formato tradicional, observa-se uma percepção positiva e bem aceita pela maioria 

dos leitores, quando, provavelmente, a leitura acontecendo de forma leve e lúdica, o conteúdo 

seja melhor apreendido. 

Em meio a tantas percepções, há observações que merecem destaque pelo cruzamento 

de dados que se mostram a seguir: 

 Um registro chamou a atenção durante a análise. O aluno A11 colocou a 

seguinte citação: “Gostei. Cada imagem um novo horizonte”. Esta notificação que em a cada 

imagem havia um novo horizonte durante a leitura, imagens conectadas ao que lia, novas 

imagens se apresentavam como novas descobertas, novos horizontes, despertando 

curiosidade, obviamente prendeu o aluno à leitura. 

 A aluna A14 afirma que no começo da leitura da apostila teve dificuldade, mas 

depois conseguiu entender. Isto é uma demonstração do “hábito”, ou seja, do que é comum ou 

não, visto ser possível a aluna nunca ter utilizado um material didático como o que lhe foi 

apresentado e, não poderia deixar de ser estranho, mas com o passar dos momentos de leitura, 

tornou-se fácil a compreensão e o aprendizado. 

 Outro aspecto observado foi a atenção de vários alunos quanto ao entendimento 

da leitura. Acharam de fácil entendimento, compreenderam melhor, aprenderam enfim. 

Ressalva-se que o contexto original do livro oficial, inclusive as imagens, foram mantidos. A 

diferença está na organização dos textos originais que foram fracionados, separados e 

colocados juntos a outras imagens que se posicionavam em meios a outros textos, estruturado 

e organizado com uma linguagem popular, lúdica, dialogando com o leitor, ou seja, há uma 

conversa entre os personagens dos textos com quem estar a ler. Isto tudo faz com que a leitura 
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se apresente leve, agradável, o conhecimento seja perceptível, entendido e compreendido de 

forma lúdica, e na dinâmica da construção dos textos e contextos o aluno aprende de forma 

agradável, cujo objetivo principal é o aprender. Não adianta fraseados com palavras que 

dificultam o aluno entender. 

 Não colocado pelos alunos de forma direta, semelhante ao que foi percebido na 

apostila do 1º módulo, e aqui repete-se, em vários momentos é solicitado ao aluno parar para 

responder com suas palavras sobre determinado questionamento de um conhecimento que 

ainda está por aprender, que pelo seu cognitivo, a resposta do assunto tratado naquele 

momento é escrita pelo leitor. Com a continuação da leitura, noutro momento é solicitado ao 

leitor comparar o que ler, a informação “cientificamente correta”, com o que escreveu. Pela 

comparação e reflexão, perceberá se anteriormente respondeu correto ou não. Isto é o 

processo da metacognição, fazer o aluno refletir por seus próprios conhecimentos o quão estar 

certo ou errado em relação a determinado conceito ou conhecimento científico, e pelos erros 

até se pode afirmar que se aprende mais. 

 Semelhante ao que foi colocado na apostila dos alunos do módulo 1, também 

na apostila do módulo 3 foi proposital a colocação das imagens em consonância com 

determinados textos para facilitar a compreensão dos próprios textos originais. 

Salienta-se que os alunos da EJA têm uma infinidade de obstáculos à leitura e 

compreensão do livro-texto, como observado nas justificativas da questão 27 das tabelas 53 e 

54, resumidas no quadro 105, do item 4.3.6. No entanto, a mesma leitura do livro oficial foi 

colocado de outra maneira, fracionada e agregada a outros textos e imagens que fizeram 

conexão com o que se desejada passar para o leitor e, talvez tenha sido a razão de ter sido tão 

bem aceita pelos alunos. A visão dos alunos sobre o conteúdo do livro-texto, agora em outro 

espaço apresentado de forma diferente, na apostila, foi registrada nas citações dos alunos que 

responderam a questão 67 das tabelas 108 e 108, no item 4.5.2, resumido nos quadros 257 e 

258, no item 5.3.2. 

 Outro aspecto trata da afinidade dos alunos a um material com figuras, 

imagens, semelhante a revistas em quadrinhos, como colocado na questão 6 das tabelas 53 e 

54, resumido no quadro 102 do item 4.3.6, onde vê-se que a maioria dos alunos demonstram 

uma boa aceitação. Portanto, a maneira como foi desenvolvida a apostila, torna claro por qual 

razão os alunos a aceitaram tão bem. 

Em meio as percepções contrárias a apostila, formulada em um modelo diferente do 

tradicional, faz-se uma análise das falas desses alunos. 
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 A aluna A1 afirma ser “muito difícil” a apostila, cuja resposta na questão 67 da 

tabela 108, no item 4.5.2, se encontra resgatada para o quadro 257, no item 5.3.2 e, esta 

mesma aluna na questão 26, na tabela 53 do item 4.3.6, responde “não” quando lhe é 

perguntado se tem “facilidade” de interagir com o livro didático, justificando na seguinte, 

questão 27 da mesma tabela e item, com a resposta “porque não entendo muito”. 

Percebe-se e conclui-se das suas respostas, é uma aluna que tem dificuldade de leitura 

e compreensão, não importando qual seja o material didático, pois suas dificuldades serão as 

mesmas. 

 A aluna A4 responde que a apostila é “um pouco complicado”, cuja resposta da 

questão 67 na tabela 108, item 4.5.2, encontra-se resgatada para quadro 257, no item 5.3.2. 

Cruzando esse dado com as respostas da mesma aluna, A4, tem-se que na questão 26 

da tabela 53, no item 4.3.6, ela afirma “sim” quando lhe é perguntado se tem facilidade de 

interagir com o livro didático, e justificando na questão 27 com a citação, “por meio da leitura 

se aprende mais”; na tabela 55, do item 4.3.6, na questão 30 responde a pergunta se “gosta de 

ler” com um “mais ou menos”; na questão 31 responde que só leu “um” livro no ano de 2015; 

pela questão 32 prefere leitura com “histórias em quadrinhos” que se confirma na questão 6 

da tabela 53; na questão 33 da tabela 55 justifica a leitura em histórias em quadrinhos porque 

é “pouca coisa para ler”; na questão 34 responde que “não” gosta do livro didático, e justifica-

o na questão 35 afirmando de que “com a ajuda do professor ajuda um pouco mais”, 

contradizendo a resposta da questão 26 já apresentada. 

Portanto, analisando suas palavras, e contrapondo as respostas, transparece ser uma 

pessoa que tem dificuldade à compreensão de textos, não importa qual seja o material, 

didático ou não, seja em um estilo tradicional ou semelhante a histórias em quadrinhos. 

 A aluna A16 opina não ter gostado da apostila com a seguinte resposta: “não 

gostei, pois, as figuras me atrapalham e só aprendi olhando e lendo o livro”, que se encontra 

na questão 67 da tabela 108, no item 4.5.2, resgatada para o quadro 257, do item 5.3.2. 

Cruzando esse dado com as respostas da mesma aluna, A16, na tabela 53, do item 

4.3.6, na questão 6 ela afirma gostar de revistas em quadrinhos; na questão 26 afirma “sim” 

quando lhe é perguntado se tem facilidade de interagir com o livro didático, justificando na 

questão 27 com a citação, “com o livro além de aprender, você pratica a leitura e exercita a 

mente”. 

Analisando suas palavras, não apenas pela sua idade que ultrapassa os cinquenta anos 

conforme a tabela 42 no questionamento 1, no item 4.3.1, percebe-se ser uma pessoa que 
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gosta de leitura, confirmado pela resposta da questão 30 da tabela 55, no item 4.3.6, onde 

afirma com um “sim” em gostar de ler; na questão 31 leu dois livros no ano de 2015; na 

questão 32 confirma a preferência pelo livro de estudo justificado na questão 33 com a 

citação: “com ele você, além de ter mais conhecimento, você fica sabendo de alguns detalhes 

(data, local) no qual fica mais interessante em aprender”; na questão 34 confirma gostar do 

livro didático justificado na questão 35 com a citação: “são livros atualizados com a nova 

linguagem sem ser aquele método de só decorar”. 

No entanto, o material didático da apostila contém o mesmo conteúdo do livro oficial, 

contendo a mais outras imagens e textos que se inter-relacionam para compor o tipo do 

material, que, resumindo a análise, é alguém que diz gostar de ler e, percebe-se neste caso que 

há “falta de hábito” da leitura com conteúdo em quadrinhos e mais ainda, pelo estilo colocado 

como material didático. 

 O aluno A20 responde que a apostila “é um pouco complicada”, cuja resposta 

da questão 67 na tabela 109, no item 4.5.2, encontra-se resgatada para o quadro 258, no item 

5.3.2. 

Cruzando esse dado com as respostas do mesmo aluno, na questão 6 da tabela 54, no 

item 4.3.6, ele afirma gostar de revistas em quadrinhos; na questão 26 da mesma tabela afirma 

“não” ter facilidade de interagir com o livro didático justificado na questão 27 com a resposta: 

“passei muito tempo sem estudar e tenho pouco tempo para estudar”. 

Pela tabela 56, na questão 30, no item 4.3.6, afirma com um “mais ou menos” quanto a 

gostar de ler; na questão 31 confirmou ter lido “um” livro no ano de 2015; na questão 32 

afirma que sua preferência de leitura é por “histórias em quadrinhos”; na questão 33 justifica 

com a resposta: “não sou muito de ler e não tenho tempo”; na questão 34 afirma gostar do 

livro didático com um “sim”, justificado na questão 35 com a resposta, “não sei dizer”, quase 

contradizendo a resposta colocada na questão 30. 

Suas respostas deixa uma conclusão. É um aluno que tem dificuldade de pensar, se 

contradiz nas respostas, em dizer o que acha melhor, seja um livro didático ou uma apostila 

que se apresenta sob um contexto de facilitar a leitura. 

O questionamento 68 trata de saber qual a preferência do aluno sobre o material 

didático que foi elaborado diferente do tradicional, em relação ao livro-texto oficial que se 

estrutura num formato tradicional. Conforme os resultados apresentados nas tabelas 108 e 

109, no item 4.5.2, para as alunas e alunos respectivamente, o resumo no quadro 215 mostra 
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que 76,47% das alunas e 100% dos alunos afirmaram “sim”, e 23,53% das alunas afirmaram 

“não”. Por esses resultados há algo a ser analisado sobre os 23,53%, que responderam “não”. 

 A aluna A1 afirmou “não” na questão 68, ou seja, prefere o material didático 

tradicional, o livro-texto. 

Cruzando esse dado com suas respostas em outros questionamentos, na questão 

anterior, a 67, respondeu ser “muito difícil” a apostila estruturada num formato diferente do 

tradicional. 

No item 4.3.6, na questão 6 da tabela 53, afirmou “sim” em gostar de revistas em 

quadrinhos; na questão 26 informou “não” ter facilidade em interagir com o livro didático 

justificado na questão 27 com a resposta: “porque não entendo muito”, contradizendo com a 

resposta 68 da tabela 108 – item 4.5.2. Na questão 32 da tabela 55 afirmou preferir leitura de 

histórias em quadrinhos justificado na questão 33 com a resposta: “porque é mais divertido e 

chama mais a atenção”, embora goste do livro didático confirmado com um “sim” na questão 

34 e justificado na questão 35 com a resposta: “as vezes ajuda mais a entender”. 

Conclui-se que esta aluna se contradiz em suas respostas, tem dificuldade de entender 

textos, não importa qual seja o material didático, de leitura no estilo tradicional ou não. 

 A aluna A7 afirma, na questão 68 da tabela 108 - item 4.5.2, que “não” prefere 

o material didático elaborado no formato de um estilo diferente do tradicional, a apostila, 

confirmado pela resposta da questão 67 da mesma tabela, quando responde: “não gostei”. 

Cruzando esse dado com suas respostas em outros questionamentos, no item 4.3.6, na 

questão 6 da tabela 53, afirma “sim” em gostar de revistas em quadrinhos; na questão 26, da 

mesma tabela, afirma “não” ter facilidade de interagir com o livro didático, justificado na 

questão 27 com a seguinte resposta: “Meu horário é complicado. Vivo na correria no dia a dia 

para dar conta de tudo”. Nas questões 32, 33, 34 e 35 da tabela 55, do item 4.3.6, é favorável 

ao livro didático em todas as respostas. 

Analisando suas respostas, parece ser uma pessoa que gosta de ler, seja livro ou 

histórias em quadrinhos, apesar de não ter tempo para tal. No entanto, quanto a leitura de um 

“material didático com formato de história em quadrinhos”, se mostra não simpatizante e, por 

“hipótese”, o motivo pode ter sido por nunca ter recebido ou visto um material didático com o 

modelo apresentado, uma vez que gosta de leitura. 

 A aluna A14 afirma, na questão 68 da tabela 108 - item 4.5.2, que “não” 

prefere o material didático elaborado no formato de um estilo diferente do tradicional, a 

apostila. 
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Pela resposta da questão 67 da mesma tabela, ela responde: “Eu fiquei com 

dificuldade, mas depois consegui entender”. 

Analisando suas palavras, entende-se que teve dificuldade no início da utilização da 

apostila, mas depois entendeu. Desta forma, por hipótese, talvez pela descoberta e utilização 

de um conhecimento novo, ou seja, nunca lhe tenha sido apresentado no âmbito do ensino 

algo dessa natureza, com o formato diferente de um estilo tradicional. 

 A aluna A16 afirma, na questão 68 da tabela 108 - item 4.5.2, que “não” 

prefere o material didático elaborado no formato de um estilo diferente do tradicional, a 

apostila. 

Cruzando esse dado com sua resposta da questão 67 da mesma tabela, ela responde: 

“Não gostei, pois, as figuras me atrapalharam e só aprendi olhando o livro”. 

De forma contraditória, na questão 6 da tabela 53 - item 4.3.6, afirmou que gosta de 

histórias em quadrinhos; e pelas respostas colocadas nas questões 26 da tabela 53, e 32 a 35 

da tabela 55, as quais tratam do livro didático, ela confirma a preferência pelo livro didático. 

Assim, é possível ser uma pessoa que goste de leitura, sob qualquer modelo, mas, sob 

“hipótese”, por nunca lhe ter sido apresentado um “material didático com formato de histórias 

em quadrinhos”, como foi a apostila apresentada na disciplina de Geografia, tenha-lhe 

complicado o contexto para o aprendizado. 

No questionamento 69 apresentado nas tabelas 108 e 109, do item 4.5.2, para as alunas 

e alunos respectivamente, pretende-se conhecer as justificativas dos alunos acerca das suas 

preferências, pelo material didático elaborado com formato diferente do tradicional ou pelo 

material didático tradicional, resumidos nos quadros 216 e 217. Resgatando as respostas da 

questão 69, das tabelas 108 e 109 no item 4.5.2, para os quadros 259 e 260, no item 5.3.2, 

destaca-se das citações algumas palavras ou frases chave em negrito a favor da apostila, bem 

como as que se apresentam de forma contrária. 
 
Quadro 259 – Justificativa das alunas acerca da preferência do material didático novo ou tradicional (3º módulo) 

A1 Porque as vezes fica muito difícil 
A2 Porque a apostila é melhor. 
A3 É mais prática. 
A4 A apostila é mais compreensiva. 
A5 Porque com o livro fica mais difícil. 
A6 Com histórias e imagens. 
A7 Mim deixa um pouco confusa 
A8 Seria melhor para aprendermos, ajudaria. 
A9 Melhor a apostila com quadrinhos 

A10 Porque em quadrinhos e em imagens é melhor de entender. 
A11 É melhor para aprender. 
A12 Tudo bom 
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A13 É um aprendizado muito legal. 
A14 Bom. Tanto faz 
A15 Porque fala muitas coisas interessantes para mim. 
A16 Gosto do livro mesmo. 
A17 É mais atualizada que o livro. 

 

Quadro 260 – Justificativa dos alunos acerca da preferência do material didático novo ou tradicional (3º módulo) 
A18 Ela é preferível. Dá para estudar mais com ela. 
A19 Fica mais prática para os alunos. 
A20 A apostila é complicada, mas o livro é mais. 
A21 Porque é importante para todos. 
A22 Tudo bom 

 

Analisando os quadros 259 e 260, as justificativas de cada um dos alunos quanto a 

preferência pelo material didático diferente do tradicional ou do livro-texto oficial com 

formato tradicional, nota-se que houve o mesmo segmento das respostas dadas no 

questionamento 67, das tabelas 108 e 109, no item 4.5.2, resgatados para os quadros 257 e 

258. 

Quanto as citações daqueles que afirmaram “sim” no questionamento 68, nas tabelas 

108 e 108, algo chamou atenção que será comentado a seguir: 

 A aluna A17 afirmou que a apostila é mais atualizada que o livro. Na verdade, 

ela não se encontra com informações além do conhecimento original do livro-texto, pois os 

textos e imagens do livro original foram mantidos. O que houve a mais, como colocado 

anteriormente, foi a quebra dos textos originais que se misturaram a outros textos 

complementares, não de informações novas, mas se organizando em um contexto que mistura 

imagens que se conectam com informações que dão um aspecto de “mais informação” e, o 

conjunto traduz uma interação entre o leitor e o contexto que leva a um aprendizado com ar de 

suavidade, de “brincadeira”, sem stress. 

 A aluna A4 justificou com a seguinte citação: “A apostila é mais 

compreensiva”. 

Cruzando sua resposta com a da questão 67 na tabela 108, com relação a apostila ela 

respondeu: “Um pouco complicado”. Suas respostas são contraditórias, apesar de preferir a 

apostila em relação ao livro-texto, respondido com um “sim” na questão 68 da mesma tabela. 

Percebe-se que a aluna, ainda que achando a apostila complicada, mesmo assim, para 

ela ainda é mais compreensiva que o livro-texto. 

Pelas citações dos alunos que justificam em “não” querer o material didático elaborado 

diferente do tradicional, observa-se o seguinte: 
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 A aluna A1, quanto a apostila no estilo não tradicional em relação ao livro-

texto no estilo tradicional, justifica na questão 69 da tabela 108, no item 4.5.2, com a seguinte 

citação: “porque as vezes fica muito difícil”. 

Cruzando esse dado com alguns como: o da questão 6 da tabela 53, no item 4.3.6, ela 

afirma gostar de revistas em quadrinhos, na questão 26 da mesma tabela mostra que não tem 

facilidade de interagir com o livro didático, e na questão 27 justifica por não entender muito o 

livro didático. 

Pela tabela 55, na questão 30, item 4.3.6, ela afirma gostar “mais ou menos” de leitura, 

embora tenha lido “dois” livros no ano de 2015 registrado na questão 31; na questão 32 

confirma preferir leitura com histórias em quadrinhos que justifica na questão 33, por ser mais 

divertido e chamar mais a atenção. Na questão 34 diz que gosta do livro didático e justifica na 

35, que as vezes ajuda a entender. 

Analisando suas afirmações cruzadas, esta aluna tem dificuldade de leitura, seja com o 

livro didático ou com um material semelhante a apostila, com imagens e textos inter-

relacionados. 

 A aluna A7 justifica na questão 69 da tabela 108, no item 4.5.2, sob a “não” 

preferência pela apostila com a seguinte afirmação: “Mim deixa um pouco confusa”. 

Cruzando esse dado com alguns outros, como os da tabela 53, no item 4.3.6, pela 

questão 6 ela afirma gostar de revistas em quadrinhos; na questão 26 afirma que “não” tem 

facilidade de interagir com o livro didático que justifica na questão 27 com a seguinte citação: 

“Meu horário é complicado. Vivo na correria no dia a dia para dar conta de tudo”. 

Pela tabela 55, na questão 30 afirma gostar de ler; na questão 31 informa que leu um 

livro no ano de 2015; na questão 32 afirma ter preferência pelo livro de estudo justificado na 

questão 33 com a seguinte citação: “Os livros de estudos nos trazem o conhecimento das 

coisas em que nós vivemos”; na questão 34 confirma que gosta do livro didático justificado 

com a citação: “ Nos faz sempre na vida um ser feliz e com conhecimento”. 

Se percebe que esta aluna gosta da leitura, não importa qual seja o tipo de material, 

apesar de afirmar que não tem facilidade de interagir com o livro-texto e, talvez o maior 

obstáculo seja a falta de tempo para se dedicar, como ela mesmo citou. 

 A aluna A14 justifica na questão 69 da tabela 108, no item 4.5.2, com a 

seguinte resposta: “Bom. Tanto faz”. 
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Cruzando sua resposta com as de outros questionamentos, esta aluna foi a mesma que 

ressaltou dificuldade no início da utilização da apostila, mas depois conseguiu entender, 

mostrado na questão 67 da mesma tabela. 

Seu posicionamento na justificativa, embora ache “bom” o material aplicado, para ela 

“tanto faz”. Pode-se compreender sua resposta quando observadas as que se apresentaram nas 

questões 6, 26 e 27 da tabela 53, no item 4.3.6, quando afirma gostar de revistas em 

quadrinhos, ter facilidade de interagir com o livro didático, justificado por ter uma linguagem 

de fácil entendimento. 

Também na tabela 55, pela questão 30 ela afirma gostar de ler; pela questão 32 prefere 

leitura de histórias em quadrinhos, justificado na questão 33 por ser mais fácil de entender. 

Concluindo, é uma pessoa que não tem dificuldade de leitura, seja qual for o material 

didático, sendo uma exceção quando comparado com a maioria da turma da EJA. 

 A aluna A16 justificou pela questão 69 na tabela 108, no item 4.5.2, com a 

seguinte resposta: “Gosto do livro mesmo”. 

Cruzando sua resposta com as dos questionamentos 67 e 68 analisados anteriormente, 

citadas nas questões 6, 26 e 27, da tabela 53, do item 4.3.6, e questões 30, 32 e 33 da tabela 55 

do mesmo item, chega-se a uma conclusão, que sua dificuldade foi que nunca lhe tenha sido 

aplicado um material didático no âmbito do ensino com um estilo de leitura semelhante a 

histórias em quadrinhos, e sendo algo novo, desconhecido, fez com que não se apropriasse 

positivamente, pois gosta de leitura. Talvez uma questão de hábito. 

Pelos questionamentos 70 a 72, apresentados nas tabelas 110 e 111, no item 4.5.2, para 

as alunas e alunos respectivamente, pretende-se saber do aluno o que seria necessário para 

melhorar o material didático modificado, a apostila com estilo diferente do tradicional 

semelhante a histórias em quadrinhos, bem como se gostariam que as outras disciplinas 

tivessem os conteúdos organizados nos mesmos moldes da apostila e, sob quais justificativas, 

que estão resumidos nos quadros 218 a 220. 

Pelo questionamento 70 apresentado nas tabelas 110 e 111, no item 4.5.2, pretende-se 

saber dos alunos o que seria necessário para melhorar o material didático modificado, a 

apostila com estilo diferente do tradicional semelhante a histórias em quadrinhos, que 

resumido no quadro 218, tais dados estão resgatados para os quadros 261 e 262. 
 

Quadro 261 – O que falta melhorar no material didático modificado – alunas (3º módulo) 
A1 As perguntas se bater com as respostas. 
A2 Nada. Que tudo fosse apostila. 
A3 Para mim já está muito bom. 
A4 Não sei porque só recebemos uma apostila. 



408 
 

 
 

A5 Eles as vezes são apagadas. 
A6 Nada 

A7 Não falta nada. 
A8 Mais imagens 

A9 Nada 

A10 Na minha opinião nada. Ela está de bom tamanho. 
A11 Para mim está ótimo. 
A12 Em Geografia está tudo ótimo. 
A13 Nada. Está muito boa. 
A14 O livro como era antes. 
A15 Para mim nada. Está bom demais. 
A16 Com menos figuras. 
A17 Para mim está ótimo. 

 

Quadro 262 – O que falta melhorar no material didático modificado – alunos (3º módulo) 
A18 Mais conhecimento. 
A19 Que o professor use mais ela. 
A20 Eu acho que o material está bom. 
A21 Falta mais leitura. 
A22 Não sei dizer. 

 

Notou-se que na maioria das citações houve uma demonstração que não faltaria nada 

para torna-la melhor, mas por outras foi apontado o que deveria ser feito, pelas quais faz-se 

necessário uma análise e comentários. 

 A aluna A1 observa com a seguinte resposta: “As perguntas se bater com as 

respostas”. 

Interessante sua resposta. Como “hipótese”, supõe-se que refira ao processo da 

metacognição, pois a ação solicitada ao leitor se repete em vários momentos. 

Durante a leitura, em um primeiro momento, o que o aluno se encontra lendo, ainda 

não se apresenta uma resposta cientificamente correta, pois à pergunta o leitor descreverá a 

partir do seu cognitivo uma resposta pelo que lhe é perguntado. Continuada a leitura, o 

segundo momento é o da comparação e reflexão, quando o aluno é submetido ao processo da 

metacognição, ou seja, compara o que escreveu com o que ler “cientificamente correto”. 

Neste segundo momento a resposta correta, mediante a observação pela comparação e 

reflexão sobre o que de facto é correto, apreende, pois a resposta se encontra diante do aluno, 

no texto cientifico. 

 A aluna A4 respondeu com a seguinte resposta: “Não sei porque só recebemos 

uma apostila”. 

Visto que já foi analisada respostas anteriores de outros questionamentos desta aluna, 

se conclui ser uma pessoa que tem dificuldade de compreensão, demonstra não saber analisar 

o material que estuda, a apostila, e por ter recebido apenas uma, precisaria de outras para 

comparar. 
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Salienta-se que só foram elaboradas duas apostilas diferentes (apêndices “K” e “L”), 

uma para cada módulo, por ser um material de pesquisa, pela qual o próprio aluno teria de 

analisar e comparar com o livro-texto oficial, não necessitando de outras apostilas porque não 

era o propósito de comparar entre apostilas. 

 A aluna A5 respondeu com a seguinte resposta: “Eles as vezes são apagadas”. 

A aluna A5 observa algumas partes da apostila que ficaram um pouco apagadas. 

Provavelmente algum problema técnico de impressão na cópia que recebeu. 

 A aluna A14 responde com a seguinte citação: “ O livro como era antes”. 

Cruzando sua resposta com anteriores já analisadas, percebe-se ser uma pessoa que 

teve dificuldades na leitura da apostila mas depois conseguiu entender, seja livro ou apostila 

tem aceitação em todos os aspectos e, resume que o material didático fosse um livro, e não 

uma apostila. 

Justifica-se a apostila por ser um material de pequeno porte para uma pesquisa apenas, 

pois, o material elaborado de forma oficial semelhante a histórias em quadrinhos poderia ser 

um livro. O que interessou na pesquisa não foi o tipo de material, mas, como se apresentou o 

conteúdo diante do leitor. 

 A aluna A16 justificou com a seguinte resposta: “Com menos figuras”. 

Comparando com respostas anteriores, já analisadas, na questão 6 da tabela 53 afirma 

gostar de revistas em quadrinhos; na questão 26 responde ter facilidade com o livro didático 

justificado na 27 com a seguinte resposta: “Com o livro além de aprender, você pratica a 

leitura e exercita a mente”; na questão 30 da tabela 55 afirma gostar de ler, na 32 e 34 da 

mesma tabela afirma preferir e gostar do livro de estudo (livro-texto), e na 33 pelo “sim”, de 

gostar do livros didático, justifica na 35 com a seguinte resposta: “São livros atualizados com 

uma nova linguagem sem ser aquele método de só decorar”. 

Na questão 67 da tabela 108 explica porque não gosta da apostila com a resposta: 

“Não gostei, pois, as figuras me atrapalharam e só aprendi olhando e lendo o livro”, 

justificado na questão 69 em preferir o livro didático com a seguinte resposta: “Gosto do livro 

mesmo”. 

Analisando e contrapondo suas respostas, são paradoxais. Ela gosta de ler, sejam 

revistas em quadrinhos ou livros. No entanto, afirma que as imagens lhe atrapalham, e um 

material didático deveria ter menos figuras. Conclui-se que seja possível, por “hipótese”, uma 

questão de hábito, só consegue fazer uma boa leitura em material que contenha poucas 
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imagens, ou imaginar que um material didático não possa ter uma estrutura semelhante a 

histórias em quadrinhos. 

Pelo questionamento 71 apresentado nas tabelas 110 e 111, para as alunas e alunos 

respectivamente, no item 4.5.2, e resumido no quadro 219, pretende-se saber dos alunos se 

gostariam que as outras disciplinas do curso tivessem os materiais didáticas conforme o que 

lhes foi apresentado, a apostila. Percebe-se que 82,35% das alunas e 100% dos alunos 

afirmaram “sim” e 17,65% das alunas afirmaram “não”. 

No questionamento 72 estão apresentadas as justificativas do questionamento 71, 

agrupadas no quadro 220, do item 4.5.2, as quais estão resgatadas para os quadros 263 e 264, 

no item 5.3.2. Das citações pode-se destacar algumas palavras ou frases chave em negrito que 

denotam uma percepção a favor da apostila, e outras que se apresentam de forma contrária. 
 

Quadro 263 – Justificativa do questionamento 70 – alunos (3º módulo) 
A1 Mais ou menos, porque elas ficam muito difícil. 
A2 Porque é melhor de entender. 
A3 Seria mais interessante o aprendizado. 
A4 Melhor aprendizado. 
A5 Sim. Porque fica mais fácil de aprender. 
A6 Seria bom. 
A7 Gosto de interagir com a leitura. 
A8 Seria bom assim. O pessoal talvez se interessasse mais pela área. 
A9 Melhoraria o aprendizado. 

A10 Porque é bom de estudar e aprende mais a pesquisar. 
A11 Seria mais fácil de entender. 
A12 Se sociologia fosse com apostilas ilustradas ficaria mais fácil de aprender. 
A13 Porque fica melhor para o aprendizado do aluno. 
A14 Bom. Nas outras disciplinas seria melhor de entender, principalmente de química. 
A15 Porque é mais importante e ensina mais coisas. 
A16 Simplesmente não gosto de olhar figuras. 
A17 Para mim as duas formas estão ótimas. 

 

Quadro 264 – Justificativa do questionamento 70 - alunos (3º módulo) 
A18 Com certeza. Daí que mais alunos poderiam se identificar mais com o curso. 
A19 Ficaria melhor para o entendimento do estudante. 
A20 A apostila está bem simplificada. 
A21 Para melhorar o aprendizado. 
A22 Não sei dizer. 

 

Percebe-se que a maioria dos alunos gostariam que as disciplinas do curso tivessem 

um material semelhante ao que lhes foi aplicado na disciplina de Geografia, elaborada 

diferente do modelo tradicional com formato semelhante a histórias em quadrinho. 

No entanto, observando os 17,65% das alunas no quadro 219, no item 4.5.2, três 

afirmaram não querer que as outras disciplinas tivessem material didático semelhante ao que 
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lhes foi aplicado na disciplina de Geografia, e sobre este percentual faz-se uma análise das 

justificativas da questão 72, apresentadas no quadro 263, no item 5.3.2. 

 A aluna A1 justificou com a seguinte resposta: “ Mais ou menos, porque elas 

ficam muito difícil”. 

Cruzando sua resposta com outras anteriores desta mesma aluna, já analisadas, na 

questão 26 da tabela 53, no item 4.3.6, respondeu não ter facilidade com o livro didático, 

justificado na questão 27 por não entender muito; na questão 32 da tabela 55 afirmou preferir 

uma leitura com histórias em quadrinhos justificado na questão 33 com a resposta: “porque é 

mais divertido e chama mais atenção”; na questão 34 respondeu gostar do livro didático 

justificado na 35 com a seguinte resposta: “Às vezes ajuda mais a entender”. 

É paradoxal suas respostas, porque seja o livro ou apostila, ambos lhe são difíceis e ao 

mesmo tempo o contrário. Portanto, o que se pode concluir é que a aluna tem dificuldade de 

entender os textos e contextos, seja qual for o material, sendo um problema de base à leitura. 

 A aluna A7 justificou com a seguinte citação: “Gosto de interagir com a 

leitura”. 

Cruzando sua resposta com outras anteriores desta mesma aluna, já analisadas, na 

questão 6 da tabela 53 afirma gostar de revistas em quadrinhos; na questão 26 responde não 

ter facilidade com o livro didático justificado na 27 por ser uma pessoa muito ocupada no dia 

a dia e por esta razão não tem tempo à leitura; na tabela 55, pelas questões 32 a 35 faz ênfase 

em gostar do livro didático justificados por vários pensamentos. 

Desta forma, é uma pessoa que gosta da leitura, não importa se for por um livro ou 

apostila, e por esta razão o material didático colocado na disciplina de Geografia se 

apresentou satisfatório, que para ela não precisaria que os materiais didáticos das outras 

disciplinas do curso fossem semelhantes a apostila que lhes foi oferecida. 

 A aluna A16 justificou com a seguinte resposta: “Simplesmente não gosto de 

olhar figuras”. 

Comparando com outras respostas anteriores, já analisadas, pode-se concluir, por 

“hipótese” como já colocado, é uma questão de hábito, pois fazer leitura onde tenha muitas 

imagens, estas lhe dificultam. 

De forma contrária, a favor do material didático aplicado, observando algumas 

respostas na questão 72, das tabelas 110 e 111, que justificam positivamente a questão 71, 

tira-se algumas percepções dos alunos que desejariam que as outras disciplinas do curso 
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tivessem um material didático semelhante a apostila de Geografia aplicado no primeiro 

capítulo. Daí que, chamou atenção sobre algumas conotações. 

 A aluna A8 afirmou o seguinte: “Seria bom assim. O pessoal talvez se 

interessasse mais pela área”. 

A aluna demonstra uma preocupação não apenas por ela, mas pelos demais colegas, 

demonstrando um certo desmerecimento pelo curso por parte dos alunos, e isto preocupa, 

pois, o desinteresse é um efeito, cujas causas podem ser diversas, e um material didático que 

atraia o público alvo, pode ser significativo no processo ensino-aprendizado. 

 A aluna A12 afirmou: “Se sociologia fosse com apostilas ilustradas ficaria mais 

fácil de aprender”. 

É interessante esta observação, pois, não apenas para a disciplina citada, como para 

qualquer outra. Sociologia é uma disciplina que, geralmente, os alunos não admiram muito 

por ser teórica, porém sendo contextualizada e ilustrada, voltada à pratica da vida cotidiana 

dos alunos, principalmente da EJA, que carrega tantas ranhuras sociais e psicológicas, 

provavelmente mudaria a imagem da disciplina de forma significativa. 

 A aluna A14 respondeu o seguinte: “Bom. Nas outras disciplinas seria melhor 

de entender, principalmente de química”. 

Semelhante ao que a aluna A12 respondeu, ela chama atenção principalmente se fosse 

na disciplina de química. O contexto dessa disciplina tem bastante campo para ilustração. 

Cabe aos professores, na ideia do modelo da apostila, elaborar um conteúdo específico à EJA, 

aplicável no cotidiano dos alunos. Provavelmente os resultados serão bem melhores. 

 O aluno A18 responde semelhante a aluna A8, com a seguinte citação: “Com 

certeza. Daí que mais alunos poderiam se identificar mais com o curso”. 

O aluno também se preocupa com a turma, e um material didático que atraia o público 

alvo, pode ser significativo no processo ensino-aprendizado. 

Resumindo, o conteúdo e imagens originais do livro-texto oficial do curso foram 

preservados na apostila, sendo apenas reorganizados junto a outras imagens e textos que se 

constituíram num conjunto semelhante a história em quadrinhos, e os efeitos, comprovaram 

resultados positivos de aprendizado, conforme as respostas dos alunos, além do mais, foi 

desejado pela maioria, mais de 85%, que a ideia fosse estendida para outras disciplinas do 

curso. 

Semelhante à turma do 1º módulo, como conclusão parcial dos resultados do 

questionário 3 colocado para os alunos do 3º módulo, o material didático com um modelo 
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diferente do tradicional, formatado em apostila, que lhes foi apresentado e trabalhado pelo 

professor da disciplina de Geografia, foi bem aceite pelos alunos, demonstrando que se os 

materiais didáticos fossem conforme o experimento para uma clientela como é a da EJA, 

provavelmente muitos efeitos positivos poderiam surgir em benefício dos próprios alunos. 

Dada a transformação de pensamento, seria um novo olhar pela EJA. 

Não apenas pelas pessoas serem diferentes em muitos aspectos, mas também pelas 

regiões onde vivem e convivem, visto que, construir um material didático para uma clientela 

que tem peculiaridades específicas, como a EJA, deve ser ressaltado o que é importante para 

eles, cujos significantes devem ser organizados num modelo atrativo e significativo, que 

transpareça significações ao leitor. Assim, no pensamento de quem elabora, deve ter como 

base o conhecimento necessário à clientela de destino, do que precisam para seu cotidiano, 

cujos conteúdos por mais científicos que sejam, devem estar no entorno de suas vidas, de 

forma contextualizada e até interdisciplinar em se pensando numa matriz curricular, bem 

como numa visão de adulto, andragógica, e instigadora dos seus cognitivos, pelos quais possa 

desconstruir e reconstruir, metacognição, que constituirá uma complexidade de diferentes 

dimensões locais e regionais. No Brasil, um grupo de alunos da EJA da região do Nordeste 

lhes interessa aquilo que está no seu dia a dia regional, um grupo de alunos da EJA da região 

do Rio Grande do sul lhes interessa aquilo que está associado à sua região, diferente também 

de uma turma da EJA que esteja na região Amazônica, lhes interessa o que está em torno de 

suas vidas naquelas localidades. Assim, o que interessa de um currículo, é um material 

didático para adultos, principalmente quando se trata da EJA, pois o importante é o 

“entendimento de...”, e não a “memorização de...” como normalmente acontece no cotidiano 

escolar. 

Esta linha de raciocínio se confirma nas palavras de Bransford (2007, p. 25), (ver p. 57 

desta tese). 

As possíveis causas que justificam o material didático ter sido tão bem aceito pelos 

alunos dos módulos 1 e 3, pode ter sido tanto o processo da metacognição, quanto a 

elaboração do conteúdo estruturado e organizado com muitas imagens correlacionadas aos 

textos e, por “hipótese”, as “imagens” contribuíram para que as informações fossem 

absorvidas e registradas de forma mais fácil do que se fosse apenas por palavras, pois, é 

historicamente comprovado o poder de memorização do ser humano através delas. 

Confirmando esta linha de raciocínio, pode ser observado o pensamento de Lieury 

(1993, p. 60), (ver p. 42 desta tese). 



414 
 

 
 

5.4 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO PARA OS PROFESSORES 

 

Neste subcapítulo se encontra a análise dos resultados do questionário aplicado aos 

dezesseis professores, apêndice “H” – volume 2/2, de um Curso Técnico Integrado ao Ensino 

Médio na modalidade EJA, período letivo 2016.1, turno da noite, de um campus do IFPB. 

O objetivo deste questionário foi diagnosticar o trabalho didático dos docentes no 

processo ensino-aprendizado sob a visão dos mesmos. 

Durante a análise deste questionário, alguns resultados poderão ser cruzados com 

outros, como os dados dos inquéritos por entrevistas dos professores realizadas com alguns 

docentes (subcapítulo 5.5), com as observações in loco (subcapítulo 5.6), bem como 

confrontados com a análise dos resultados dos questionários aplicados aos alunos do 1º, 3º e 

5º módulos (subcapítulo 5.1, 5.2 e 5.3). Desta forma, será possível obter-se uma resultante 

acerca das práxis dos professores com foco na interdisciplinaridade, andragogia e 

metacognição. 

No item 4.6.1, o questionamento 1 se caracteriza pela idade e gênero, apresentados na 

tabela 112 e resumidos no quadro 221. Observa-se que 81,25% dos professores se situam 

numa faixa etária acima de 40 anos, cuja maturidade, por uma conclusão parcial, é favorável 

para ensinar na EJA dada a heterogeneidade desta clientela. 

No item 4.6.2, os questionamentos 2 a 5 apresentados na tabela 113 e resumido nos 

quadros 222 a 225, mostram a titulação acadêmica, primeira graduação e tempo de atuação de 

ensino na EJA. Observando esses dados, todos os professores possuem uma graduação de 

Nível Superior (quadro 223), e conforme a titulação mostrada no quadro 222, 50% são 

especialistas, 37,50% mestres e 12,50% doutores. 

O quadro 223 apresenta a 1ª graduação dos professores, dos quais, seis são graduados 

em alguma licenciatura, que corresponde a 37,50%, e os outros são bacharéis em várias áreas 

do conhecimento. 

O quadro 224 apresenta o tempo de ensino na EJA, cujo percentual apresentado no 

quadro 225, 56,25% dos professores tem experiência nesta modalidade de ensino a mais de 5 

anos, o que é considerável para a natureza da clientela. 

Analisando os resultados dos questionamentos 2 a 5, parcialmente conclui-se que, 

apesar da maioria dos professores serem graduados em áreas de conhecimentos distintos e, 

menos da metade não possuir uma licenciatura, a maioria tem mais de 5 anos de experiência 

no âmbito da EJA, o que é bom para contribuir com possíveis manifestações de ideias que 
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possam ser analisadas futuramente dentro do curso para trazer melhorias para o contexto 

pesquisado. 

No item 4.6.3, pelos questionamentos 6 a 10, pretende-se saber se o professor tem 

conhecimento sobre seus alunos em alguns aspectos como: deslocamento deles para o curso, 

se são preocupados com o aprendizado e sob qual justificativa e, também, sobre a vida 

familiar e laboral. Assim, os resultados dos questionamentos 6 a 8 e 9 a 10 apresentados nas 

tabelas 114 e 115, têm resumos distribuídos pelos quadros 226 a 230. 

Preocupar-se com o aluno quanto ao seu deslocamento até a sala de aula todos os dias 

e seu aprendizado, é algo que denota um estímulo para o aluno aprender melhor, pois, como 

chega à sala de aula, estressado devido as formas de deslocamento e tempo para tal, suas 

preocupações familiares e profissionais, enfim, tudo como geralmente transcorre no dia a dia 

deles, são factos que refletem no aprendizado. 

Como pode ser notado no questionário 2 aplicado aos alunos, nos itens 4.2.2, 4.3.2 e 

4.4.2, os quais se caracterizam pelo dados geográficos quanto a distância e meio de 

deslocamento entre o local de moradia e do curso da EJA, pelos quais se percebe o tempo 

gasto para tal, são dificuldades que se tornam obstáculos ao aprendizado do aluno que chega à 

sala de aula, à noite, possivelmente estressado. Diante do quadro cotidiano apresentado, 

muitos professores, provavelmente, não se dão conta de tal realidade, e a atitude deles em não 

se preocupar quanto a este aspecto, para muitos alunos pode se traduzir em desestímulo ao 

aprendizado. 

No questionamento 6 da tabela 114, resumido no quadro 226 do item 4.6.3, 75% dos 

professores afirmam ter conhecimento sobre o deslocamento dos alunos até a sala de aula 

todos os dias, 12,5% não e 12,5% de alguns. 

No questionamento 7 da tabela 114, resumido no quadro 227, 93,75% dos professores 

afirmam se preocupar com o aprendizado do aluno e 6,25% de alguns. 

Cruzando esses dados com o resgate da visão dos alunos sobre a preocupação dos 

professores com o aprendizado deles, tem-se o seguinte: no item 4.2.5 do 1º módulo, 

questionamento 25 das tabelas 20 e 21 e resumido no quadro 37, 66,67% das alunas e 22,22% 

dos alunos afirmam que os professores se preocupam com o aprendizado deles, 26,67% das 

alunas e 44,44% dos alunos informaram que a maioria, 6,66% das alunas e 22,22% dos alunos 

que a minoria e 11,12% dos alunos dizem que não; no item 4.3.5 do 3º módulo, 

questionamento 25 das tabelas 51 e 52 e resumido no quadro 101, 82,35% das alunas e 80% 

dos alunos afirmam que os docentes se preocupam, 11,77% das alunas que a maioria, 20% 
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dos alunos que a minoria e 5,88% das alunas que não; e no item 4.4.5 do 5º módulo, 

questionamento 25 das tabelas 82 e 83 e resumido nos quadro 165, 37,5% das alunas e 

33,33% dos alunos afirmam que se preocupam, 62,5% das alunas e 16,67% dos alunos que a 

maioria, 16,67% dos alunos que a minoria e 33,33% dos alunos que não. 

Somando o quantitativo das alunas e alunos da cada módulo, não importando o gênero, 

os percentuais se apresentam no resumo do quadro 265. 
 

Quadro 265 –Preocupação do docente com o aprendizado na visão dos alunos da EJA 
Módulo 1º 3º 5º 
Gênero F + M F + M F + M 

Preocupação do docente com o aprendizado 24 22 22 
Sim 12 50,00% 18 81,81% 8 36,36% 

A maioria 8 33,33% 2 9,09% 11 50,00% 
A minoria 3 12,50% 1 4,55% 1 4,55% 

Não 1 4,17% 1 4,55% 2 9,09% 
 

As justificativas dos professores acerca de suas preocupações com o aprendizado do 

aluno estão apresentadas no quadro 228, do item 4.6.3. Comparando o percentual dos 

professores (quadro 227) e dos alunos (quadro 265), percebe-se que há um descompasso. 

Não basta apenas dar aula e dizer que se preocupa com seus alunos, visando apenas o 

ensino e o aprendizado, é muito mais que isto enquanto ser professor da EJA. 

Pode-se concluir que os alunos carecem de que não é apenas o professor afirmar que 

se preocupa com o aprendizado deles, mas é chegar mais próximo, dialogar com o aluno 

acerca do seu dia a dia, e por aí, para turmas como as da EJA, tão peculiar e diferente, 

provavelmente se houver uma aproximação mais apurada dos professores com seus alunos, os 

resultados de aprendizado e interesse acadêmico poderão ser melhorados. 

A tabela 115 apresenta informações acerca do professor ter conhecimento da vida 

familiar e profissional dos seus alunos, cujo resumo encontra-se nos quadros 229 e 230. 

O quadro 229 apresenta o resumo de quanto dos professores conhecem da vida 

familiar dos seus alunos e, conforme o resultado, 37,50% dizem “sim”, 12,50% dizem “não” e 

50% têm conhecimento de alguns. 

O resultado dos questionamentos 7 a 13 do questionário 2 aplicado aos alunos, nos 

itens 4.2.3, 4.3.3 e 4.4.3 para o 1º, 3º e 5º módulos respectivamente, se caracterizam pela vida 

familiar versus academia, ou seja, se a estrutura familiar pode ser obstáculo ao desempenho 

do aprendizado do aluno e, se houve afastamento da academia, por qual motivo. Os registros 

com palavras chave acerca dos motivos que motivaram afastamento da academia, se apresenta 

nos quadros 26, 90 e 154 para as alunas e alunos respectivamente, dos três módulos. 
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O quadro 230 trata do quanto os professores conhecem da vida laboral dos seus 

alunos, e conforme o resultado, 62,50% dizem que conhecem, 12,50% “não” e 50% de 

“alguns”. 

O resultado dos questionamentos 14 a 20 do questionário 2 aplicado aos alunos, nos 

itens 4.2.4, 4.3.4 e 4.4.4 para os alunos do 1º, 3º e 5º módulos respectivamente, trata da 

relação do curso profissionalizante com o trabalho, ou seja, saber se o aluno está repetindo o 

curso EJA, a razão de frequentar tal curso, se há aproveitamento do conhecimento adquirido 

na vida laboral ou cotidiana, bem como quem trabalha ou não. Percebe-se na correlação 

desses dados que os aprendizes apresentam carências e dificuldades pelas quais passam. 

Os resultados apresentados em percentuais nos quadros 229 e 230, do item 5.6.3, 

mostram o quanto os professores estão mais próximos dos seus alunos para observar suas 

dificuldades e carências quanto a vida familiar e laboral. 

Como conclusão parcial percebe-se uma lacuna de aproximação dos professores com 

os alunos da EJA, para conhece-los mais e fazê-los sentirem-se mais atraídos para o curso. 

No item 4.6.4, os resultados do questionamento 11 apresentados na tabela 116, e 

resumidos no quadro 231, apresentam como os professores iniciam a transmissão do 

conhecimento aos alunos da EJA. 

Conforme o resultado do quadro 231, 25% transmite o conhecimento iniciando a partir 

do conteúdo que preparou para a aula, 18,75% a partir do material didático que possa ter no 

momento como Datashow, lousa, livro, apostila, etc., e 75% a partir do conhecimento e da 

vivência do aluno. 

Resgatando os resultados referentes as ações metodológicas dos professores na visão 

dos alunos, independente do gênero, ou seja, somado o quantitativo de alunas e alunos 

originados do quadro 77 no item 4.2.12 para o 1º módulo, do quadro 141 no item 4.3.12 para 

o 3º módulo, e do quadro 205 no item 4.4.12 para o 5º módulo, tem-se um resumo geral no 

quadro 266. 
 

Quadro 266 – Visão geral dos alunos sobre a ação metodológica dos professores da EJA 
Módulo 1º 3º 5º 
Gênero F + M F + M F + M 

Ação metodológica dos professores apontada pelo aluno 246 197 204 
Palavras e textos 72 29,27% 71 36,04% 61 29,90% 
Fala do professor 92 37,40% 100 50,76% 72 35,29% 

Imagens 40 16,26% 17 8,63% 45 22,06% 
Conhecimento e experiência do aluno 42 17,07% 9 4,57% 26 12,75% 
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Cruzando e comparando o resultado do quadro 231, onde 25% dos professores afirma 

“iniciar a transmissão do conteúdo a partir do que preparou para as aulas”, com o que foi 

apontado pelos alunos do 1º, 3º e 5º módulos no quadro 266, fica abaixo dos resultados 

fixados para “palavras e textos” ou da “fala do professor”. 

Se juntar “palavras e textos” e “fala dos professores” do quadro 266 como uma prática 

comum, na visão dos alunos esses percentuais se acentuam de forma significativa, e com isto 

denota uma demonstração de uma possível prática “pedagógica”. 

Comparando o resultado do quadro 231, onde 18,75% dos professores afirmam 

transmitir o conteúdo “a partir do material didático que possa ter no momento como 

Datashow, lousa, livro, apostila, etc.”, com o que foi apontado pelos alunos no quadro 266, 

onde mostram o quanto os professores transmitem os conteúdos por “imagens”, os resultados 

dos alunos do 1º, 3º e 5º módulos aparecem em 16,26%, 8,36% e 22,06% respectivamente. 

Neste comparativo, tanto professores quanto alunos estão alinhados e, percebe-se uma 

pouca utilização de imagens nas práticas didáticas daqueles que transmitem conhecimento. 

Cruzando e comparando o resultado do quadro 231, os 75% dos professores que 

afirmam transmitir o conteúdo “a partir do conhecimento e da vivência do aluno”, com o que 

foi mostrado no quadro 266, em que pela visão dos alunos do 1º módulo apenas 17,07% dos 

professores fazem aproveitamento do “conhecimento e experiência do aluno”; pelos alunos do 

3º módulo apenas 4,57%; e pelos alunos do 5º módulo apenas 12,75%, percebe-se uma 

distorção considerável. 

É possível que os alunos não se apercebam da prática dos professores quando se 

utilizam dos seus conhecimentos para evoluir na transmissão do conhecimento, o que poderia 

ser uma tendência à prática andragógica, ou no mais provável pelo “contínuo pedagógico-

andragógico”, ao qual poderia estar associado a autorreflexão pelo processo metacognitivo. 

No entanto, os alunos da EJA, que provavelmente não têm conhecimento sobre o que 

seja “andragogia” e “metacognição”, mesmo assim, têm percepção, e poderiam demonstrar 

que a prática dos professores quando na transmissão do conhecimento se utilizariam do 

conhecimento deles, o que não acontece, visto que demonstram o que foi apresentado 

incialmente nesse análise, os professores se utilizam mais das “palavras e textos” juntamente 

com sua “própria fala”. 

Portanto, a prática da reflexão entre o conhecimento cognitivo do aluno e o novo a ser 

mostrado pelo professor, gerando a metacognição, acontecendo, aparece de forma intuitiva e 
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despercebida, sem que o docente saiba da existência de uma base teórica para uma prática 

educacional pensada e planejada. 

Percebe-se que a prática do processo andragógico e metacognitivo são pouco 

acentuados para o tipo de categoria de estudantes, alunos adultos da EJA. 

Numa conclusão parcial do questionamento 11, item 4.6.4, pelo contraponto da visão 

dos alunos, é possível que a prática didática dos professores aconteça ainda de forma 

“pedagógica” ou parcialmente no “contínuo pedagógico-andragógico”. 

No item 4.6.5, os resultados dos questionamentos 12 a 14 apresentados na tabela 117 e 

resumido nos quadros 232 a 234, percebe-se o quão é a afinidade dos professores com a 

prática de lecionar, bem como na EJA que se apresenta com respectivas justificativas. 

Conforme o resultado resumido no quadro 232, 100% dos professores gostam de 

ensinar, assim como de ensinar na EJA mostrado no quadro 233. 

Quanto as justificativas dos professores afirmarem gostar de ensinar na EJA, 

apresentado no quadro 234, faz-se um resgate para o quadro 267 as mesmas citações com 

algumas marcações em negrito. 
 

Quadro 267 – Citação dos professores sobre o gostar de ensinar no PROEJA 
P1 "Tem sido uma experiência muito enriquecedora para mima em termos profissionais e pessoais", 
P2 "Gosto da transformação que o ensino causa nesse público"; 
P3 "Eu detesto trabalhar a noite, mas aqui só há PROEJA à noite, e adoro o que faço"; 
P4 "É gratificante saber que de alguma forma posso ajudar a mudar a história dos alunos"; 

P5 "É um rico campo de aprendizagem e por estar contribuindo com o crescimento destes estudantes 
enquanto seres humanos"; 

P6 "O desafio é grande, não funciona passar o conteúdo de forma acadêmica, e é fundamental trabalhar as 
experiências dos alunos"; 

P7 "Para mim, por conta do perfil dos discentes, é um desafio humano muito grande, porém satisfatório", 
P8 "Trata-se de um desafio intenso, de fluxos e refluxos de paixão, de modo geral, diria que sim"; 
P9 "É um público que conhecia pouco e me fez crescer como profissional e pessoa"; 

P10 "Pela vontade de aprender o que muitos alunos apresentam na tentativa de contribuir para a formação e 
capacitação profissional e social das pessoas"; 

P11 "É desafiante, mas é compensador"; 
P12 "É gratificante na educação os processos de resgate de oportunidades perdidas”; 
P13 "Procuro transmitir uma forma de aprendizagem diferente do que receberam”; 
P14 "A escola precisa corrigir e atualizar seus currículos e principalmente na modalidade EJA"; 
P15 "Comprovadamente pelo fato de ter me especializado em educação de adultos"; 
P16 "Gosto porque os enfoques em sala de aula são voltados para o dia a dia, o cotidiano". 

 

Como conclusão parcial, nota-se pelas citações dos professores que lecionam na EJA, 

são significantes bem colocados e apropriados para o tipo de estudantes, a EJA. Os 

professores se sentem compensados e ao mesmo tempo, de forma clara e direta ou no oculto 

das palavras, sempre estão sob a mira de desafios, e uma vez desafiados, a luta é buscar o que 

for de melhor para esses alunos que buscam algo melhor para suas vidas, talvez por uma 
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oportunidade que nunca imaginaram alcançar, que pode ser a única. Para ambos, alunos e 

professores, tudo se estabelece nos desafios. 

Comprova-se este pensamento nas palavras de Freire (2011, p. 98), (ver p. 58 desta 

tese). 

No item 4.6.6, os resultados dos questionamentos 15 e 16 apresentados na tabela 118, 

e resumido nos quadros 235 e 236, mostram os meios para transmissão dos conteúdos que o 

professor mais se utiliza, bem como o ponto de partida para transmissão do conhecimento. 

O resultado mostrado no quadro 235, as “imagens” aparecem com 21,88%, as 

“palavras e textos” com 18,75%, a “fala do professor” com 31,25%, e “o conhecimento e a 

experiência do aluno” com 28,12%. 

O resultado no quadro 236, mostra o quanto os professores se utilizam do 

conhecimento do aluno como ponto de partida para transmissão do conteúdo pretendido, onde 

75% utilizam o conhecimento do aluno como ponto de partida para transmitir novo conteúdo, 

6,25% negam esta ação, e 18,75% às vezes fazem esta prática. 

Analisando os resultados dos conteúdos resumido no quadro 236, 75% dos professores 

afirmam “sim”, utilizando-se do conhecimento dos alunos como ponto de partida para 

transmitir novos conteúdos, 6,25% afirmam que “não”, e 18,75% às vezes. 

Comparando os percentuais sobre a prática dos professores quanto a “utilização do 

conhecimento do aluno para transmitir novo conteúdo”, dos quadros 235 e 236 percebe-se que 

há uma distorção de opinião, colocada pelos próprios professores, ou seja, do quadro 235, 

28,12% se utiliza do “conhecimento e experiência do aluno” como “meio para transmitir” o 

conteúdo e no quadro 236, 75% tem o “conhecimento do aluno” como ponto de partida para 

transmitir o conteúdo, quando o “meio” e o “ponto de partida” está no próprio aluno, ou seja, 

é o “conhecimento que o aluno traz consigo” para a sala de aula. 

Comparando os resultados dos professores apresentados nos quadros 235 e 236, com 

os dos alunos no questionário 2, que afirmam o quanto do “conhecimento e experiência do 

aluno” é aproveitado pelos professores, tem-se para os do 1º módulo no quadro 77 do item 

4.2.12, 19,08% das alunas e 12,32% dos alunos; para os do 3º módulo no quadro 141 do item 

4.3.12, 6,43% das alunas e nenhum dos alunos; e pelos do 5º módulo no quadro 205 do item 

4.4.12, 9,40% das alunas e 21,82% dos alunos e, observando a visão desses alunos diante do 

que foi desconstruído paradoxalmente pelos próprios professores, entre os resultados dos 

quadros 235 e 236, percebe-se que a prática da andragogia e metacognição pelos professores 
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não aparece com solidez e clareza de que ela seja praticada continuamente, possivelmente em 

momentos pontuais e esporádicos. 

O professor se apropriando do “conhecimento e experiência do aluno” para transmitir 

novo conteúdo, quando devolvido ao aluno seria, provavelmente, melhor apreendido. 

Nesta linha de raciocínio, vê-se nas palavras de Freire (2013, p. 116), (ver p. 108 desta 

tese). 

Como conclusão parcial, pelos resultados confirma-se que o “conhecimento e 

experiência dos alunos” é pouco aproveitado em sala de aula pelos professores, 

principalmente pelo aspecto peculiar do tipo de alunos, a EJA. 

No item 4.6.7, os resultados dos questionamentos 17 e 18 apresentado na tabela 119, e 

resumido nos quadros 237 e 238, mostram se o professor tem conhecimento da disciplina que 

o aluno mais gosta e a que menos gosta, cuja atitude é um comprometimento do docente com 

o aluno. 

Os resultados do quadro 237 mostram que 50% dos professores afirmam “sim”, 

procuram saber dos alunos qual a disciplina que mais gosta, 43,75% afirmam “não e 6,25% 

“às vezes”. 

Os resultados do quadro 238 mostram que 43,75% dos professores afirmam “sim”, 

procuram saber dos alunos qual a disciplina que menos gosta, e 56,25% afirmam “não. 

Analisando esses resultados, percebe-se que, aproximadamente, metade dos 

professores não se interessa de saber qual a disciplina o aluno “mais gosta” ou “menos gosta”. 

Poder-se-ia levantar várias hipóteses, e uma delas poderia ser o receio de ser a 

disciplina dele que o aluno menos gosta, o que lhe poderia causar constrangimento. Neste 

momento, no entanto, o “diálogo” seria a arma para desarmar e desmontar os obstáculos que 

fazem o aluno gostar menos de determinada disciplina, até mesmo a do próprio professor. 

Portanto, é por demais importante ter conhecimento por parte do aluno a disciplina que 

ele menos gosta, não para se despreocupar se não for a dele, mas, ser motivo e oportunidade 

de em uma ou mais reuniões interdisciplinares com os colegas do mesmo curso e mesma 

turma, se encontrar solução para minimizar as causas que levam a essas atitudes ou 

percepções do alunado. Esta é uma atitude relevante do professor, preocupar-se com o aluno. 

Observando os percentuais de quase 50% dos professores que não se interessam de 

saber qual a disciplina que o aluno “mais gosta” ou “menos gosta”, faz parte do contexto da 

preocupação do docente pelo aprendizado do aluno. 
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Pelo cruzamento da dados, resgatando algumas respostas da visão dos alunos no 

questionamento 25, que se refere a preocupação dos docentes pelo aprendizado deles, no item 

4.2.5 o quadro 37 mostra que, 66,67% das alunas e 22,22% dos alunos do módulo 1 

afirmaram “sim”; no item 4.3.5 o quadro 101 mostra que, 82,35% das alunas e 80% dos 

alunos do módulo 2 afirmaram “sim”; e no item 4.4.5 o quadro 165 mostra que 37,50% das 

alunas e 33,33% dos alunos do módulo 5 afirmaram “sim”. 

Como conclusão parcial, se percebe um número significativo de professores não se 

preocupar em saber quais as disciplinas que os alunos “mais gostam” ou “menos gostam”, e 

com efeito a falta de preocupação dos professores pelo aprendizado pode proporcionar 

desestímulo no aluno. Isto não é bom para o tipo de clientela que se trabalha, pois tais 

conhecimentos por parte do professor poderiam favorecer melhorias no processo ensino-

aprendizado das disciplinas. 

No item 4.6.8, os resultados dos questionamentos 19 e 20 apresentados na tabela 120, 

e resumido nos quadros 239 e 240, mostram qual a possível dinâmica e dialogicidade dos 

professores quando na transmissão do conhecimento novo. 

Os resultados do quadro 239, mostram que 62,50% dos professores “fazem o aluno 

refletir sobre um suposto conteúdo novo antes de mostra-lo”, 31,25% “apresentam o conteúdo 

novo e depois o faz refletir sobre ele”, e 6,25% “apresentam o conteúdo novo e deixa que a 

reflexão do aluno fique por conta dele”. 

O resultado do quadro 240 apresenta 100% dos professores dialogando com seus 

alunos. 

Analisando os resultados do quadro 239, percebe-se que pouco mais da metade dos 

professores trabalham pela reflexão do aluno. É um resultado satisfatório, no entanto, pode e 

deve ser melhorado dada a natureza da clientela, que possui muitas fragilidades, sendo 

necessário haver mais interatividade entre professores e alunos, e o mediador do processo 

ensino-aprendizado nunca deveria deixar alunos como esses, da EJA, que têm muita 

experiência de vida, que podem ser explorados para o bom e fiel desenvolvimento do seu 

próprio aprendizado, ficarem como ouvintes, do contrário, é importante fazê-los se 

envolverem mais, e pelo diálogo. 

Esta observação pode ser confirmada nas palavras de Noffs (2011, p. 286), (ver p. 101 

desta tese). 

Cruzando e comparando o resultado do quadro 239, onde 62,5% dos professores 

fazem o aluno refletir o suposto conteúdo novo antes de mostra-lo, com o apresentado no 
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quadro 231, onde 75% que se refere a transmissão de conteúdo “a partir do conhecimento e da 

vivência do aluno”, se aproximam. No entanto, se ambos forem contrapostos ao resultado do 

quadro 235, 28,12% dos professores se utilizando do “conhecimento e a experiência do 

aluno” como meio para transmissão dos conteúdos, os resultados se contrapõem com 

distorções significativas. 

Trabalhar didaticamente o conhecimento e as experiências do aluno é uma das maiores 

oportunidades que o professor pode ter para fazer seus aprendizes adultos transparecer o 

conhecimento pessoal, cognitivo, que diante do conhecimento futuro, a reflexão tornará o 

aprendizado mais sólido e eficaz em suas vidas, realizando-se assim o processo da 

metacognição. 

Pode-se concluir parcialmente que a realidade existente nestas turmas da EJA, é de 

que os professores pouco se utilizam de forma contínua do conhecimento e das experiências 

do aluno. 

Pelo resultado do quadro 240, 100% dos professores afirmam “dialogar”, e cruzando e 

comparando com os resultados dos questionamentos aplicados para os alunos que afirmaram 

o quantitativo dos professores que apresentam metodologia de monólogo, tem-se no 1º 

módulo no quadro 69 do item 4.2.11, 19,05% das alunas e 36,51% dos alunos; no 3º módulo 

no quadro 133 do item 4.3.11, 23,53% das alunas e 14,29% dos alunos; e no 5º módulo no 

quadro 197 do item 4.4.11, 27,68% das alunas e 35,71% dos alunos. 

Reorganizando os dados dos quadros 69, 133 e 197 no quadro 268, independente do 

gênero, ou seja, somando o quantitativo de alunas e alunos, percebe-se que em todo o curso da 

EJA, 25,63% dos estudantes afirmam que os professores trabalham como monólogo. Tais 

resultados podem transmitir alguma suspeita, pois, o professor afirmar que “dialoga” com 

seus alunos, pode imaginar que esteja “dialogando”, mas aos sentimentos do aluno pode soar 

como “monólogo” o que torna uma aula monótona. 
 
Quadro 268 – Visão geral dos alunos sobre a metodologia dos professores do PROEJA 

Módulo 1º 2º 3º Todos 
Gênero F + M F + M F + M F + M 

Metodologia geral dos professores 168 154 154 476 
Dialogando 125 74,40% 121 78,57% 108 70,13% 354 74,37% 
Monólogo 43 25,60% 33 21,43% 46 29,87% 122 25,63% 

 

Um aluno depois de um dia de trabalho, talvez desgastante, possível de estar 

sobressaltado por inúmeras situações que se tornam obstáculos ao seu bom desenvolvimento 

de aprendizado, chegando à noite em uma sala de aula para ouvir alguém falar seja qual for o 
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assunto, se não houver esperteza do professor buscar meios e métodos para tornar sua aula 

apreciável pelo aluno, provavelmente será observado como uma aula monótona, salientando 

de que “diálogo” para um processo ensino-aprendizado não é a mesma coisa que “conversar”. 

Este raciocínio pode ser observado nas palavras de Hoffmann (1993, p. 149), (ver p. 

107 desta tese). 

Como conclusão parcial, percebe-se que seja necessário rever as práticas de 

transmissão de conteúdos para os alunos da EJA, que não são tão dinâmicas quanto parecem, 

pois o dinamismo de uma aula estimula o ânimo dos alunos e, diante de tantas carências que 

têm, o estímulo em sala de aula os fará se afeiçoarem mais pelo curso, objetivando possível 

melhoria de aprendizado. 

No item 4.6.9, os resultados dos questionamentos 21 e 22 apresentados na tabela 121, 

e resumidos nos quadros 241 e 242, mostram se o professor se utiliza do livro didático oficial 

adotado na EJA, bem como sua opinião sobre tal material didático. 

O quadro 241 apresenta um percentual de 43,75% dos professores utilizando o livro 

didático oficial da EJA, que se compõe de disciplinas propedêuticas. Professores de 

disciplinas técnicas não o utiliza. As justificativas para tal se apresentam no quadro 242, as 

quais estão resgatadas para o quadro 269, onde estão notificadas em negrito algumas palavras 

relevantes ao contexto. 
 

Quadro 269 – Opinião dos professores sobre o livro didático do curso da EJA 

P1 "Não existe livro adotado para o PROEJA na disciplina técnica que leciono. Os livros na biblioteca 
são para o Ensino Superior. Assim sendo, tenho que adaptar os conteúdos do Ensino Médio", 

P2 "Sinceramente não tenho uma opinião formada a respeito do livro didático por não trabalhar com 

o mesmo"; 
P3 "É muito resumido e sem todos os conteúdos que devemos trabalhar" 
P4 "No caso da minha disciplina o livro não consegue prender a atenção dos alunos"; 
P5 "A disciplina é técnica. Não temos livro adotado. Adaptamos o conteúdo"; 

P6 
"Bastante acadêmico (formal), servindo de auxiliar para leitura e interpretação de texto, sendo 

insuficiente para todas as atividades em sala de aula. Trata-se de uma complementação, inclusive 
como material para leitura em casa"; 

P7 "Utilizo as referências adotadas, mas complemento com as de minha própria escolha"; 
P8 "Disciplina técnica. Não possuo livro didático"; 
P9 "Além de muito resumido, não se adequa a realidade dos alunos"; 

P10 "É um elemento norteador dos conteúdos sugeridos para o curso, mas nunca dever ser o maior ou o 
único meio utilizado para trabalhas nas turmas"; 

P11 "Não utilizo livro didático oficial por ser de nível muito elevado para a EJA, e não se adequa a 

realidade dos alunos"; 

P12 "O motivo é que o conteúdo é mais apropriado para os moldes do ENEM; mais aprofundado para o 
ETIM (Ensino Técnico Médio) normal"; 

P13 "Há falhas quanto à abordagem dos conteúdos para o PROEJA"; 

P14 "Não diz respeito ao EJA. É necessário evoluir para uma leitura mais dinâmica e real com a vivência 

do aluno EJA"; 
P15 "O livro apresenta texto do cotidiano de forma sucinta"; 
P16 "Não, porque é alto para os alunos da EJA". 
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Organizando as respostas dos professores quanto ao material didático oficial do curso 

da EJA, pela análise sobressai-se alguns comentários. 

 O material apresenta um conteúdo “muito resumido” para ser trabalhado com o 

aluno. Por esta razão, dele são retiradas referências para levar o conhecimento ao 

aluno, tornando então, um instrumento norteador de conteúdos para que o 

professor se oriente naquilo que é necessário transmitir para o aluno. 

Observando que o material indicado aos alunos da EJA se apresenta de forma 

resumida e, baseado em referências do próprio livro o professor poderá buscar aquilo que 

está, provavelmente, no cotidiano do aluno, no entorno do seu trabalho. Neste contexto, é 

onde o professor poderá se apropriar de forma significativa do conhecimento e experiência do 

aluno, pois este carrega uma história de vida, cuja dramatização só ele pode relatar. 

 O conteúdo é indicado para alunos do Ensino Médio cuja faixa etária regular de 

ensino se contrapõe ao tipo de aluno da EJA. 

Por essa observação, entende-se que o material didático oficial do curso é por demais 

aprofundado para o aluno da EJA. Estes alunos constituem turmas heterogêneas, seja pela 

idade, seja pelos princípios de educação doméstica, social, cultural, econômica, e até 

religiosa. A complexidade das características de uma turma da EJA é de tamanho 

imensurável, nunca uniforme, seja na própria turma ou entre turmas, e a todo o momento os 

desafios se superam e ressurgem. Portanto, é complicado colocar um conteúdo na mente de 

alunos dessa natureza não apenas pelo tamanho da complexidade deste universo, mas também 

pela base do conhecimento cognitivo para sustentar o que lhes é apresentado. 

 Há falhas de abordagem de determinados conteúdos, observado pelo professor, 

o que deixa em cheque a veracidade das informações contidas no livro. 

Analisando o contexto, parece não ter havido uma revisão da editora para que na 

prática da utilização do livro, se apresentasse aquilo que seja verdadeiro, pois, não que se vá 

colocar informações erradas, de propósito, mas naturalmente pode ocorrer erros quando no 

momento da revisão da redação, para então ser encaminhado para a impressão do material. 

 O livro não se adequa à EJA, sendo necessário um aprofundamento sobre o 

contexto do que pode e deve ser um material didático para tal clientela, de maneira dinâmica e 

aplicável ao cotidiano do aluno, pois é muito resumido. 

Analisando este contexto, observa-se que o livro indicado para o curso faz parte do 

Programa Nacional do Livro Didático para a EJA (PNLD–EJA), conforme mostrado no anexo 
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“A” – volume 2/2, mostrando-se diferente à realidade dos aprendizes quando colocado em 

prática pelos professores. 

Cruzando essas informações com outras colocadas pelos alunos, percebe-se uma 

consonância em todas as três turmas da EJA. 

 Na turma do 1º módulo, no item 4.2.6 - quadro 40, 62,5% da turma não têm 

facilidade de interagir com o livro didático, no item 4.2.9 - quadro 55, 93,33% das alunas e 

100% dos alunos têm preferência por um material didático que contenha muitas imagens de 

quadrinhos e desenhos, e no quadro 57, 100% das alunas e 88,89% dos alunos têm dificuldade 

de compreender o livro didático. 

Por essas razões outro material foi colocado á prova para os alunos desse módulo na 

disciplina de Geografia, com uma formatação diferente do estilo tradicional, mantendo o 

conteúdo e imagens originais do livro, com resultado de aceitação de 93,33% das alunas e 

100% dos alunos, apresentado no item 4.5.1 - quadro 208. 

 Na turma do 3º módulo, no item 4.3.6 - quadro 104, 50% da turma não têm 

facilidade de interagir com o livro didático, no item 4.3.9 - quadro 119, 64,71% das alunas e 

40% dos alunos têm preferência por um material didático que contenha muitas imagens de 

quadrinhos e desenhos, e quadro 121, 76,47% das alunas e 100% dos alunos têm dificuldade 

de compreender o livro didático. 

Por essas razões outro material foi colocado á prova para os alunos desse módulo na 

disciplina de Geografia, com uma formatação diferente do estilo tradicional, mantendo o 

conteúdo e imagens originais do livro, com resultado de aceitação de 76,47% das alunas e 

100% dos alunos, apresentado no item 4.5.2 - quadro 215. 

 Na turma do 5º módulo, no item 4.4.6 - quadro 168, é mostrado que 63,64% da 

turma não têm facilidade de interagir com o livro didático; no item 4.4.9 - quadro 183, 

43,75% das alunas e 50% dos alunos têm preferência por um material didático que contenha 

muitas imagens de quadrinhos e desenhos; e no quadro 185, 68,75% das alunas e 50% dos 

alunos têm dificuldade de compreender o livro didático. 

A esses alunos não foi aplicado um material didático como o que foi feito com os 

alunos dos módulos 1 e 3 na disciplina de Geografia, para se verificar o grau de aceitação por 

algo diferente mas, percebe-se a mesma tendência dos resultados que os das turmas do 1º e 3º 

módulo, têm dificuldade de interagir com o livro-texto oficial do curso. 
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Como conclusão parcial, pelo cruzamento dos resultados, comprova-se as citações dos 

professores, demonstrando que o livro-texto oficial como material didático para o aluno da 

EJA não condiz à realidade deles. 

Desta forma, a elaboração de um material didático para a EJA, deveria ser feito com 

professores que vivenciam a realidade dos alunos da comunidade para a qual será destinado, 

pois são eles quem mais conhece o que é necessário para lhes transmitir, o que lhes é útil e 

verdadeiro para aplicação no cotidiano. 

 

5.5 ANÁLISE DO INQUÉRITO POR ENTREVISTAS PARA OS PROFESSORES 

 

Neste subcapítulo faz-se a análise do inquérito por entrevistas realizadas com sete 

professores do curso técnico na modalidade EJA de um Campus do IFPB, caracterizadas em 

cinco blocos, cujos resultados foram apresentados no subcapítulo 4.7 - Resultado do inquérito 

por entrevista para o professor, oriundos das gravações transcritas no apêndice “M” - 

Transcrição das entrevistas dos professores, volume 2/2. 

O primeiro bloco se caracteriza pela “identidade profissional do professor da EJA”, 

cujo profissional lida com pessoas de diversas faixas etárias, a partir dos dezoito anos sem 

limite de idade superior. 

Salienta-se, contudo, que um profissional de ensino para o exercício de sua profissão, 

necessita de “competências” para envolver os alunos, num processo de transformação 

humana, cujo objetivo principal é o aprendizado. 

Esta linha de raciocínio pode ser encontrada em Perrenoud (2000, p. 12-13), (ver p. 

114 desta tese). 

O profissional de ensino no ambiente da EJA pode se frustrar e desistir de atuar neste 

ambiente ou, do contrário, se tornar cada vez mais apaixonado pelo exercício e, não apenas 

aprender mais com seus aprendizes, mas, ajudar a quem tanto precisa pela falta de 

oportunidade de estudar no tempo passado. 

Pelo que foi observado dos entrevistados, estes se sentem não apenas realizados por 

serem docentes, mas muito mais, por atuarem na EJA e fazerem parte deste corpo que 

trabalha com e por pessoas que sonham ainda em melhorar suas vidas, seja para a vida laboral 

ou pessoal. 

No contexto das possíveis dificuldades que possam existir, dentre tantas, uma delas é a 

velocidade de raciocínio e aprendizado dos alunos e, no âmbito da EJA, é mais evidente ainda 
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por se lidar ao mesmo tempo com jovens adultos e pessoas de idade bastante avançada, onde a 

memória de ambos, naturalmente, não se encontram no mesmo nível de absorção das 

informações. 

Linha de pensamento que pode ser vista em Oliveira (2008, p. 33), (ver p. 49 desta 

tese). 

É importante ressaltar, também, a forma como o conhecimento foi adquirido em cada 

indivíduo ao longo do tempo, pois, o tratamento das informações adquiridas em idade jovem 

pode influenciar na vida do mesmo alguns anos à frente, surgindo com mais frequência o 

esquecimento, visto que em idosos é mais evidente. 

Este raciocínio pode ser encontrado em Lieury (1993, p. 92), (ver p. 42 desta tese). 

O esquecimento ou a dificuldade de apreender novas informações por pessoas idosas 

em sala de aula junto com outros mais jovens é um dos grandes desafios para os professores 

da EJA durante o processo ensino-aprendizado, favorecendo o desestímulo do docente, ou 

estimulando-o pela satisfação de querer ajudar. 

Uma ação a ser considerada por parte da instituição de ensino é buscar formas pelas 

quais possa minimizar o problema da dificuldade de aprendizado dos alunos, principalmente 

quando se trata da EJA, por ser esta uma modalidade bastante complexa. Mas não acontece. 

Os professores entrevistados ao não demonstrar trabalhar o cognitivo do aluno, impedem do 

aluno raciocinar, e estes por sua vez, se mantém inertes, dificultando do professor avançar o 

seu trabalho. 

Nesta linha de observação, vê-se na palavras de Davis (2005, p. 209), (ver p. 53 desta 

tese). 

Assim, as dificuldades no âmbito da EJA se somam pelas situações diversas dos 

próprios alunos, originados de camadas sociais menos privilegiadas em diversos aspectos, 

reforçam a complexidade dessa modalidade de ensino. 

Este contexto de pensamento é confirmado nas palavras de Moll (2004, p. 34), (ver p. 

110 desta tese). 

Conforme observada a visão de vários pesquisadores na revisão de literatura acerca de 

possíveis dificuldades no processo ensino-aprendizado com alunos da EJA, e pelo relato dos 

entrevistados, vê-se que a superação das dificuldades que cada um vivencia varia em função 

da particularidade de cada docente, uns superam pelo grau de experiências vividas ao longo 

do tempo e outros, apesar disto, não consegue vencer todas as barreiras. 
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Fechando este bloco, percebe-se que os professores se sentem realizados como 

docentes, e principalmente na EJA, que apesar das dificuldades, estão a aprender também, 

superando e se superando com as experiências que vão adquirindo com o passar do tempo. 

O segundo bloco se caracteriza pela observação sobre a “desvalorização da EJA”. 

Falar em “desvalorização” reflete pensar também em “valorização”, porque um se 

contrapõe ao outro, e sobre estes dois olhares para a educação de jovens e adultos, observa-se 

que a educação de adultos tem importância e relevância mundial e, por esta razão foi criada 

pela UNESCO a CONFINTEA em 1949, mas, ao mesmo tempo pode faltar o que é necessário 

para que os objetivos ser perpetuem. 

Esta observação pode ser encontrada em Ireland (2013, p. 14) (ver p. 125 desta tese). 

No observatório pontual em que tratamos, alguns entrevistados relataram que há quem 

trabalhe na EJA e não valorize como deveria ser. No contexto da não valorização por quem se 

encontra inserido no trabalho da EJA, é uma questão de comprometimento ou não com esta 

modalidade de estudantes. Assim, faz-se um cruzamento com as respostas apresentadas pelos 

alunos quanto ao comprometimento dos professores e confiança dos alunos sobre eles, cujas 

respostas aparecem pelos seguintes itens: 

 no item 4.2.5 dos alunos do 1º módulo, pela questão 24 das tabelas 20 e 21, que 

resultou o quadro 36, 60% das alunas e 44,44% dos alunos afirmam que os professores são 

comprometidos com o ensino, 33,33% das alunas e 44,44% dos alunos que a maioria, e 6,67% 

das alunas e 11,12% dos alunos a minoria, cujos efeitos podem levar a resultados não 

satisfatórios por parte do próprio alunado com relação a confiança sobre seus professores e, 

pela questão 23 da mesma tabela, o quadro 35 mostra 73,33% das alunas e 55,56% dos alunos 

confiantes no ensino dos seus professores, 20% das alunas e 33,33% dos alunos confiam mais 

ou menos, e 6,67% das alunas e 11,11% dos alunos não confiam. 

 No item 4.3.5 dos alunos do 3º módulo, pela questão 24 das tabelas 51 e 52, 

que resultou o quadro 100, 70,59% das alunas e 80% dos alunos afirmam que os professores 

são comprometidos, 23,53% das alunas acham que a maioria, 20% dos alunos acham que a 

minoria, e 5,88% das alunas acham que não, pois, com efeito, semelhante à turma do 1º 

módulo, pode levar a resultados não satisfatórios por parte do próprio alunado com respeito a 

confiança sobre seus professores e, pela questão 23 da mesma tabela, o quadro 99 mostra 

70,59% das alunas e 60% dos alunos confiantes no ensino dos seus professores, e 29,41% das 

alunas e 40% dos alunos confiam mais ou menos. 
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 No item 4.4.5 dos alunos do 5º módulo, pela questão 24 das tabelas 82 e 83, 

que resultou o quadro 164, 68,75% das alunas e 50% dos alunos afirmam que os professores 

são comprometidos com o ensino, 31,25% das alunas e 33,33% dos alunos acham que a 

maioria, e 16,67% dos alunos acham que não. De forma semelhante às turmas do 1º e 3º 

módulo, os resultados demonstram insatisfações com respeito a confiança sobre os 

professores e, pela questão 23 da mesma tabela, o quadro 163 mostra 100% das alunas e 

83,33% dos alunos confiam no ensino dos seus professores, e 16,67% dos alunos confiam 

mais ou menos. 

Esses resultados podem levar a resultados de aprendizado insatisfatório, 

principalmente para uma categoria de estudantes como o da EJA, que carrega muitas ranhuras 

da vida e por isto são bastante fragilizados e, por esta razão o “clima de confiança e 

comprometimento” entre professores e alunos deve ser “mútuo”. 

Tal linha de pensamento que pode ser vista em Nogueira (2004, p. 8), (ver p. 71 desta 

tese). 

A valorização é uma atitude de extrema valia para o aluno, haja visto dele gostar de ser 

valorizado. A questão da valorização do aprendiz é muito significativa no seu processo de 

aprendizado, principalmente no ambiente da EJA. 

Esta linha de raciocínio é encontrada nas palavras de Hoffmann (1993, p. 106), (ver p. 

100 desta tese). 

Diante da visão dos entrevistados acerca da desvalorização ou valorização da EJA ao 

longo do tempo, suas visões mostram que a EJA é mais desvalorizada do que valorizada pelos 

mais diversos segmentos tais como, poder público, a própria instituição de ensino, professores 

e alunos de outras modalidades de ensino da mesma instituição, professores e alunos da 

própria EJA e, enfim, a própria sociedade. 

O terceiro bloco se caracteriza pela “trajetória pessoal e identidade dos professores da 

EJA”. 

Não basta ter uma profissão, mas “gostar” de exercê-la. 

Desta forma, provavelmente, um profissional satisfeito consigo mesmo na profissão 

exercida obterá bons resultados profissionais. 

No contexto de ser professor, este é um profissional que se encontra a transmitir 

conhecimento para seu semelhante, o aluno, que conceberá positivamente ou não o que lhe é 

transmitido com base não apenas no seu cognitivo, mas também, pela maneira como o 
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transmissor apresenta novos conhecimentos para seu aprendiz, resumidamente funde-se na 

comunicação das relações humanas. 

Esta linha de pensamento pode ser comprovada nas palavras de Ferreyra (1998, p. 19), 

(ver p. 101 desta tese). 

Portanto, no processo ensino-aprendizado só haverá concretização do que transcorre 

na comunicação se houver aprendizado. 

Um professor, antes de tudo, ter o conhecimento de como as pessoas aprendem, para 

então, desenvolver as ações de transmissão do conhecimento no objetivo do outro apreender, 

é refletir sobre o processo de ensinar para não repetir falhas de ensino ocorridas no passado 

quando esteve como aluno. 

Esta linha de raciocínio comprova-se nas palavras de Oliveira (2008, p. 81), (ver p. 37 

desta tese). 

O processo de aprender é particularidade de cada indivíduo, o que faz do professor ser 

uma articulador do processo ensino-aprendizado para fazer com que todos os alunos 

aprendam, orientando-os a descobrir o que melhor lhes convêm no sentido de obter a melhor 

performance de aprendizado. 

O contexto deste pensamento é encontrado nas palavras de Oliveira (2008, p. 32), (ver 

p. 37 desta tese). 

Quando se trata de ser professor da EJA, todo esse contexto se torna mais cuidadoso 

visto que esta categoria de estudantes se constitui de turmas heterogêneas, com 

particularidades específicas que fazem o processo ensino-aprendizado ser complexo. 

A análise feita a partir das entrevistas dos professores, em sua maioria nunca sonharam 

em ser professor. No entanto se sentem realizados pela satisfação de transmitir conhecimentos 

àqueles que deles necessitam, principalmente pela experiência que vivenciam na EJA, pois se 

trata de um contexto muito mais elevado e profundo, um resgate à cidadania com inclusão 

sócio-político-econômico. 

Visto que as turmas da EJA se compõem de turmas heterogêneas, sendo isto umas das 

particularidades, tal realidade reflete à velocidade de aprendizagem, onde alunos mais jovens 

se misturam com outros de mais idade, e com isto o professor não consegue obter um mesmo 

ritmo para todos, necessitando conhecer seus aprendizes para atender a todos. 

Neste raciocínio, percebe-se nas palavras de Oliveira (2008, p. 33), (ver p. 49 desta 

tese). 
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Além disso, outros fatores colaboram para o processo de aprendizado, intrínseco da 

gênese de cada indivíduo e do meio em que se desenvolveu ou se desenvolve. 

Buscar melhoria para o processo ensino-aprendizado é um olhar dinâmico em qualquer 

modalidade de ensino. Em se tratando da EJA, devido as suas particularidades e 

peculiaridades, esse universo de ensino se constitui de uma esfera complexa e de amplitude 

imensurável, sempre necessitando ajustar o que se pratica mais que as demais. 

Na análise das entrevistas dos professores foi percebido da necessidade do 

conhecimento sobre o que é a EJA em amplitude e profundidade para os próprios docentes.  

Neste contexto, estar preocupado com ensino é ao mesmo tempo estar preocupado 

com o aprendizado do aluno, e assim foi percebido que a responsabilidade dos docentes, 

relatados por eles, não coincide com as respostas dos alunos. Cruzando a visão dos 

entrevistados com o resultado dos alunos no questionamento 25 do questionário 2 em que se 

observa a preocupação dos docentes com o aprendizado dos alunos, tem-se o seguinte: 

 no item 4.2.5 para os alunos do 1º módulo, das tabelas 20 e 21, o quadro 37 

mostra que 66,67% das alunas e 22,22% dos alunos afirmam que seus professores se 

preocupam com seu aprendizado, 26,67% das alunas e 44,44% dos alunos acham que a 

maioria, 6,66% das alunas e 22,22% dos alunos acham que a minoria, e 11,11% dos alunos 

acham que não. 

 No item 4.3.5 para os alunos do 3º módulo, das tabelas 51 e 52, o quadro 101 

mostra que 82,35% das alunas e 80% dos alunos afirmam que seus professores se preocupam 

com seu aprendizado, 11,77% das alunas acham que a maioria, 20% dos alunos acham que a 

minoria, e 5,88% das alunas acham que não. 

 No item 4.4.5 para os alunos do 5º módulo, das tabelas 82 e 83, o quadro 165 

mostra que 37,50% das alunas e 33,33% dos alunos afirmam que seus professores se 

preocupam com seu aprendizado, 62,5% das alunas e 16,67% dos alunos acham que a 

maioria, 16,67% dos alunos acham que a minoria, e 33,33% dos alunos acham que não. 

Assim, se preocupar com o aluno não é apenas o professor ministrar sua aula e deixar 

que o aluno faça sua parte. É necessário haver um conhecimento entre ambos, mútuo, de 

quem é quem, principalmente com o tipo de aluno da modalidade que se trata, a EJA, pois se 

o programa de educação de jovens e adultos tem como objetivo resgatar alguém à educação, 

com efeito às melhores condições sócio econômica, outros resultados poderão ser inúmeros. 

Os novos alunos que chegam aos professores são diferentes daqueles que acabaram de 

sair para outros, e a própria escola pode não ter conhecimento de informações que possam 
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existir com os professores, os quais, não pelo facto de estarem despreparados, mas porque a 

exigência do próprio sistema educacional sobre os docentes se detém em aspectos curriculares 

rígidos, pelos quais importa quantos são aprovados e reprovados. 

Esta linha de observação pode ser comprovada na visão de Goleman (2012, p. 249), 

(ver p. 110 desta tese). 

Estar professor ou ser professor se diferencia. O primeiro, o profissional se coloca 

apenas na condição de exercer as obrigações naturais da profissão, sem delongas e 

aprofundamentos, e a segunda é abraçar a causa, buscando pelas experiências adquiridas ao 

longo da vivência nos processos de ensino-aprendizado em cada período letivo, o que pode 

ser melhorado para o enriquecimento do próprio processo que leva ao propósito maior, o 

aprendizado do aluno. 

Portanto, para a melhoria do aprendizado dos alunos, analisando as falas dos 

entrevistados, há necessidade de treinamento para os professores, objetivando não apenas 

torna-los conhecedores com profundidade sobre o universo da EJA mas, capacita-los com 

metodologia mais adequada, a andragogia. 

Posto isto, um dos instrumentos fundamentais para o processo de aprendizado do 

aluno é o material didático. Conforme mostrado por vários entrevistados, o livro-texto já está 

elaborado e chega não apenas ao aluno, mas ao professor também, que o coloca como 

instrumento de trabalho ao longo de um período letivo que, não sendo um bom material 

didático, é, de certa forma, obrigado a modificá-lo em favor do que for melhor para seu 

aprendiz. 

Esta linha de observação pode ser encontrada em Silva (2010, p. 148), (ver p. 91 desta 

tese). 

Comparando a visão dos professores com o resultado dos alunos na questão 26 do 

questionário 2, pelo qual é perguntado se ele, como aluno, tem facilidade de interação com o 

livro didático, os do 1º módulo no item 4.2.6 das tabelas 22 e 23 que resultou o quadro 40, 

62,5% dos alunos afirmam não ter facilidade de interação; os do 3º módulo no item 4.3.6 das 

tabelas 53 e 54 que resultou o quadro 104, por este se mostra que 50% dos alunos responde 

não ter facilidade de interação; e os do 5º módulo no item 4.4.6 das tabelas 84 e 85 que 

resultou o quadro 168, 63,64% dos alunos também afirmam não ter facilidade de interação 

com o referido material didático. 

Assim, a maioria dos alunos não tem facilidade de interagir com o livro didático 
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O material didático especificamente para os alunos da EJA, deveria ser 

interdisciplinar, pelo qual os leitores poderiam apreender melhor o conhecimento científico 

aplicável em seu cotidiano. Esse novo contexto é provavelmente uma das formas de se 

melhorar qualquer material didático da EJA. 

Esta lógica de pensamento pode ser vista tanto em Azevedo (2007, p. 259) quanto em 

Moraes (2005, p. 50), (ver p. 84 desta tese). 

Um material didático mal elaborado, de difícil acessibilidade à compreensão, pode 

fazer com que o aluno no processo de ensino perceba uma aula monótona. Assim foi 

observado nas entrevistas. 

Quando o professor ressalva a “monotonia” de uma aula por conta de um conteúdo 

exposto, embora possa ser por outras causas, tem-se uma confirmação de sintonia quando 

comparando com os resultados dos alunos em afirmar o quanto tiveram de aulas monótonas 

no período de 2016.1 e desde quando entraram no curso. 

Pelo questionário 2, os alunos do 1º módulo no item 4.2.8, das tabelas 28 e 29, pelos 

questionamentos 38 e 40, respectivamente, 33,33% dos alunos no quadro 52, e 33,33% dos 

alunos no quadro 54, afirmam o quanto de aulas monótonas tiveram no período 2016.1, 

sabendo que para estes alunos do módulo inicial só tiveram até então um semestre de curso. 

Para os do 3º módulo no item 4.3.8, das tabelas 59 e 60, pelos questionamentos 38 e 40 que 

resultou, respectivamente, o quadro 116 que apresenta 23,53% das alunas e 20% dos alunos 

percebendo as aulas monótonas no período de 2016.1, e o quadro 118 mostrando 17,65% das 

alunas e 20% dos alunos o quanto de aulas foram monótonas desde quando entraram no curso. 

Para os do 5º módulo no item 4.4.8, das tabelas 90 e 91, pelos questionamentos 38 e 40, que 

resultou, respectivamente, o quadro 180 que apresenta 37,5% das alunas e 50% dos alunos 

percebendo as aulas monótonas no período de 2016.1, e o quadro 182 mostrando 18,75% das 

alunas e 33,33% dos alunos notificando o quanto de aulas monótonas tiveram desde quando 

entraram no curso. 

A visão de alguns entrevistados mostrou que um material didático pode influenciar a 

uma aula monótona, e as respostas dos alunos, conforme os percentuais apresentados, 

mostraram que muitas aulas foram monótonas, tanto no período 2016.1 quanto em outros 

períodos passados. 

Portanto, os entrevistados estão em consonância com o pensamento dos alunos. 

Afirmaram que o material didático oficial adotado é descontextualizado para a EJA, que pode 

contribuir para que aulas sejam monótonas, pois, para se ter um bom material é necessário 
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que, além de interdisciplinar, seja contextualizado de forma científica à realidade cotidiana 

dos leitores. 

O quarto bloco se caracteriza pela “formação acadêmica superior e continuada, e 

identidade do professor da EJA”. 

É possível uma pessoa ao concluir um curso profissionalizante não se identificar com a 

profissão escolhida, por motivos diversos e particulares de cada um. 

Um profissional que se identifica com sua profissão naturalmente pode ter uma boa 

afeição por ela, haja visto que o lado afetivo é um dos fortes elementos que proporciona bem 

ou mal estar. 

Também, uma pessoa ao obter uma formação acadêmica, por ela adquire a 

competência de ensinar, faltando-lhe, possivelmente, as habilidades didáticas para transmitir o 

conhecimento, a menos que tal habilidade seja nata, pois de uma outra maneira, o profissional 

recém chegado ao ambiente acadêmico complementa seu conhecimento com a apreensão das 

experiências didáticas que a própria práxis cotidiana lhe oferece. 

Em conformidade com esta linha de raciocínio, vê-se em Bransford (2007, p. 244), 

(ver p. 113 desta tese). 

Embora as experiências possam ser adquiridas pelo professor ao longo do tempo, e 

também, juntamente com as práticas acadêmicas organizadas pela academia que objetivam 

não apenas a implantação de interdisciplinaridade, a prática da formação continuada, 

provavelmente favorecem o crescimento do grupo de docentes, com resultados que poderão 

garantir a melhoria do aprendizado dos alunos. No entanto, não é garantia dessa eficiência em 

sua totalidade, pela falta de comprometimento de outros que fazem parte do contexto do 

processo ensino-aprendizado. 

Esta linha de observação é encontrada nas palavras de Henrique, Silva e Baracho 

(2011, p. 466), (ver p. 98 desta tese). 

Na análise das entrevistas dos professores, a formação acadêmica para a maioria, de 

certa forma, influenciou os professores integrantes da EJA. 

No entanto, precisaram ou precisam de complementação para lidar com essa clientela 

tão peculiar, visto que quase todos não tiveram formação continuada, que não deve ficar 

apenas em um treinamento ou curso, mas ser contínuo o processo de reciclagem para 

aperfeiçoamento e aprofundamento sobre esse universo, a EJA, pelas experiências que se 

somam a cada período letivo, objetivando melhorar sempre os procedimentos didáticos. 
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O professor da EJA deve estar mais próximo do aluno, não pelo lado técnico da 

disciplina, mas pela relação social, de modo a oferecer-lhe confiança mútua por meio de uma 

liberdade que gere a competência de saber lidar com eles. 

Condizente com este pensamento, vê-se em Nogueira (2004, p. 20), (ver p. 76 desta 

tese). 

Assim, a confiança mútua entre professor e alunos, provavelmente deve gerar um grau 

de credibilidade aos seus aprendizes. 

Esta linha de pensamento é encontrada nas palavras de DeAquino (2007, p. 20), (ver p. 

71 desta tese). 

Assim, na visão dos entrevistados, não é qualquer professor que tem a competência 

para lecionar na EJA, pois não se trata apenas o lado técnico do conhecimento, mas muito 

mais que isto, é o olhar das relações humanas. 

O quinto bloco se caracteriza pela “prática docente e identidade do professor da EJA”. 

Qualquer pessoa que se profissionaliza por meio de um curso, geralmente, obterá a 

habilidade do conhecimento teórico adquirido quanto inserido nos momentos de o utilizar na 

prática, ou seja, é a práxis que fortalece a torna-lo um profissional habilidoso quanto mais 

exercitar, reaprendendo com possíveis erros e aperfeiçoando por meio de novas possibilidades 

de como utilizar melhor o conhecimento adquirido. 

Assim é a prática docente. À medida que o tempo passa, mais e mais o professor se 

capacita a se tornar um profissional mais habilidoso com seus alunos no cotidiano acadêmico, 

aprendendo com a própria prática. 

O professor que estimula o processo da metacognição no aluno, este é induzido a 

observar o conhecimento sobre o próprio conhecimento. 

Esta linha de visão é comprovada nas palavras Portilho (2012, p. 183), (ver p. 53 desta 

tese). 

Da mesma maneira o professor também o poderia utilizar sobre sua própria prática 

docente, e se não tiver o conhecimento sobre o processo da metacognição, talvez até o faça 

sem se aperceber, pois analisando o próprio comportamento nas suas relações sociais com os 

alunos, e tentando melhorar a didática, objetivando proporcionar um melhor resultado de 

aprendizado dos seus aprendizes, isto o ajudará a mudar as estratégias didáticas no dia a dia 

da sala de aula. 
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Estimulado pelo professor, a busca da melhoria do aprendizado dos alunos poderá 

acontecer com a importância do conhecimento pelo próprio aprendiz, a partir do seu 

cognitivo. 

Coerente a este raciocínio, vê-se em Bransford (2007, p. 29), (ver p. 56 desta tese). 

Trata-se não apenas de ser uma preocupação do professor para com seus alunos no 

contexto do aprendizado, mas, também, de orientações à novas habilidades de aprender. 

Esta prática didática, provavelmente, poderá ajudar o professor da EJA trabalhar 

melhor o conhecimento dentro do processo ensino-aprendizado, tanto na transmissão dos 

conteúdos quanto na percepção dos alunos adultos, minimizando as possíveis dificuldades que 

incidem no aprendizado deles, pois, em se tratando de adultos, devido as diversidades 

existenciais no universo dessa modalidade de ensino, as ações no modelos da andragogia 

poderão ser mescladas com as da pedagogia, conforme a experiência e habilidade do 

professor. Desta forma, os modelos se entrelaçam no processo de educação para adultos, por 

meio do contínuo pedagógico-andragógico. 

Este raciocínio é comprovado nas palavras de DeAquino (2007, p.14), (ver p. 76 desta 

tese). 

A análise a partir das observações nos resultados dos inquéritos por entrevistas dos 

professores, no subcapítulo 4.7, vê-se que as práticas didáticas acontecem cada qual ao seu 

jeito particular, aparentemente a meio termo de forma pontual no contínuo pedagógico-

andragógico. 

No entanto, percebe-se que o trabalho em maioria se constitui um tanto pedagógico, e 

as conexões do conteúdo com o cotidiano dos alunos, na medida das possibilidades, trabalham 

a interdisciplinaridade e a reflexão do aluno sobre o conteúdo transmitido. 

Nos tempos atuais a prática docente é bem destacada, ou seja, tem-se a pedagogia 

orientada especificamente para crianças, e a andragogia direcionada para adultos. 

Desta forma, no contexto de um ensino apropriado para adultos, os obstáculos 

existentes no processo ensino-aprendizado, provavelmente, diminuam. 

No que se refere ao conhecimento específico para o professor que leciona na EJA, 

todos entrevistados confirmaram a necessidade de conhecerem melhor esse universo da EJA e 

metodologia específica, neste caso, para lidar melhor com o adulto, conhecer a andragogia. 

No processo ensino-aprendizado da educação de adultos, embora já citado em outros 

momentos, a interdisciplinaridade é uma das ações que propiciam uma melhor absorção do 

conhecimento pelos alunos. 
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Tratando-se do conhecimento do professor sobre o conteúdo das disciplinas de outros 

professores, o que não foi notado existir de forma sistêmica entre os professores do curso 

pesquisado, naturalmente tornaria mais aprofundada e eficiente a prática da 

interdisciplinaridade que cada um faria em seus momentos de sala de aula, podendo estender, 

também, o conhecimento a outros universos, aos mundos que cada aluno vivencia no 

cotidiano. 

A linha de raciocínio é confirmada nas palavras de Azevedo (2007, p. 260), (ver p. 88 

desta tese). 

Trabalhar conteúdos interdisciplinares com os adultos, por meio dos métodos que 

possibilitem a prática do processo da metacognição numa visão de modelo andragógico, 

provavelmente se obterá resultados significativos. 

Analisando as respostas dos professores entrevistados, o conhecimento do conteúdo 

das disciplinas dos seus pares, quase ninguém tem, a menos de algum professor específico e 

particular, o que facilitaria a interdisciplinaridade no curso se todos o tivessem.  

Também foi percebido nas respostas dos entrevistados que a conexão do conteúdo 

transmitido ao cotidiano dos alunos da EJA, é uma prática oscilante, variando de professor 

para professor em função da ocasião, demonstrado que não há uma preocupação de um 

contexto interdisciplinar, quando deveria ser do curso pelo qual houvesse treinamento para 

uma prática contínua, conectando sempre o conhecimento à aplicabilidade no cotidiano dos 

alunos. 

O mundo é dinâmico, sempre evoluindo, não para. Assim, novos olhares que 

favoreçam novas possibilidades são necessários, não apenas para os alunos adquirirem mais 

capacidade intelectual e estimula-los a enfrentar um mundo tão desafiador, como também 

para o professor que é desafiado a todo o momento diante dos seus aprendizes adultos. 

O contexto do processo ensino-aprendizado nos tempos atuais enfrenta grandes 

desafios e necessita de revisões tanto institucional quanto das relações entre professor e 

alunos, situando-os a novos horizontes. 

Este pensamento pode ser observado nas palavras de Perrenoud (2000, p. 89) (ver p. 

118 desta tese). 

Os entrevistados demonstraram ter preocupação com seus alunos, e em meio às 

dificuldades e experiências que vão adquirindo ao longo do tempo, tentam superar os 

obstáculos e orientam os alunos que se apresentam com dificuldade acadêmica, seja na 

particularidade de cada aluno ou não. 
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Apesar das dificuldades, é possível as investigações das problemáticas do processo 

ensino-aprendizado na educação de adultos ser feita numa visão conjunta, professores e 

alunos. 

Esta linha de observação é comprovada nas palavras de Freire (2011, p. 142), (ver p. 

119 desta tese). 

Visto que os obstáculos encontrados na sala de aula são inúmeros, e que todos os 

entrevistados afirmaram tentar resolver os problemas dos alunos dentro de suas possibilidades 

e, que cada caso é um caso, segundo eles, tudo acontece dentro do bom relacionamento com 

os alunos. No entanto, quanto ao bom relacionamento didático entre professor e alunos, os 

resultados apontados pelos alunos apresenta descompasso com a visão dos professores, pois 

apesar de ser unânime por parte dos entrevistados, nem todos os alunos têm a mesma opinião, 

conforme pode ser verificado no questionamento 39 do questionário 2 aplicado aos alunos. 

 Os do 1º módulo no item 4.2.8, das tabelas 28 e 29, resumido no quadro 53, 

93,33% das alunas e 88,89% dos alunos afirmaram ter um bom relacionamento com os 

professores, e 6,67% das alunas e 11,11% dos alunos afirmaram que não; 

 Os do 3º módulo no item 4.3.8, das tabelas 59 e 60, resumido no quadro 117, 

76,47% das alunas e 100% dos alunos afirmaram ter um bom relacionamento com os 

professores, e 23,53% das alunas afirmaram que não; 

 Os do 5º módulo no item 4.4.8, das tabelas 90 e 91, resumido no quadro 181, 

81,25% das alunas e 33,33% dos alunos afirmaram ter um bom relacionamento com os 

professores, e 18,75% das alunas e 66,67% dos alunos afirmaram que não. 

Este descompasso entre a opinião dos professores e dos alunos quanto a um bom 

relacionamento didático, como “hipótese”, é aceitável, haja vista que a boa vontade do 

professor nem sempre é entendida pelo aluno, pois este pode conceber de que um “bom 

relacionamento”, hipoteticamente, é quando o professor facilita para o aluno a sua aprovação, 

no entanto necessitaria de um aprofundamento maior sobre tal percepção e hipótese, que não é 

o caso em estudo. Apenas fica a observação acerca de um diferencial de opiniões diante de 

causas obscuras e observadas sob hipótese. 

Em qualquer processo é possível haver a utilização da palavra “vantagem” bem como 

o seu oposto, “desvantagem”. 

O sentido da palavra “vantagem” pode ter várias conotações, maliciosa ou não, ou 

seja, alguém ter vantagem sobre o outro no sentido de ganhar alguma coisa de forma maldosa, 

quando tira proveito para si em detrimento do outro, ou de maneira diferente, ganhar 



440 
 

 
 

corretamente uma competição esportiva. O contrário das duas situações citadas, 

“desvantagem”, é o perdedor, sob a mesma visão, maliciosa ou não. 

No contexto da educação de adultos poder-se-á entender a palavra “vantagem” para o 

professor com sentido “bom”, quando ele adquire uma experiência significativa por meio das 

relações sociais com seus alunos. Estes, quando apresentam suas experiências de vida em uma 

sala de aula, o conhecimento que apresentam nunca deve ser descartado, ou seja, devem ser 

escutados, debatidos e aproveitados ao máximo os momentos de transmissão dos seus 

conteúdos, numa liberdade que favoreça o crescimento de ambos, educadores e educandos. 

Esta linha de pensamento é vista nas palavras de Freire (2011, p. 95-96), (ver p. 130 

desta tese). 

Analisando as entrevistas dos professores, obter vantagens em ser professor da EJA, 

todos demonstraram que só há vantagens. O contrário, desvantagens, para alguns está 

relacionado as forças externas para com a EJA, como falta de apoio político e institucional, 

mas, especificamente para o professor é um ganho de experiência e neste sentido superam as 

desvantagens. 

Matriz curricular corresponde ao instrumento no qual se encontram as disciplinas de 

um curso, e nelas os conteúdos que são trabalhados pelos professores e seus alunos. É uma 

exigência oficial, governamental, seguir o que reza uma matriz curricular no contexto 

acadêmico para que os alunos adquiram a competência na qual estão inseridos. 

No entanto, a depender do contexto do curso e até das práticas didáticas envolvidas, 

nem sempre uma matriz curricular se encontra a contento da realidade dos alunos ou para que 

realidade tal documento estar destinado, pois, sabendo-se que o objetivo final é aprendizado, a 

preocupação de muitos professores, e até da escola, é centrada em apresentar conhecimento 

num período determinado, favorecendo a memorização em vez da compreensão. 

Tal observação é confirmada nas palavras de Bransford (2007, p. 44), (ver p. 57 desta 

tese). 

Analisando as respostas dos entrevistados quanto a matriz curricular, que é composta 

de disciplinas propedêuticas e técnicas por se tratar de um curso profissionalizante do Ensino 

Médio, os professores não seguem à risca, visto que os alunos da EJA se compõem de 

diferenças que impedem o professor enquadrar o conteúdo que se apresenta de forma 

curricular, e assim, adequam o conhecimento à realidade dos alunos conforme a necessidade, 

facilitando a aprendizagem dos educandos. 
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Quanto a particularidade do trabalho de pesquisa, um experimento referente ao 

material didático aplicado aos alunos do 1º e 3º módulos pelos seus respectivos professores, 

num modelo diferente do tradicional e, pelo qual foi induzido no leitor o processo da 

metacognição, obteve-se bons resultados. 

Observando um recorte de um dos entrevistados, vê-se o seguinte: 
 
A linguagem mais receptível, acho que facilita o aprendizado. Nem sempre os livros 
didáticos trazem isso, às vezes traz uma linguagem muito formal e questionamentos 
pré-estabelecidos e que muitas vezes nem faz parte do contexto do aluno, enquanto 
quando se depara com aquele tipo de material ele vai avaliar sua própria vivência, 
seus conhecimentos e há uma associação entre os dois, há uma ligação direta 
(entrevistado P2). 
 

Na percepção dos alunos acerca de tal material didático, verifica-se nos itens 4.5.1 e 

4.5.2, no questionamento 68 do questionário 3, demonstração de boa aceitação, com uma 

preferência em maioria pelo material didático em relação ao livro-texto, conforme se vê nos 

seguintes resultados: 

 Para os alunos do 1º módulo, pelas tabelas 104 e 105 para as alunas e alunos 

respectivamente, que originou o quadro 208, a aceitação foi de 93,33% das alunas e 100% dos 

alunos. 

 Para os alunos do 3º módulo, pelas tabelas 108 e 109 para as alunas e alunos 

respectivamente, que originou o quadro 215, a aceitação foi de 76,47% das alunas e 100% dos 

alunos. 

Assim, a aceitação do material didático formatado num modelo diferente do 

tradicional foi bem aceito tanto pelos professores quanto pelos alunos. 

 

5.6 ANÁLISE DAS OBSERVAÇÕES IN LOCO 

 

A análise feita a seguir resulta dos resultados observados in loco. 

Foi percebido ao longo da pesquisa de campo, que a quantidade de alunos 

frequentando as aulas oscilava bastante. Por este motivo, houve dificuldade de aplicar os 

questionários pretendidos. Para resolver o problema, buscou-se com os professores das 

disciplinas, saber qual aquela poderia ter mais alunos, que, surpreendentemente, não havia 

uma disciplina específica que pudesse afirmar que haveria todos os alunos em uma ou outra 

disciplina. Então, foi na tentativa, observando todos os dias, qual o momento em que haveria 

uma quantidade significativa de alunos e assim pudesse ser aplicado os questionários. 
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As informações registradas nos subcapítulos 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 comprovam o facto 

observado, a quantidade de alunos participantes para responder os questionários. 

Também, quando iniciou a pesquisa, observando a quantidade de alunos do módulo 5, 

que respondeu o questionário 1 em um momento, e depois em outro, o questionário 2, 

percebe-se uma oscilação de quantidade de respondentes diferente, tendo sido considerado 

para a pesquisa o quantitativo do segundo questionário por haver os questionamentos, 

digamos, mais relevantes. 

As turmas da EJA submetidas à pesquisa são bastante heterogêneas, com jovens e 

outros com idade muito avançada. A maioria são mulheres, cujo quantitativo é uma realidade 

que ainda continua se comparado com os dados do IBGE (2007), conforme visto no 

subcapítulo 2.7. Algumas trazem seus filhos para a sala de aula por não terem com quem os 

deixar, assistem as aulas com eles ao lado ou no colo. 

Por haver alguns alunos com idade avançada, foi percebido que alguns mostravam-se 

com dificuldade de enxergar, outros apresentavam as mãos trêmulas ao escrever e, 

provavelmente, deveria ter dificuldade de compreensão das informações que qualquer 

professor transmitisse. Com efeito a velocidade de aprendizagem também poderia será 

reduzida. Estes dados se confirmam se cruzarmos com a visão de autores destacados na 

revisão bibliográfica, os quais mostram como o envelhecimento traz consequências sérias às 

pessoas, principalmente quanto a absorção de novos conhecimentos. 

Esta observação pode ser confirmada nas palavras de Lieury (1993, p. 105), (ver p. 44 

desta tese). 

O envelhecimento do cérebro coloca o ser humano em situações ou momentos 

delicados, e o professor tendo a paciência para lidar, talvez, com aquilo que ele ainda não tem, 

o esquecimento, a lentidão de raciocínio, a capacidade de memorizar, a firmeza nas mãos para 

escrever e tantos outros detalhes peculiares das pessoas amadurecidas na idade, ajudará quem 

precisa num momento de aprendizado. 

Esta linha de raciocínio pode ser encontrada nas palavras de Lieury (1993, p. 71), (ver 

p. 44 desta tese). 

A maioria dos alunos tiveram dificuldade de responder a pergunta central do primeiro 

questionário, “como você aprende”. Isto demonstra que o “aprender” é totalmente natural e 

que, ninguém precisa se preocupar como se processa o aprendizado no cérebro, pois isto é 

contínuo. No entanto, deve-se ter atenção aos cuidados da saúde e técnicas de aprendizagem 

para se obter resultados de aprender mais e melhor. 
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Por isso, o questionário realizado com os alunos para relatarem sobre a maneira como 

aprendem, conforme os resultados apresentados no subcapítulo 4.1 - questionário 1, as 

respostas foram diversas, e nesse contexto, não há um padrão de como aprender visto ser uma 

particularidade do indivíduo. No entanto, mesmo que o professor não conheça como se 

processa a aprendizagem na mente humana, mas tendo conhecimento de técnicas de 

aprendizagem, pode contribuir no processo de aprendizado dos seus alunos, principalmente 

quando se trata da EJA, onde educandos com idade avançada se apresentam com a memória 

possivelmente desgastada com o tempo, pois o cérebro ao longo da vida envelhece, 

enfraquece e morre. 

Informado pela própria professora da disciplina, que eles não gostam de matemática, 

cruzando esta informação com os dados respondidos pelos alunos na questão 48 do 

questionário 2, se comprova que a matemática é a vilã para os alunos. 

Assim, a maioria dos alunos do 1º, 3º e 5º módulos têm dificuldade com a matemática, 

e resgatando os resultados constantes nas tabelas 32 e 33 do item 4.2.10 para os alunos do 

módulo 1, nas tabelas 63 e 64 do item 4.3.10 para os do módulo 3, e nas tabelas 94 e 95 do 

item 4.4.10 para os do módulo 5, e agrupando-os no quadro 270, constata-se a disciplina que 

os alunos menos gostam, a de matemática. 
 

Quadro 270 –Disciplina mais temida pelos alunos 
Módulo Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 
Gênero F + M F + M F + M 

Total de alunos 24 22 22 
Matemática 14 58,33% 11 50,00% 14 63,64% 

 

Observado na revisão de literatura um estudo de caso realizado pela pesquisadora 

Conceição (2012, p. 10), ver p. 116 desta tese, a qual mostrou as causas que podem levar um 

aluno da EJA não gostar da matemática, percebe-se que os obstáculos ou causas podem se 

repetir para esta turma que ora se encontra em pesquisa, cuja explicação pelo cruzamento dos 

dados, segue descrição: 

 Em primeiro lugar, o “tempo” que se apresentou no estudo de caso como um 

dos fatores que pesa de forma considerável para os alunos dessa categoria, também foi citado 

nas entrevistas com os professores, pois muitos trabalham pela sobrevivência e o tempo 

disponível para os estudos é escasso, principalmente quando se trata de uma disciplina como a 

matemática, que requer momentos de concentração para compreensão. 

Assim, a “falta do tempo” para estudar se torna aparentemente causa que remete ao 

efeito negativo sobre o sentimento do aluno, de “não gostar” da matemática. 
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Portanto, para os alunos da EJA o “tempo” é um desafio que coloca o professor de 

matemática à “prova dos nove”. 

 Em segundo, outra causa que influencia negativamente para o aprendizado é o 

“tempo fora da escola” que muitos ficaram, pois perdendo o hábito de estudar, já não se 

lembram do muito ou pouco que aprenderam no passado, o que remete à necessidade de uma 

reciclagem, conforme observado também nas entrevistas com os professores. 

Novamente está-se diante de um aprendizado adquirido que pode ter sido esquecido e, 

como efeito no tempo presente, dificulta à continuidade. 

O professor de matemática é desafiado e colocado novamente à “prova dos nove”. 

 Em terceiro, como complementação da observação anterior, depois de tantos anos a 

mente se encontra cansada e a “velocidade do raciocínio” não é a mesma de tempos atrás. Os 

conteúdos ficam difíceis de serem entendidos, principalmente quando o aluno já se encontra 

com idade avançada, também relatado nas entrevistas. 

Como causa, o cansaço mental dado ao seu envelhecimento, tem-se como efeito a 

redução significativa da velocidade de processamento do raciocínio, e se houver compreensão 

de quem ensina sobre estes fatores naturais, torna-se mais fácil o professor vencer este desafio 

dentro do processo ensino-aprendizado, possibilitando-o acertar “a prova do nove”. 

 Em quarto, aparece o “cansaço físico”, que pode ser visto como efeito ou 

consequência do primeiro, visto pelo tempo desprendido no trabalho durante o dia, pois no 

terceiro turno, à noite, carregam consigo a fadiga de um dia de possível estresse. 

Observado também pelos professores entrevistados, a energia desprendida durante o 

trabalho torna-se causa negativa para o cansaço que surge à noite sobre os alunos da EJA, e 

no momento da sala de aula o professor se encontra frente a outro desafio. Novamente 

submetido à “prova dos nove”. 

 Em quinto, aparece a “metodologia” do professor, principalmente quando se trata 

de uma disciplina como a de matemática. Por mais conhecimento o professor possa ter, tem 

que superar não apenas as dificuldades impostas naturalmente pelos seus alunos e fazê-los 

aprender o que lhes teria para transmitir, mas também buscar maneiras ou métodos capazes de 

anular as dificuldades que os alunos apresentam. 

Como possibilidade, se o professor conseguir superar essas dificuldades, terá 

descoberto uma ou várias causas que façam oposição aos efeitos negativos que os alunos 

demonstram. Seria um ganho significativo no processo ensino-aprendizado. 

É possível o professor passar no teste da “prova dos nove”. 
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 O momento em que os métodos aplicados pelo professor no processo ensino-

aprendizado se consolidarem de forma positiva, estará ao mesmo tempo sendo eliminado o 

problema que pode ser colocado em sexto lugar, o “relacionamento didático”, pois de forma 

contrária tem-se alunos insatisfeitos, conforme constatado nos resultados do questionário 2 a 

eles aplicado, na questão 39 dos itens 4.2.8, 4.3.8 e 4.4.8. 

Essas duas últimas condições juntas, “metodologia” e “relacionamento”, dependem da 

capacidade de o professor para superar os obstáculos presentes. 

Quanto ao relacionamento entre professor e aluno, depende muito de como se 

comportam pelo estado de espírito, ou seja, pelo estado emocional. Assim, a reação da mente 

emocional em um curto espaço de tempo varia de pessoa para pessoa, bem como na própria 

pessoa varia pelo tipo da emoção, ou seja, o estado emocional do amor é bem diferente do 

ódio, da ira, e isto no ambiente da EJA é significativo. 

Então, quando os alunos se encontram saindo e entrando a todo instante na sala de 

aula, é necessário o professor ter controle emocional, pois isto perturba seu trabalho didático. 

Esta observação constatada está em consonância com as palavras de um dos entrevistados, o 

qual relatou que se sente um tanto constrangido em determinados momentos na relação com 

os alunos (entrevistado P1). 

Algumas peculiaridades muito fortes do adulto podem levar as seguintes reflexões: 

 O adulto “sabe o que quer para si”, ou seja, ele procura o que seja do seu agrado e 

interesse. Se algo na sala de aula não lhe convém, não o satisfaz, pega seus pertences e vai 

embora, e talvez nunca mais volte, dando-se a possibilidade de ser mais um a contribuir para 

o aumento da estatística de evasão de curso; 

 O adulto “sabe porque quer”, teoricamente, e talvez nem saiba, pois está em busca 

de algo que no momento se apresenta como desconhecido, que venha a preencher uma lacuna 

da sua vida, uma complementação de vida pessoal; 

 O adulto “sabe para que quer”, ou seja, ele busca uma complementação de algo 

significativo em sua vida e espera alcançar em determinado curso da educação de jovens e 

adultos, o preenchimento dessa lacuna. 

Por estes aspectos peculiares do adulto, foi percebido in loco o quanto os alunos têm 

de liberdade, entrando e saindo da sala de aula à sua maneira bem como, só dando atenção à 

explicação de um conteúdo se for do seu interesse. Poder-se-ia dizer que se houvesse 

conhecimento do professor sobre determinadas peculiaridades desses adultos, poderia ter 

melhor competência e habilidades para trabalhar o ensino nos cursos da EJA, atraindo mais 



446 
 

 
 

alunos, visto que não é simplesmente entrar na sala de aula e transmitir por transmitir 

conteúdo. 

No processo ensino-aprendizado com alunos da EJA, quando o professor explica 

determinado assunto, e alguns alunos não prestam atenção, conversam, se dispersam por 

motivos diversos, por este motivo ou outros, podem ser razões deles não avançar na 

aprendizagem. 

O professor não buscando compreender as razões do aprendiz adulto não avançar na 

aprendizagem, e até o reprime “sem dialogar”, exigindo como se fosse da sua obrigação já 

saber determinados conhecimentos, deve ser bem lembrado que tal adulto não é uma criança, 

e neste contexto, tem-se os pressupostos da educação de adultos comparados ao que se 

conhece da pedagogia que trata da educação para crianças. 

 Motivação 

- Para o adulto, a motivação para a aprendizagem está na sua própria vontade de 

crescimento, e não em estímulos externos vindo de outras pessoas, tais como notas na 

avaliação escolar, promoção hierárquica, opiniões de “superiores”, pressão de comandos, etc. 

- Para a criança, esta é motivada a aprender por meio de motivadores externos, tais 

como notas, aprovações / reprovações, pressão dos pais, pressão da sociedade, etc. 

 Orientação para aprendizagem 

- Para o adulto, a aprendizagem é algo com significado para o seu cotidiano e não 

apenas reter conteúdo para aplicações futuras. Como consequência, o conteúdo não precisa, 

necessariamente, ser organizado pela lógica programática, mas sim pela bagagem de 

experiências acumuladas pelo aprendiz. 

- Para a criança, a aprendizagem é orientada por disciplinas, ou seja, as experiências de 

aprendizagem são organizadas de acordo com a lógica de conteúdo programático. 

 O papel da experiência 

- Para o adulto, a experiência dele é importante e base de aprendizado para ele. É a 

partir dela que ele se dispõe, ou se nega a participar de algum programa de desenvolvimento. 

O conhecimento do professor, o livro didático, os recursos audiovisuais, etc., são fontes que, 

por si mesmas, não garantem influenciar o indivíduo adulto para o aprendizado e, por isso 

devem ser vistas como referenciais opcionais colocados à disposição do aprendiz para livre 

escolha. 

- Para a criança, a experiência dela tem pouco valor como fonte de aprendizado, visto 

que é a do professor que ela considera, do livro didático, do escritor e dos recursos 
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audiovisuais. Por isto, técnicas de transmissão - leituras, trabalhos para casa, etc., são a 

essência da metodologia pedagógica. 

 A necessidade de conhecer 

- Para o adulto, ninguém mais do que ele sabe das suas necessidades de conhecimentos 

para colocar em prática no seu dia a dia. 

- Para a criança, ela necessita saber somente o que o professor tem a assinar, visto que, 

é o que precisa para ser aprovada. Por enquanto não precisa saber como aplicará o 

conhecimento em sua vida. 

 O autoconceito do aprendiz 

- Para o adulto, além da consciência de sua necessidade de conhecimento, é capaz de 

suprir essa carência de forma independente. Ele possui capacidade plena de se 

autodesenvolver. 

- Para a criança, seu autoconceito é de uma pessoa dependente do conhecimento do 

professor. 

 Prontidão para aprender 

- Para o adulto, este está pronto para aprender o que decidir aprender. Em 

contrapartida, se nega a aprender o que outros lhe impõe como sua necessidade de 

aprendizado. 

- Para a criança, ela está pronta para aprender o que o professor determina o que ela 

deve aprender, se deseja passar de ano. 

Desta forma, o professor nos momentos em que explica determinado assunto e, sejam 

muitos ou poucos os que não se encontram com a atenção necessária para o aprendizado, a 

melhor saída é pelo “diálogo”. 

Este raciocínio pode ser encontrado nas palavras de Freire (2011, p. 115-116), (ver p. 

71 desta tese). 

Quando o professor questiona com os alunos determinado conhecimento, e os mesmos 

ficam calados, o silêncio pode dizer muita coisa. Por “hipótese”, imagina-se ser por vergonha 

de se expor diante dos colegas, ter medo de errar, não gostar de falar em público, etc., fica 

difícil de se aplicar a metacognição, quando por este processo é solicitado dele “pensar”, 

“comparar”, “refletir”, “verificar”, “falar” e finalmente “apreender”. 

Percebe-se que os alunos, não generalizando, mas a maioria não gosta de “pensar”, e 

por “hipótese”, talvez pelos métodos didáticos aos quais sempre foram condicionados, o 

professor “fala”, “fala”, e “fala” quase sempre e o aluno sempre “repete”, “repete”, e “repete” 
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o que lhe foi apresentado, sem fazer o esforço do “pensar”, do “raciocinar”, “do refletir”, “do 

questionar”. É preciso ensinar ao adulto a “pensar” e “raciocinar”, e também “dialogar”, para 

o desenvolvimento do próprio cérebro, e não se estabelecer numa “educação bancária”. 

Um material didático é um forte instrumento motivador para o aluno no sentido de 

aguçar sua curiosidade pelo que esteja lendo. Desta forma, a escolha e organização do 

conteúdo, em cuja estrutura se estabeleça num modelo que provoque a prática do processo da 

metacognição pelo leitor, provavelmente contribuirá de maneira significativa o interesse do 

aluno à leitura e logicamente seu aprendizado. 

Neste sentido, não importa se apresentável em formato de livro ou apostila, um 

modelo que estimule a prática do processo da metacognição, ou seja, ao longo da 

apresentação das informações científicas, em momentos predefinidos hajam espaços para o 

aprendiz estimular o cognitivo e escrever com suas palavras seu pensamento acerca do 

assunto tratado no momento da leitura, e mais à frente encontrando a resposta científica, o 

novo, pela “comparação”, “observação”, “reflexão”, aconteça a “compreensão” e “apreensão” 

do conhecimento estudado, provavelmente, o aprendizado seja mais eficaz. 

Além disso, há todas as possibilidades de um material didático conter não apenas os 

aspectos que proporcionem a prática do processo da metacognição, mas também possível de 

ser elaborado de forma andragógica e interdisciplinar. 

Foi verificado o material didático que os alunos utilizam para seus estudos, o livro-

texto oficial do curso, e percebido dentro da matriz curricular, não estão adequados aos alunos 

da EJA, embora tenha sido elaborado com este propósito. 

Conforme os dados levantados dos capítulos 2 e 4 do livro-texto oficial do curso, dos 

módulos 1 e 3, respectivamente, na disciplina de Geografia, apresentado nos anexos “B” e 

“C”, volume 2/2, a quantidade de informações e imagens, juntamente com suas inter-relações, 

num modelo tradicional, torna uma apresentação de nível elevado para esses alunos da EJA, 

em função da heterogeneidade e suas peculiaridades. 

Neste sentido, as imagens para eles são por demais mais atrativas e significativas no 

mundo em que vivem e, portanto, por essa importância devem ser mais exploradas em todos 

os aspectos, visto que as imagens se evidenciam. 

Os espaços da EJA estão repletos de alunos com idades diferenciadas, sendo as 

imagens uma das melhores opções para se trabalhar, visto que por elas poderão conter os 

conceitos e teorias desejáveis para a transmissão do conhecimento, e a mente num status de 
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memorização a longo ou curto prazo, tem-se a “compreensão” dos objetivos pelas imagens e 

não a de “decorar” textos. 

Tal constatação se confirma ao cruzarmos com a fala de alguns entrevistados, bem 

como o resultado do questionário 2 – questionamentos 26 e 34, justificados no 35, aplicado 

aos alunos do 1º, 3º e 5º módulos, respectivamente nos itens nos itens 4.2.6, 4.3.6 e 4.4.6, 

pelos quais se percebeu a dificuldade que os alunos da EJA têm com o livro-texto oficial do 

curso. 

Assim, visto que as imagens têm forte influência à compreensão dos textos que 

estiverem sendo apresentados num momento de leitura, as informações originais do livro–

texto permaneceu na apostila, e organizadas com outros textos e imagens que foram 

acrescidos e conectados, se apresentaram de forma diferente, tornando uma leitura atrativa, 

conforme os resultados do questionário 3, apresentados nos itens 4.5.1 e 4.5.2, pelos alunos 

dos módulos 1 e 3, respectivamente. 

Esta observação pode ser encontrada nas palavras de Lieury (1993, p. 92), (ver p. 43 

desta tese). 

Por esses aspectos, foi percebido in loco, o quanto os alunos têm dificuldade de 

interagir e utilizar o livro didático oficial adotado para o curso da EJA, conforme notado nos 

resultados do questionário 2, que trata do livro didático nos itens 4.2.6, 4.3.6 e 4.4.6, e 

contrapondo, o experimento do material didático estruturado diferentemente do estilo 

tradicional, no qual foi induzida a prática do processo da metacognição, foi percebida a boa 

“aceitação”, constatado nos resultados do questionário 3 nos itens 4.5.1 e 4.5.2. 

Os professores são capacitados, conforme os dados apresentados no item 4.6.2, pelo 

qual se conhece a competência de cada um. No entanto, na prática, conforme observado in 

loco, suas práxis se estabelecem de forma “pedagógica”, diferente do que deveria ser, 

“andragógica”, ou seja, são adultos em turmas heterogêneas, com peculiaridades muito 

diferentes, conforme observado no questionário 2 – questionamento 1, nos itens 4.2.1, 4.3.1 e 

4.4.1, aplicado aos alunos do 1º, 3º e 5º módulos. 

Foi observado que os professores são muito pacientes com os alunos, que é muito 

importante para os alunos da EJA, dada as suas peculiaridades. 

Posto isto, os alunos da EJA trazem para a sala de aula riquíssimas experiências de 

vida, que devem ser aproveitadas, pois vêm de uma vida sacrificada, carregando muitas 

fragilidades que os afeta psicologicamente, lembrando que o lado emocional é um sentimento 
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delicado para o relacionamento professor-aluno, principalmente porque a maioria deles são 

mulheres. 

Portanto, o professor ter paciência com seus alunos é um ganho para conquistar outros 

espaços necessários no processo ensino-aprendizado de adultos, a na comunicação com eles, a 

linguagem deve estar a todo o momento se estabelecendo não apenas pelo “diálogo”, mas que 

a transmissão e percepção do conhecimento esteja codificada e descodificada numa mesma 

linguagem, a que eles conhecem, para que a “linguagem cientifica” seja absorvida facilmente. 

Quanto a utilização dos meios para comunicação do conhecimento aos alunos, o mais 

comum tem sido a lousa, multimídias, apresentando um conhecimento pronto ou quase isto, 

articulando pouco com as experiências dos alunos, deixando o aluno na maior parte do tempo 

como espectador. 

Quanto aos professores participantes no curso, estes se alternam entre disciplinas a 

cada semestre em função da mudança de módulos. Cada semestre o curso funciona com três 

módulos, e no seguinte, os outros três, totalizando então seis módulos para todo o curso que 

tem entrada anual, conforme observado na matriz curricular do curso apresentado no 

Apêndice “J”, volume 2/2. 

Como conclusão parcial das observações in loco, o material didático destinado aos 

alunos da EJA desse curso não se adequa à realidade deles, os métodos didáticos dos 

professores se estabelecem de forma pedagógica, em momentos esporádicos, o contínuo 

pedagógico-andragógico, e a maneira da transmissão e evolução do conhecimento no aluno 

pela reflexão e autorreflexão dos mesmos, não é percebível, quando poderia ser praticado o 

processo da metacognição e, além de serem adultos e possuírem conhecimento adquirido ao 

longo da vida, por meio da andragogia poderia ser melhor aproveitado com a prática da 

interdisciplinaridade para que um novo conteúdo fosse entendido e absorvido com mais 

eficiência. 

 

 

 

 

 

 

 

 



451 
 

 
 

6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

6.1 CONCLUSÕES 

 

O objetivo deste trabalho científico foi diagnosticar a práxis docente em cursos de 

qualificação profissional no âmbito da EJA em um curso profissionalizante de um Campus do 

IFPB sob a olhar da interdisciplinaridade metacognição e andragogia. 

O universo pesquisado foi de 68 (sessenta e oito) estudantes distribuídos em 3 (três) 

turmas, organizadas em módulos (módulo 1 – 24 (vinte e quatro) alunos, módulo 3 – 22 (vinte 

e dois) alunos e módulo 5 – 22 (vinte e dois) alunos) do Ensino Médio, ofertado na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), integrado com um curso técnico, de um 

campus do IFPB, e 16 (dezesseis) professores do referido curso, todos respondentes de 

questionários aplicados. Dos docentes, 7 (sete) foram entrevistados, mediante escolha 

aleatória. 

Os professores, cuja prática docente foi diagnosticada, são graduados (bacharéis ou 

licenciados) ou pós-graduados (especialistas, mestres ou doutores). 

Também houve observação in loco, com objetivo de verificar o comportamento dos 

alunos e professores em momentos de sala de aula, e até pelos corredores das salas, o 

relacionamento dos alunos entre eles e entre eles e os professores, e assim, poder-se perceber 

e analisar a realidade acadêmica cotidiana. 

Os resultados dos questionários aplicados aos alunos dos três módulos e professores, 

algumas entrevistas, e observações in loco foram cruzados, pelos quais buscou-se diagnosticar 

a prática docente referida à interdisciplinaridade, à metacognição e à andragogia. 

À luz da revisão de literatura, um inventário do seu modo de trabalho apontou para um 

processo ensino-aprendizado formatado no modelo pedagógico tradicional, com práticas 

contextualizadas pontuais. Foi constatada também a existência de ações esporádicas próximas 

da andragogia, de quase nenhuma interdisciplinaridade e pouco uso do processo da 

metacognição, que, quando utilizado, acontece de modo intuitivo sem que o docente saiba que 

existe uma base teórica para sua prática nem como torná-la, deliberadamente, ação 

educacional devidamente pensada e planejada. 

Visando verificar possível impacto de estratégia de ensino-aprendizado ancorada na 

metacognição em contraposição à estratégia pedagógica predominantemente utilizada pelos 

professores do curso, ou seja, aula expositiva com algum debate em sala de aula tendo por 
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base um livro-texto formatado de modo convencional (predominantemente com textos e 

poucas imagens), foi desenvolvido um experimento com o universo de estudantes do 1º 

módulo (24 alunos) e 3º módulo (22 alunos) na disciplina de Geografia, e não do 5º módulo 

por não haver nele a respectiva disciplina, conforme matriz curricular do curso. 

Os estudantes especificamente dos módulos 1 e 3 investigados sob o foco do material 

didático, são ensinados com base na pedagogia tradicional fazendo uso de um livro-texto 

oficial do curso. Para estes foi elaborada uma apostila, com o mesmo conteúdo (textos e 

imagens) de um capítulo do livro-texto oficial dos respectivos módulos dos alunos, formatada 

num estilo diferente do tradicional. O modelo “apostila” tinha por alvo provocar o uso do 

processo da metacognição pelos sujeitos do estudo, por meio do emprego de formato 

semelhante ao de história em quadrinhos em combinação com estratégia de estímulo à 

reflexão do aluno sobre o que esteja por estudar. 

A “aceitação” da estratégia “apostila” em relação à estratégia “livro-texto oficial do 

curso” aconteceu em mais de 95% dos alunos do módulo 1 e mais de 80% do módulo 3. 

Resultado de aceitação “unânime” ocorreu com os docentes que participaram do uso da 

estratégia “apostila”. Foi constatado que o formato utilizado consegue ampliar 

substancialmente a atenção, o interesse e a compreensão dos alunos nos conteúdos estudados, 

o que pode vir a resultar em um aprendizado mais eficiente, se comparado ao obtido por meio 

da estratégia “livro-texto” que se apresenta num formato tradicional. Cabe ressaltar que 

ambos os materiais didáticos dispõem do mesmo conteúdo a ser lecionado, com diferença na 

sua formatação e proposta de interação com os estudantes, induzindo no leitor o uso do 

processo da metacognição. 

Neste contexto, sob a ótica colocada, resulta de novo em algo positivo para as Ciências 

da Educação que, levando em conta o universo pesquisado, quando se faz uso do conceito de 

metacognição em sala de aula, os alunos e docentes se sentem mais estimulados a aprender e 

ensinar, se comparado ao emprego da pedagogia tradicional. 

Conforme a revisão de literatura, a interdisciplinaridade em seu contexto particular 

trata da conexão do conhecimento entre disciplinas realizada pelos professores e, além delas, 

com o cotidiano do mundo. Já, na andragogia, o processo de ensino-aprendizado tem como 

porto de partida o cognitivo do aluno para qualquer conhecimento a ser lecionado pelo 

docente. Com relação à metacognição, esta tem como base a autorreflexão realizada pelo 

aluno a partir do seu cognitivo. Neste contexto, o âmbito da educação de jovens e adultos, a 
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EJA, permite que todos os três pilares possam ser trabalhados em conjunto, facto este que não 

se apresentou na pesquisa desenvolvida. 

É importante investigar, adicionalmente, o impacto da exploração dos três pilares 

“juntos” no processo ensino-aprendizado, ou seja, a interdisciplinaridade, a andragogia e a 

metacognição. Estas, por suas características particulares, quando entrelaçadas, podem vir a 

constituir um conjunto que possibilite melhores resultados de aprendizado no contexto da 

educação de jovens e adultos versus utilização da pedagogia tradicional. 

Ao longo do trabalho foram registradas algumas dificuldades. A literatura sobre 

andragogia, e principalmente a metacognição, mostrou-se escassa, do ponto de vista teórico e 

mais ainda quanto a sua aplicação em situações concretas. Outra dificuldade foi a de encontrar 

estudos que demonstrassem situações de uso da prática da interdisciplinaridade juntamente 

com a andragogia e metacognição no processo ensino-aprendizado, visando extrair subsídios 

para a pesquisa em tela. Saliente-se também que não foi possível fazer uso de universo maior 

no âmbito da pesquisa em função da falta de recurso financeiro, sendo esta uma lacuna para 

maior amplitude dos resultados, visto que os apresentados no recorte investigado foram 

obtidos por meio de investimento pessoal. Sugere-se que a metodologia aplicada possa ser 

estendida para universos maiores, com investimentos compatíveis para tal. 

Em resumo, concluímos que a prática tradicionalista se mantém na educação de jovens 

e adultos, ou seja, confirma-se a hipótese que a práxis docente pesquisada não acontece sob a 

olhar dos três pilares, a interdisciplinaridade, a metacognição e a andragogia. 

 

6.2 RECOMENDAÇÕES 

 

O pesquisador, que trabalha com ensino para adultos, ao concluir a pesquisa com a 

experiência e conhecimento adquirido, tem procurado colocar em prática os três pilares juntos 

nas aulas com seus alunos, e sugere que tal metodologia seja experimentada em outras esferas 

do ensino com alunos adultos, como exemplo, no Ensino Superior. Por esta visão, percebeu 

quanto o processo ensino-aprendizado, sustentado pela interdisciplinaridade, a andragogia e a 

metacognição “juntas”, tem o potencial de apresentar resultados significativos de 

“aprendizado” dos alunos, e até mesmo do professor, acreditando assim numa tendência de 

práticas metodológicas que possam trazer melhores propostas para o processo ensino-

aprendizado. 
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O pesquisador também recomenda estudos específicos sobre os materiais didáticos 

adotados na educação de adultos, principalmente na EJA, visto que a apostila idealizada e 

aplicada na pesquisa serviu não apenas para mostrar que um mesmo conteúdo científico de 

um livro formatado no estilo tradicional pode ser estruturado para os alunos da EJA noutro 

formato, numa organização em que se encontrem imagens e textos que se comunicam, mas 

também como indutora do processo da metacognição, que pode resultar em um aprendizado 

mais satisfatório, evidenciando, sem que o leitor se aperceba, a diminuição do grau de 

dificuldade quanto à compreensão do conteúdo apresentado, por meio de uma leitura 

dinâmica, lúdica, descontraída, semelhante a de histórias em quadrinhos. 

Dito isto, é bem lembrado que o mundo evoluiu, novas tecnologias surgiram e 

ressurgem a todo o momento numa velocidade imensurável. Os eletroeletrônicos, de 

comunicação principalmente, estão embarcados com aplicativos lúdicos e de fácil 

aprendizado para seus usuários. Neste contexto, é também importante e necessário que os 

materiais didáticos para a educação de adultos sejam revistos, pesquisados e analisados, 

objetivando melhoria do processo de leitura e aprendizado para os leitores, por meio de 

métodos que estruturem concretamente os conceitos que podem, também, se entrelaçarem em 

qualquer mídia, a interdisciplinaridade, a andragogia e a metacognição. 

Assim, abrem-se também oportunidades para profissionais de muitas outras áreas do 

conhecimento, como desenhistas e cartunistas, e as editoras que poderão juntamente com 

professores específicos da área de educação de adultos, melhorar os materiais didáticos. 
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