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RESUMO 

 

Esta pesquisa, intitulada “Evasão escolar na educação de jovens e adultos: um estudo 
de caso com os coordenadores/supervisores pedagógicos e educadores do município 
de Nina Rodrigues-Maranhão”, teve como principal objetivo estudar as causas da 
evasão escolar em turmas da EJA sediadas nas redes municipal e estadual de ensino 
no município. Procurou, igualmente, estudar alternativas para minimizar esse 
problema que assombra os educadores atuantes na educação de jovens e adultos. 
Utilizou-se uma metodologia qualitativa nas escolas onde funcionam a EJA e também 
à Secretaria Municipal de Educação onde os supervisores/coordenadores 
pedagógicos planejam seu trabalho. A realização de entrevistas junto dos 
supervisores e professores ajudou a entender que as evasões ocorrem devido a 
muitos fatores, dentre eles estão a falta de formação continuada dos professores, a 
interação entre supervisores e educadores, cansaço e o desinteresse dos alunos. A 
educação de jovens e adultos é uma educação muito mais complexa do que se 
imagina, pois se trata de lidar com pessoas com personalidade formada e com 
histórias de vida diferenciadas e os professores atuantes nessa etapa da educação 
básica devem reconhecer e respeitar essas características individuais e coletivas dos 
contextos sociais em que as escolas se localizam. Nesse sentido, espera-se que esse 
trabalho ajude os professores e supervisores atuantes na EJA a entender melhor o 
problema da evasão, para além de tentar ser um contributo para a área científica em 
que se enquadra. 
 
Palavras-chave: Evasão escolar. Educação de jovens e adultos. Professores.  
Supervisores. 
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ABSTRACT 
 

 
This research, entitled "school dropout in youth and adult education: a case study with 
the coordinators / pedagogical supervisors and educators of the municipality of Nina 
Rodrigues-Maranhão", had as main objective to study the causes of school dropout in 
classes of EJA in the municipal and state education networks in the municipality. It also 
sought to study alternatives to minimize this problem that haunts educators working in 
youth and adult education. A qualitative methodology was used, with visits to the 
schools where the EJA works and also to the Municipal Department of Education 
where the supervisors / pedagogical coordinators plan their work. Conducting 
interviews with supervisors and teachers has helped to understand that dropouts occur 
because of many factors, including lack of ongoing teacher training, interaction 
between supervisors and educators, fatigue, and lack of interest among students. The 
education of young people and adults is a much more complex education than is 
imagined, since it is a question of dealing with people with a personality and with 
differentiated histories of life and the teachers acting in this stage of basic education 
must recognize and respect these individual characteristics and the social contexts in 
which schools are located. In this sense, it is expected that this work will help teachers 
and supervisors working in the EJA to better understand the problem of avoidance, in 
addition to trying to be a contribution to the scientific area in which it fits. 

Keywords: School dropout and dropout. Education of young people and adults. 
Teachers, Supervisors. 
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INTRODUÇÃO 

 

O ser humano adquire diferentes maneiras e hábitos como o modo de ser, 

agir, pensar e sentir e com essas diferenças ocorrem mudanças que acontecem 

através do processo de globalização, que é uma nova concepção de sociedade na 

qual estamos completamente envolvidos, de forma que esse envolvimento ocorre 

desde o nascimento e passa por diversas experiências cotidianas no meio familiar, 

social e escolar, até mesmo quando morremos, por estarmos em constante 

transformação.  

Com a globalização pode-se perceber grandes desafios na escola, esta vem 

ocupando um espaço significativo na rotina diária de crianças e jovens, além da arte 

de ensinar ela passa a transmitir valores que são fundamentais para a vida em 

sociedade.  

Atualmente a escola constitui um espaço de aprendizagem completa, ou seja, 

um tipo de aprendizagem onde se estudam desde os conteúdos curriculares até a 

formação de cidadãos. A escola deixa de ser um ambiente sombrio e opressivo como 

era no passado, passando a ser um estabelecimento de diálogo e liberdade com 

desenvolvimento harmônico e prazeroso em seu ambiente. A escola é um espaço de 

socialização, onde entre outros aspectos estão presentes questões como as das 

relações de género (Silva e Araújo, 2007) 

Para que isto ocorra é necessário que o trabalho do profissional da educação 

se constitua num compromisso político, pedagógico e coletivo, para cumprir melhor a 

tarefa de formar cidadãos. O trabalho do educador tem sentido se formar cidadãos 

capazes de mudar o seu ambiente. Portanto, faz-se necessário que este trabalho no 

ambiente escolar seja valorizado e todos devem ser envolvidos: o aluno, o professor, 

o coordenador/supervisor, o diretor e demais membros da escola.  

O coordenador/supervisor pedagógico tem um papel muito importante na 

escola, ele tem como função orientar o grupo de professores, desafiar, instigar, 

questionar, motivar, despertando neles o desejo, o prazer e o envolvimento com o 

trabalho desenvolvido. A sua ação é composta de atribuições e funções complexas, 

de apoio e parceria com professor. O tipo de relação que ele estabelece com o grupo 

de professores, ao qual lidera, passa a ser a essência do desenvolvimento de seu 

trabalho. O coordenador/supervisor, portanto, é o profissional organizador ou 

orientador do trabalho pedagógico desenvolvido pelos professores em uma 
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escola. Ele pode e deve promover, como referem Silva, Lopes, Domingues,  Payan-

Carreira, Morais, Nascimento e Morais (2016) num outro contexto, o trabalho 

cooperativo que é uma dimensão importante para o desenvolvimento das 

competências de pensamento crítico e profissional. 

Assim, entendemos que coordenadores/supervisores pedagógicos e 

professores são dos principais atores escolares. Por isso, os escolhemos para a partir 

deles conseguirmos obter uma melhor compreensão de um dos problemas mais 

preocupantes da educação de jovens e adultos: a evasão escolar.  

Portanto, a pesquisa intitulada “Evasão Escolar da Educação de Jovens e 

Adultos: um estudo de caso com os coordenadores/supervisores pedagógicos e 

professores do município de Nina Rodrigues-Maranhão” tem como principal objetivo 

identificar as causas da evasão dessa modalidade de ensino. 

De forma mais concreta, esse trabalho tem como objetivo geral: 

- Identificar e compreender as causas da evasão escolar dos alunos da 

educação de jovens e adultos da rede municipal de Nina Rodrigues, na perspectiva 

de educadores e coordenadores/supervisores pedagógicos. 

Os objetivos específicos são: 

- Reconhecer qual o papel que os coordenadores/supervisores pedagógicos 

exercem para melhorar essa situação junto aos educadores atuantes na 

EJA.  

- Propor alternativas de como resolver esse problema educacional de forma 

a não causar tantos prejuízos sociais e educacionais. 

Este trabalho está organizado em seis capítulos, que estão na seguinte 

ordem:  

- No primeiro capítulo se elaborou a construção da problemática da pesquisa, 

“Evasão Escolar da Educação de Jovens e Adultos: um estudo de caso com os 

coordenadores/supervisores pedagógicos e professores do município de Nina 

Rodrigues - Maranhão”. 

- O segundo capítulo o estudo está voltado para a educação de adultos, 

educação permanente e um aprofundamento sobre os conceitos de educação de 

adultos, um histórico sobre a educação de Jovens e Adultos no Brasil, estudos 

necessários para se entender o funcionamento da EJA. 

- O terceiro capítulo é um estudo sobre o papel do supervisor no contexto 

educacional, onde se pesquisa sobre a importância da supervisão escolar, o 
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supervisor/coordenador escolar e sua atuação como mediador da aprendizagem e o 

supervisor escolar como agente de interação entre gestão, docentes e alunos. 

- No quarto capítulo se faz um estudo sobre o que é insucesso e a 

evasão/abandono escolar; quais os fatores explicativos do abandono escolar; o 

porquê da evasão na Educação de Jovens e Adultos no Brasil. 

- No quinto capítulo ressalta-se a contextualização metodológica da pesquisa, 

evidenciando-se o percurso realizado na concretização da investigação. 

- No sexto capítulo são apresentados e analisados os dados dos supervisores 

e professores entrevistados das escolas pesquisadas no município.  

- E, por último, teremos as conclusões obtidas ao longo deste estudo. 

A pesquisa realizada assentou-se na abordagem qualitativa, procurando 

compreender e interpretar, da forma mais profunda que nos foi possível, o problema 

que estudamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
CONSTRUÇÃO DA PROBLEMÁTICA DA PESQUISA 

__________________________________________ 

EVASÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: um estudo de caso 

com os coordenadores/supervisores pedagógicos e educadores do município de 

Nina Rodrigues-Maranhão. 
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1. CONSTRUÇÃO DA PROBLEMÁTICA DA PESQUISA 

 

Enquanto modalidade de educação a Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

como é denominada no Brasil, apresenta uma trajetória de desafios, principalmente 

por ser uma alternativa para diminuir o problema da exclusão social. Porém, essa 

modalidade de ensino, por muito tempo, não se apresentou como prioridade 

educacional, sendo entendida e tratada apenas como política compensatória 

direcionada a suprir a perda de escolaridade em idade própria. 

Na verdade, esta situação periférica deste tipo de educação nas políticas 

educativas de outros países, como Portugal, por exemplo também tem ocorrido 

(Guimarães e Barros, 2015).  

Essa modalidade de ensino (EJA), por si só, requer especificidades do 

trabalho docente, visto que a distorção série/idade é a principal característica dos 

sujeitos que dela fazem parte. Acreditamos que os educadores, coordenadores e 

supervisores municipais de educação podem contribuir didaticamente para termos um 

ensino de qualidade voltado para a modalidade da educação de jovens e adultos e 

com essa ação podem obter maior sucesso desses alunos. 

Pode-se afirmar que a Educação de Adultos atualmente está, no Brasil, em 

destaque, mas como forma de educação compensatória, já que o poder público nunca 

se preocupou muito com os milhões de analfabetos existentes no país. 

Os coordenadores/supervisores pedagógicos municipais são os profissionais 

responsáveis por todas as ações educacionais desenvolvidas no âmbito do sistema 

municipal de educação. São eles que realizam junto aos gestores e professores ações 

como planejamento pedagógico, projetos e ações que faz o dia a dia da educação 

escolar. 

A educação é um processo de transformação do ser humano, o qual faz com 

que ele desenvolva suas potencialidades de acordo com o ambiente em que vive, para 

que isto ocorra o ser humano precisa de referências, tais como familiares, sociais e 

culturais.  

Segundo Vasconcelos (2004, p. 86), mais recentemente, a 

coordenação/supervisão escolar ganhou força e contorno legal, num contexto nada 

favorável: 

O supervisor torna-se um agente educacional que contribui para integrar e 

desintegrar, organizar e desorganizar o pensamento do professor num 
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movimento de participação continuada no qual os saberes e os 

conhecimentos se confrontam, se defrontam, fazem sínteses. As sínteses 

colhidas nos confrontos são referências que sustentam o professor de sala 

de aula. 

 

Assim, delineada a ação supervisora, fica evidente que em seu início a 

supervisão escolar foi praticada no Brasil em condições que produziam o ofuscamento 

e não a vontade do supervisor.  

O interesse pessoal e profissional por este tema de pesquisa se dá porque a 

autora atua como educadora nessa modalidade de ensino e sempre teve 

envolvimento com supervisão, apesar de atualmente estar atuando apenas como 

professora do ensino médio. Face a este contexto de atuação profissional deparou-se 

diversas vezes com altas taxas de evasão entre os alunos da EJA e, por esse motivo, 

resolveu tentar compreender que razões estão na base deste problema. 

Ser supervisor é ser capaz de mediar encontros entre gestores e professores 

no sentido de promover formação continuada para que os mesmos possam atuar de 

forma mais criativa e estimulante para a permanência dos alunos na escola, para além 

de estimular os educadores atuantes nessa modalidade de ensino a confeccionar 

materiais didáticos eficazes no sentido de estimular esses alunos. 

É urgente e fundamental que os protagonistas atuantes na educação de 

jovens e adultos possam agir no sentido de contribuir com um novo olhar para a 

realidade educacional, principalmente no contexto atual em que predomina o campo 

do letramento e a necessidade da sociedade em resolver problemas que requerem a 

interpretação de textos, o preenchimento de documentos, tais como recibos, leitura 

nos caixas eletrônicos, resolução de problemas que envolvem as quatro operações, e 

como é do conhecimento de todos, há milhões de brasileiros que ainda se encontram 

como analfabetos funcionais, pois sabemos que a alfabetização requer muito mais do 

que assinar ou desenhar o nome e ler algumas palavras de três ou quatro sílabas, ser 

alfabetizado é codificar o que os autores dos textos escritos ou desenhados desejam 

repassar para os leitores. 

Um dos grandes problemas da educação brasileira está no grande número de 

evasões que ocorrem com os alunos da modalidade Educação de Jovens e Adultos, 

e, sendo assim, procurar saber quais as causas e como é a atuação dos educadores 

envolvidos nessa modalidade de ensino são questões sobre as quais devemos refletir. 
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A educação de jovens e adultos é uma necessidade. A sociedade requer a 

formação continuada, e ao longo da vida, por toda a vida, o que significa que o poder 

público tem de encontrar estratégias para colocar na escola os adultos e jovens que 

não tiveram oportunidade, ou não quiseram estudar na idade adequada, essa dívida 

do poder público com a sociedade é histórica. A LDB, Lei Nº 9.394/96 destaca a 

importância de se tratar a EJA como uma modalidade de Educação Básica normal. 

Entretanto as evasões continuam e até o momento ainda não se realizaram 

estudos em número que possa ser considerado suficiente sobre as causas de tanta 

evasão. Por isso, consideramos que do ponto de vista científico a realização desta 

investigaçãp é pertinente. 

O tema dessa pesquisa se intitula: “Evasão escolar da educação de jovens e 

adultos: um estudo de caso com os coordenadores e supervisores pedagógicos e 

educadores do município de Nina Rodrigues-Maranhão”. E para tentarmos responder 

às nossas inquietações colocámos as questões abaixo, que foram as questões 

norteadoras da pesquisa realizada: 

• Quais as causas da Evasão na modalidade da Educação de Jovens e 

Adultos no município de Nina Rodrigues, na perspectiva de 

coordenadores/supervisores e educadores? 

• Qual o papel que os coordenadores/supervisores exercem nessa 

modalidade de ensino para ajudar os professores atuantes nessa área a 

resolverem essa situação? 

• Qual a contribuição que essa pesquisa poderá trazer à rede municipal e 

estadual de ensino na criação de estratégias para evitar essas evasões? 

Diante dos dados recolhidos no decorrer da pesquisa esperamos ter 

conseguido respostas satisfatórias a essas inquietações, e não somente obter essas 

respostas, mas ter conseguido interpretá-las e analisá-las corretamente de acordo 

com os critérios de trabalhos científicos. 

Esperamos que ao final dessa pesquisa possamos compreender as causas 

da evasão e do insucesso escolar na modalidade de educação de jovens e adultos, 

provocando nos educadores das escolas públicas novas estratégias de como ensinar 

esses alunos a permanecer na escola pelo prazer de aprender, reconhecendo a 

necessidade da aquisição de novos conhecimentos e consequentemente diminuir a 

exclusão social existente entre as pessoas que não dominam a leitura e escrita na 

sociedade. 
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Que essa pesquisa ajude a encontrar métodos eficazes que ajudem os alunos 

da Educação de Jovens e Adultos a permanecer na escola, entendendo que lá 

poderão modificar suas vidas para melhor, pois se entenderem que no mundo em que 

vivemos ter pouco domínio da leitura e saber resolver apenas problemas que 

envolvam as quatro operações é limitante e insuficiente para a construção de um 

conhecimento capaz de gerar mudanças positivas e enriquecedoras em todos os 

âmbitos da vida. Nesse contexto, esperamos que esse trabalho possa contribuir para 

provocar discussões e reflexões entre os educadores e alunos da EJA. 

Pensamos que a investigação realizada é pertinente por dois tipos de razões. 

Por um lado, trata de um problema social, ou seja, consideramos que a evasão na 

EJA é um problema em si mesmo, pois ela (a EJA) foi pensada como uma resposta 

para as pessoas que são analfabetas ou que têm baixo nível de escolaridade como 

forma de contribuir para a sua inclusão social e económica na sociedade e ao existir 

este fenómeno de altas taxas de evasão conclui-se que o que foi planeado não está 

a ter os resultados esperados. Isto é, continuam a existir um elevado número de 

pessoas com baixos níveis de escolaridade no país, com tudo o que é sabido que isso 

implica para tais pessoas e para a sociedade como um todo. 

Por outro, lado trata-se de um problema científico, este da evasão escolar, 

que, embora venha a ser estudado, não tem sido investigado de forma intensa na 

modalidade EJA, especialmente em nossa região. Na verdade, existem poucos 

estudos sobre este problema nesta modalidade de ensino. 

As dissertações de mestrado e teses de doutoramento pesquisadas sobre o 

tema do abandono da EJA, tais como Neves (2012), Guedes (2014),  Mendonça 

(2012) nos ajudaram a fundamentar melhor a pesquisa sobre o abandono na 

Educação de Adultos. 
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CAPÍTULO II 
EDUCAÇÃO PERMANENTE E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA 

____________________________________________ 
EVASÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: um estudo de caso 

com os coordenadores/supervisores pedagógicos e educadores do município de 

Nina Rodrigues-Maranhão. 
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Neste capítulo realizamos uma pesquisa bibliográfica sobre os conceitos e 

teorias sobre a Educação de Jovens e Adultos no Brasil, o que é educação 

permanente, a EJA à luz da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

Lei nº 9.394/96, será uma forma de se entender todo o contexto educacional voltado 

para as pessoas adultas e que por qualquer motivo não conseguiram estudar na idade 

regular. 

 

2.1 Educação permanente e Educação de Jovens e Adultos  

 

Inicialmente, o conceito de educação permanente vinculou-se à educação de 

adultos. Surgiu como contestação ao sistema educativo escolar e universitário, uma 

crítica ao sistema educacional institucionalizado. Posteriormente, a educação 

permanente foi discutida por educadores como uma proposta de transformação 

radical, não só no conceito, mas também como prática de educação. Passa a ser 

então considerada como princípio de criação de um sistema paralelo ao sistema 

escolar e universitário. 

A UNESCO, que começa a ocupar-se, de forma mais visível, do problema da 

educação permanente, declarou que esta deve ter por objectivo «facilitar a realização 

completa da personalidade humana e incitar cada indivíduo a assumir plenamente os 

seus deveres como membro da sociedade», acrescentando que deve constituir um 

todo «dirigido a um Homem indivisível, ao mesmo tempo trabalhador, cidadão, 

membro de uma família, dotado de sensibilidade artística e tendo aspirações 

espirituais» (Rocha, s/d, p. 5). 

A educação permanente situa-se nesse processo contraditório da educação, 

despertando assim o interesse dos educadores e tecnocratas europeus, no primeiro 

quarto do século XX, como fruto de análise crítica sobre a educação tradicional, 

considerada como descolada da ação no mundo real (Fullat, 1979). 

A partir dessas críticas, começaram a surgir propostas de reformas 

educativas, cujas ideias partiam do pressuposto de que a educação devia 

corresponder às necessidades das pessoas durante toda a vida. Ela deveria ter como 

sentido o desenvolvimento do ser humano, e não distinguir o tempo escolar do tempo 

de ação, do exercício profissional. A educação permanente vem gerando um 

movimento inovador no sentido de educação no trabalho, processo contínuo, 
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dialógico, horizontal, que fortalece a prática democrática, forma que será abordada a 

seguir. 

A educação permanente só recentemente alcançou o status de política 

educacional. Esta nova perspectiva vem ganhando um movimento inovador de 

construção de conhecimento visando apoiar sua implementação e consolidação. Um 

aspecto que chama atenção, nos documentos legais, é a ênfase em se estabelecer 

diferenciação entre educação permanente e educação continuada. 

A educação continuada como um processo inclui as experiências posteriores 

ao adestramento inicial, que ajudam a pessoa a aprender competências importantes 

para seu trabalho. A educação permanente se baseia na aprendizagem significativa e 

na possibilidade de transformar as práticas profissionais. A educação permanente 

pode ser entendida como aprendizagem-trabalho, ou seja, ela acontece no cotidiano 

das pessoas e das organizações. Ela é feita a partir dos problemas enfrentados na 

realidade e leva em consideração os conhecimentos e as experiências que as 

pessoas já têm (BRASIL, 2007).  

A educação continuada também é definida como algo que englobaria as 

atividades de ensino após o curso de graduação com finalidades mais recentes de 

autorização, aquisição de novas informações, com atividades de duração definida 

através de metodologia registrando uma variedade de expressões, como, por exemplo 

treinando em serviço, conceitos que foram se apresentando na área da saúde, mas 

mantendo significados semelhantes, sendo tratados como sinônimo, podendo ser 

atribuídos tanto aos programas pontuais de capacitação inicial para o trabalho ou 

atualização cientifica e tecnológica, logo transitórios, como para sermos incluídos nos 

organogramas oficiais das instituições de saúde. 

 Há uma diferenciação entre os termos educação permanente e educação 

continuada, considerando a última mais reducionista. No entanto, esta distinção não 

tem unanimidade no meio acadêmico. Em total oposição ao conceito da OPAS 

(Organização Pan Americana de Saúde), Marin (1995) entende que educação 

continuada seria mais completa por incorporar a ideia de formação no próprio local de 

trabalho, sem interrupção ou fragmentação, dependendo dos objetivos que se quer 

alcançar. De outro modo Haddad et al. (1994) admitem que a educação permanente 

inclui a educação continuada e a educação em serviço. Ramos (2010)  assevera que, 

em um contexto mais amplo, educação continuada, educação permanente, 
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aprendizagem ao longo da vida, educação de adultos podem ser considerados 

sinônimos 

A educação permanente, para alguns autores, era entendida em outro 

sentido, como educação popular ou promoção da cultura popular. Esse conceito inicial 

se referia ao campo pedagógico extra-escolar (fora da escola), completando um 

currículo que muitos educadores consideravam inadequado. Posteriormente, passou-

se à concepção da educação permanente como educação complementar para 

aqueles que não tiveram acesso à formação que teriam direito, estendendo o seu 

domínio além dos anos obrigatórios.  

Rocha, (s/d), defende que uma ideia não pode florescer enquanto não é 

compreendida por certa massa de indivíduos. Mesmo presentemente, a determinante 

do interesse que está despertando a concepção da educação permanente não é a 

sabedoria de filósofos, mas um novo facto, a chamada explosão dos conhecimentos, 

verificada desde há alguns decênios e que tudo leva a crer que no futuro cada vez 

mais se intensificará. Da expansão dos conhecimentos e suas aplicações resultam 

três consequências diretas da maior relevância: 

 i) a impossibilidade de o ensino escolar bastar para fornecer a crescente 

massa de conhecimentos necessários ao longo de uma carreira profissional; 

ii) a rápida desatualização dos conhecimentos adquiridos e; 

iii) as frequentes mudanças de tipo de atividade ao longo da vida profissional 

de um indivíduo. 

Para Furter (1972), a educação permanente é a educação dos novos tempos. 

Impõe-se, assim, porque deve provocar uma reformulação total do sistema global do 

ensino. Nesse sentido, não pode ser considerada apenas como educação extra-

escolar, educação complementar, educação para determinada geração ou para 

determinada cultura-educação popular. Segundo esse autor, os objetivos e os meios 

da educação permanente, no aspecto sócio profissional, devem reverter-se no esforço 

de aperfeiçoamento e de avanço técnico e científico, incluindo a reeducação e a 

formação profissional acelerada. Em relação ao aspecto sociocultural, deve levar à 

participação, no esforço nacional para o desenvolvimento e para a construção de uma 

sociedade industrial. 

Em 1980, por inspiração Freiriana, aparece o conceito processual, incluindo 

tanto experiências de nível individual quanto coletiva. Esta abordagem contribui para 

ampliação do conceito de educação permanente, orientada para enriquecer a 



25 
 

essência humana e suas subjetividades, em qualquer etapa da existência de todos os 

seres humanos e não somente de trabalhadores. 

Canário (1997, p. 52), na linha do posicionamento crítico sobre as estratégias 

europeias em matéria de educação e formação, aponta os limites da abordagem 

instrumental presente no Livro Branco, que, segundo ele: 

traduz uma sobre determinação dos problemas da educação por uma lógica 

económica, e tendencialmente reduz a formação de adultos à formação 

profissional, tendendo a subordinar a formação profissional à lógica 

económica, em particular à lógica do mercado. 

 

Em estudos recentes é possível observar a ampliação do conceito de 

educação permanente e na nova nomenclatura na área da saúde, que passa a se 

chamar de processo de educação em saúde como permanente em saúde, justificando 

o uso desta terminologia pelo facto de que este processo passou a ser uma política 

pública formulada para alcançar o desenvolvimento dos sistemas de saúde 

reconstruindo que só será possível encontrar trabalhos que se ajustem às constantes 

mudanças ocorridas nos complexos sistemas de saúde por meio da aprendizagem 

significativa. 

Refletindo sobre essas diferenças paradigmáticas, Barros (2011, p. 189) 

identifica as duas visões político-filosóficas que marcaram indelevelmente a história 

da educação de adultos, e para as quais contribuíram a UNESCO, a União Europeia 

e a OCDE: a perspectiva da educação permanente (lifelong education) e a perspectiva 

da aprendizagem ao longo da vida (lifelong learning). 

A educação permanente vem para aprimorar o método educacional, tendo o 

processo de trabalho como seu objetivo de transformação. Com esse intuito a 

educação permanente parte da reflexão sobre a realidade do serviço e das 

necessidades existentes para formular estratégias que ajudem a solucionar os 

problemas advindos da educação.  Ainda nessa perspectiva a educação permanente 

é considerada como a educação no trabalho, pelo trabalho e para o trabalho nos 

diferentes serviços cuja finalidade é melhorar o nível de vida das pessoas. 

Ainda segundo Barros (2011, p. 190), estas duas perspectivas concretizam-

se em políticas que são verdadeiramente opostas:  

Enquanto na perspectiva da educação permanente a ênfase era colocada, 

sobretudo pela UNESCO, na educação de adultos como projeto de 
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transformação social, à luz de uma ideologia humanista e solidária (Legrand, 

1970), representada na visão de construir uma sociedade de aprendizagem, 

composta por instituições interdependentes e empenhadas na salvaguarda 

da República (Faure, 1972), já na perspectiva da aprendizagem ao longo da 

vida, o destaque, dado, sobretudo pela OCDE e pela UE, vai para a 

educação de adultos como projeto de adaptação ao social, à luz de uma 

ideologia neoliberal e individualista (Friedman, 1985), representada na visão 

de construir uma sociedade cognitiva, composta por organizações 

qualificantes autônomas e empenhadas na salvaguarda dos interesses 

privados (Drucker, 2000). 

  

Dessa maneira, a Educação permanente é considerada como algo mais 

abrangente enquanto formação integral e contínua do ser humano, como um 

referencial teórico-metodológico problematizado.  

A educação permanente enquanto política pública ainda não está 

efetivamente compreendida, demandando a necessidade de prosseguimentos de 

estudos.  

Existem diversas classificações relativamente aos tipos de educação de 

adultos, pois este é um campo complexo (Solar, 1998; Loureiro, 2008). Canário (1999) 

refere-se a quatro tipos de práticas educativas: alfabetização, formação profissional 

contínua, animação sociocultural e os processos articulados de educação de adultos 

e desenvolvimento local.  

A educação de jovens e adultos (EJA) é uma modalidade de ensino complexa 

porque envolve dimensões que transcendem a questão educacional. Até uns anos 

atrás, essa educação resumia-se à alfabetização como um processo compreendido 

em aprender a ler e escrever.  

O professor que se propõe a trabalhar com adultos deve refletir criticamente 

sobre sua prática, tendo também uma visão ampla sobre a sua sala de aula, sobre a 

escola em que vai trabalhar. Tem que ampliar suas reflexões sobre o ensino, 

pensando sobre sua prática como um todo. 

Ele precisa resgatar junto aos alunos suas questões, tendo conhecimento de 

que há um saber desses alunos, que é o saber cotidiano, uma espécie de saber das 

ruas, pouco valorizado no mundo letrado e escolar, frequentemente o próprio busca 

na escola um lugar para satisfazer suas necessidades particulares para integrar-se na 
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sociedade letrada, da qual não pode participar plenamente quando não domina a 

leitura e a escrita. 

Os educadores que se comprometem com a educação de jovens e adultos, 

têm que possuir consciência da necessidade de buscar mecanismos, métodos e 

teorias que estimulem o público alvo a não abandonar a sala de aula, ou seja, o 

professor é o estimulador, o incentivador,  o mediador de seus alunos. 

Esses educadores devem ser comprometidos com a aprendizagem dessas 

pessoas, adequando métodos incessantemente cada vez mais relacionados à 

realidade do público que estão trabalhando, inserindo no currículo a realidade do 

aluno, como destaca Freire (1999, p. 153): 

Não há razão para se envergonhar por desconhecer algo, testemunhar a 

abertura dos outros, a disponibilidade curiosa à vida, a seus desafios, são 

saberes necessários à prática educativa. 

 

Um novo pensar sobre a educação de jovens e adultos traz para o âmbito 

escolar questões relativas ao processo histórico do aluno. Existem muitos motivos que 

levam esses adultos a estudar, como, exigências econômicas, tecnológicas e 

competitividade do mercado de trabalho. Vale destacar, que outras motivações levam 

os jovens e adultos para a escola, satisfação pessoal, a conquista de um direito, a 

sensação de capacidade e dignidade que traz autoestima e a sensação de vencer as 

barreiras da exclusão (Fonseca, 2015). 

Dessa forma, quando tomando como objeto de estudo o tema da educação 

de jovens e adultos temos que levar em consideração a sua relevância para a 

construção do conhecimento desses adultos, como objeto de uma investigação 

histórica que poderá contribuir nas pesquisas educacionais. Em conformidade com o 

referido, analisando a realidade da educação brasileira vemos que os números são 

desastrosos e preocupantes. Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), por exemplo, nos dão uma ideia de como foi tratado a educação de jovens 

e adultos no Brasil. 

A situação atual demonstra que o Brasil ainda não conseguiu garantir, na 

prática, a educação a todas as pessoas, como garante a Constituição Federal de 

1988. Milhões de pessoas espalhadas por este imenso Brasil ainda não foram 

alcançados por um dos direitos básicos de toda a pessoa, que é a educação. E essa 

questão gera inúmeros questionamentos, tais como: 
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 - Mas porque existem tantas pessoas que foram excluídos do processo de 

alfabetização? 

- O que gerou a posição social que tais pessoas ocupam? 

- Quais foram as tentativas para garantir esses direitos?  

As respostas para essas e outras perguntas podemos possivelmente 

encontrar olhando para o passado. A Organização de Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), entre outras organizações, tem-se destacado na passagem de 

sistemas escolares de elites para sistemas escolares de massas, entre outras 

consequências (Loureiro, 2006). 

A história é necessária para que possamos viver o presente e olhar para o 

futuro. Esse é um dos objetivos da história, olhar para o passado, para que possamos 

entender o presente. Para isso faremos uma abordagem que nos ajudará a 

compreender o processo histórico da educação de jovens e adultos e como lidamos 

com essa herança histórica na atualidade.  

Podemos adiantar que no decorrer da história, a educação do Brasil, em geral, 

foi tratada de forma inconsequente pelas autoridades do país. 

A educação brasileira sempre foi colocada em planos posteriores ao 

crescimento econômico e interesses das classes dominantes. Nos dias atuais, ainda 

não demos a devida atenção à educação, é só olharmos para o ensino público 

brasileiro que encontramos escolas sucateadas e superlotadas, corpo docente mal 

remunerado, um mínimo de investimento numa educação de qualidade e assim por 

diante. É grave a situação em que se encontra a educação brasileira (Stephanou e 

Bastos, 2005). 

Se olharmos para educação brasileira, desde o período colonial, percebe-se 

que ela tinha um cunho específico às crianças, mas os indígenas adultos foram 

também submetidos a uma intensa ação cultural e educacional. A Companhia 

Missionária de Jesus tinha a função básica de catequizar (iniciação a fé) e alfabetizar 

na língua portuguesa os indígenas que viviam na colônia brasileira. 

Com a saída dos jesuítas do Brasil em 1759, a educação de adultos entra em 

colapso e fica sob a responsabilidade do Império. A identidade da educação no Brasil 

foi sendo marcada então, pelo o elitismo que restringia a educação às classes mais 

abastadas. 

É importante lembrar que a Constituição Imperial de 1824 procurou dar um 

significado mais amplo para educação, garantindo a todos os cidadãos a instrução 
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primária. No entanto, essa lei ficou só no papel. Havia uma grande discussão em todo 

Império de como inserir as camadas populares (homens e mulheres pobres livres, 

negros e não escravos, livres e libertos) nos processos de formações formais. 

Talvez uma das melhores maneiras de conceituar a educação de jovens e 

adultos seja dizer que ela não pode tudo, mas pode muita coisa. Ou seja, o nosso 

problema de educadores e de educadoras é nos perguntarmos se é possível viabilizar 

o que às vezes não parece possível. Vale a pena ressaltar esta frase: “Mudar é difícil, 

mas é possível” (Freire, 2001a, p. 168). Considerando que para falarmos sobre a 

formação e identidade dos professores da EJA é preciso antes entender o percurso 

da própria EJA (Arroyo, 2006). 

Para Gadotti (2014, p. 3), a educação ao longo da vida não pode ser 

confundida com a Educação de Adultos, pois o próprio princípio “ao longo da vida” 

indica que a educação ocorre em todas as idades e não só na idade adulta. Por outro 

lado, se a educação ao longo da vida se dá em espaços formais, não formais e 

informais, reduzir esse conceito à educação formal seria, também, privá-lo de uma de 

suas grandes potencialidades. Por isso não devemos confundir Educação ao Longo 

da Vida com a Educação Formal 

A educação de jovens e adultos é a chave para o desenvolvimento do século 

XXI, portanto, consequência para o exercício da cidadania como condição para uma 

plena participação na sociedade e de modo que os adultos participantes dessa 

modalidade de ensino possam exercer sua cidadania de forma plena. 

A educação de jovens e adultos ministrada de forma consciente, com a 

qualidade que essas pessoas merecem torna-se um poderoso argumento em favor 

do desenvolvimento ecológico sustentável da democracia, da justiça, da igualdade de 

sexos, do desenvolvimento, socioeconômico e científico, além de ser um requisito 

fundamental para a construção de um mundo onde as armas sejam a cultura, o diálogo 

e a cultura de paz na justiça. 

Para a UNESCO (1999), Braumgartmer (2001) e Mezirow (2005) a Educação 

de Jovens, Adultos e Idosos  (EJAI) há muito tempo tem sido definida como um meio 

de mudança e transformação social sistema educacional, sob a perspectiva de que a 

aprendizagem ao longo da vida passou a ser vista como um instrumento fundamental 

na transformação econômica, política e cultural de indivíduos, comunidades e 

sociedades no século XXI  (UNESCO,  2010a). 
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A educação de adultos é fundamental para a consecução dos objetivos 

globais de maior igualdade social, pois homens, mulheres e jovens com melhor 

educação, formação e qualificação podem melhorar suas chances profissionais, 

podem vir ter um emprego bom ou mesmo ser capaz de ser um profissional autônomo, 

ou seja, essas aprendizagens, no futuro, podem lhe proporcionar um retorno a 

cidadania por meio de melhoria no seu status social, baseado na ocupação 

profissional (Blanden et al. 2009). 

Segundo Lima (2016, p. 15), o conceito moderno de educação permanente, 

especialmente objeto de teorização ao longo das décadas de 1960 e 1970 (ver a 

síntese recente de Barros, 2011) e, também, objeto de orientações normativas e de 

políticas sociais (para uma discussão, ver Lima; Guimarães, 2011), embora sem 

deixar de remeter para a dimensão temporal (“ao longo da vida”) conforme a 

expressão em língua inglesa (life long education) – que, no contexto da UNESCO e 

do Conselho da Europa, foi semanticamente equivalente à expressão “educação 

permanente” nas línguas latinas – compreendeu outros atributos.  

Desde cedo, uma concepção mais ampla e integrada de sistema educativo 

conferiu um novo sentido a cada um dos “subsistemas” que o integram – por exemplo, 

da educação na infância à educação superior, da educação de pessoas adultas à 

educação para o mundo do trabalho. 

Diante da importância atribuída à educação de adultos em nível internacional 

este tipo de educação converte-se em uma preocupação mundial principalmente 

depois da segunda grande guerra mundial, como comprovam a realização das 

conferências internacionais de iniciativa da UNESCO (Loureiro, 2006). 

Estudar sobre educação de jovens, adultos e idosos no Brasil significa 

conhecer Paulo Reglus Neves Freire, (Recife, 19 de setembro de 1921, São Paulo, 2 

de maio de 1997), que foi um educador e filósofo brasileiro e pensador de métodos 

para a educação de jovens e adultos. É considerado um dos pensadores mais 

notáveis na história da pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento chamado 

pedagogia crítica. 

A sua prática didática fundamenta-se na crença de que o educando 

assimilaria o objeto de estudo fazendo uso de uma prática dialética com a realidade, 

em contraposição a por ele denominada educação bancário, tecnicista e alienante: o 

educando criaria sua própria educação, fazendo ele próprio o caminho, e não 
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seguindo um já previamente construído; libertando-se de chavões alienantes, o 

educando seguiria e criaria o rumo do seu aprendizado. 

 

2.2 Educação de Adultos no Mundo 

 

Ao se mencionar a educação de adultos no mundo não se pode deixar de 

lembrar-se da importância das CONFINTEA’s, que são as Conferências 

Internacionais de Educação de Adultos. Iniciaram a partir da primeira metade do 

século XX e essas conferências surgiram com objetivo de vários países juntos 

organizarem e produzirem um documento que trouxesse a problemática da educação 

de adultos (Gadotti, 2009). 

Já foram realizadas seis CONFINTEA´s, a primeira conferência foi realizada 

na Dinamarca e teve como pontos de discussão: as especificidades da Educação de 

Adultos; como proporcionar uma educação aberta e voltada para as condições de 

vidas reais da população; e que a educação de adultos deveria ser desenvolvida 

através do espírito de tolerância. 

  Na II Conferência, que ocorreu em 1960 em Montreal no Canadá, houve um 

debate sobre a necessidade de países mais desenvolvidos ajudarem aos países em 

desenvolvimento no sentido de melhorar a sua aprendizagem.  

A III CONFINTEA foi a constatação de que seria necessário adotar um 

conceito mais amplo de educação. Com isso, surgiram às categorias de ensino escolar 

e extraescolar, categorias essas que deveriam garantir a educação integral dos 

indivíduos de todas as idades. É através dessa educação que haverá o 

desenvolvimento educacional, econômico e cultural dos países. 

No ano de 1985, em França, ocorreu a IV CONFINTEA. O facto mais 

importante dessa conferência foi o direito de ler o próprio mundo e escrever a história, 

ter acesso aos recursos educacionais, desenvolver as capacidades individuais e 

coletivas, e ainda, o cumprimento de todos terem direito a uma educação de 

qualidade. 

A V Conferência ocorreu em Hamburgo em 1997, foi diferente das demais, 

obteve uma participação significativa de diferentes parceiros, destacando a 

participação da sociedade civil.  Para os idealizadores da Declaração de Hamburgo, 
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a Educação de Adultos engloba todo o processo de aprendizagem, formal ou informal, 

cujas pessoas desenvolvem suas habilidades e seu conhecimento.  

É na V CONFINTEA que os participantes reafirmam que apenas o 

desenvolvimento centrado no ser humano e a existência de uma sociedade 

participativa, baseada no respeito integral aos direitos humanos, levarão a um 

desenvolvimento justo e sustentável. Defende a efetiva participação de homens e 

mulheres em cada esfera da vida que é requisito fundamental para a humanidade 

sobreviver e enfrentar os desafios do futuro (Gadotti, 2009). 

Em 2009, foi realizado no Brasil, no estado do Pará, na capital, em Belém, a 

VI Conferência, seu objetivo: reavaliar os principais pontos da V Conferência, ressaltar 

a necessidade de criação de instrumentos de apropriados para defesa da Educação 

de Adultos além de reafirmar que os compromissos que não foram plenamente 

assumidos, desde a última Conferência. 

Para Nóvoa (2005) é importante que o discurso de cidadania se adeque às 

condições de vida em que os Jovens e Adultos estão a viver, como ocorre sua 

participação nos movimentos, incluindo ao religiosidade, o apoio moral das famílias 

para que a EJA tenha a qualidade necessária ao resgate dessas pessoas no mundo 

do trabalho e também do social. 

O discurso da cidadania é adaptado mesmo por grupos com concepções de 

educação distintas, e até antagónicas. Veja-se, por exemplo, o debate entre 

laicos e religiosos: os primeiros, na esteira de Jules Ferry, sublinhando a 

importância da “instrução moral” na escola e remetendo para as famílias e a 

Igreja a “instrução religiosa”; os segundos defendendo uma escola que, sem 

nunca pôr em causa os direitos dos pais, complete a sua ação no plano da 

“instrução moral religiosa”. Uns e outros, explicarão que a escola deve instruir 

e educar, alargando a sua influência à totalidade do ser em formação (Nóvoa,  

2005, p. 3). 

 

São estudiosos do mundo inteiro que se preocupam em estudar e encontrar 

alternativas para a melhoria da educação de adultos, cada país de acordo com a sua 

realidade, porém cada um tentando fazer sua parte diante dos acordos realizados em 

cada uma dessas Conferências Internacionais de Educação de Adultos. 

O Brasil por ter enormes proporções territoriais tem sempre essa justificativa 

para não ministrar uma educação de qualidade voltada para essas pessoas que não 
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puderam estudar na idade regular, porém que merecem todo o respeito e também 

gozam dos mesmos direitos dos demais cidadãos. 

 

 

2.3 Reflexões teóricas sobre a educação de jovens e adultos 

 

 

Falar sobre educação de adultos provoca sérias reflexões sobre o tema, e 

sobre isso é fundamental conhecer e destacar o pensamento de alguns educadores, 

dentre eles se destaca Paulo Freire (1968) que ao longo da vida profissional dedicou-

se a alfabetizar e contribuiu para a formação docente continuada. 

A educação popular é uma educação comprometida e participativa orientada 

pela perspectiva de realização de todos os direitos do povo. Quando se pensa em 

educação popular nos remetemos a imagem de Paulo Freire (1960)  que foi o grande 

mentor da educação que visa a formação do indivíduo com valores, conhecimentos e 

consciência de cidadania, busca utilizar o que a pessoa já tem de conhecimento 

popular para transformar na matéria-prima do ensino.  

Esta educação popular é muito utilizada em assentamentos rurais, favelas, 

aldeias indígenas, pequenas comunidades, ONG´s, dentre outras; por se tratar de 

uma educação que atende as necessidades em comum de um povo, uma educação 

que tem os mesmos interesses em ampliar os seus conhecimentos e tornar os 

cidadãos conscientes de seu papel na sociedade. 

Paulo Freire (1968) tinha o pensamento de que a escola tinha que ensinar o 

aluno a ler o mundo para obter transformações, tendo em vista que se o aluno não 

souber a realidade do mundo em que vive não é possível lutar em busca de melhorias.  

Para que haja transformação social é essencial a conscientização, por isso Paulo 

Freire criou seu método de ensino, pois não acreditava que uma pessoa adulta do 

Nordeste, por exemplo, que não conhecia a uva pudesse aprender a ler e escrever 

apenas utilizando cartilhas com frases:  EVA VIU A UVA. Pensou, por isso, em 

aproximar os alunos de sua própria realidade, da sua rotina do dia-a-dia com as 

palavras geradoras.  

De acordo com a revista Nova Escola “Grandes Pensadores” (2008), Paulo 

Freire dizia que “ninguém ensina nada a ninguém, mas as pessoas também não 

aprendem sozinhas, os homens se educam entre si mediados pelo mundo”. O 
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pensamento de Paulo Freire é que o professor não é detentor do conhecimento e que 

não domina todas as áreas do conhecimento, é de fundamental importância a troca 

de experiências entre professor e aluno. 

O conhecimento de um completa o outro, todos somos dotados de 

inteligências e exercemos inteligências, porém nem todos a desenvolvem para a 

mesma área, muitas vezes um professor é excelente na sua profissão e não tem 

habilidades como pedreiro que constrói lindas casas e edifícios, mas não é 

alfabetizado e quando esse professor encontra este pedreiro podem trocar 

experiências distintas e ambos aprendem entre si.   

Para Freire um professor dedicado para com a educação popular tem que 

acreditar em mudanças, não pode ensinar apenas ler e escrever, é preciso haver uma 

mudança de paradigma e transmitir esperanças, fazer com que o aluno se transforme 

em sujeito pensante, crítico e consciente do que lhe envolve no dia-a-dia,  o professor 

tem que ter prazer, alegria e transmitir  esperanças aos alunos. 

De acordo com Paulo Freire (2002, p. 80): 

Há uma relação entre a alegria necessária à atividade educativa e a 

esperança. A esperança de que professor e aluno juntos podem aprender 

ensinar, inquieta, produzir e juntos igualmente resistir aos obstáculos à 

nossa alegria. Na verdade, do ponto de vista da natureza humana a 

esperança não é algo que a ela se justaponha. A esperança faz parte da 

natureza humana. 

 

Segundo Freire (1979) é importante que o professor tenha esperança, uma 

vez que os jovens e adultos se espelham nos professores e com esperança pode se 

acreditar em uma mudança de direção para a vida e para o mundo, para a sociedade.  

Alfabetizar jovens e adultos é uma ação peculiar e não ocorre da mesma 

forma como se alfabetiza uma criança na infância, o professor alfabetizador deve partir 

dos princípios da ação-reflexão-ação e deve estar aliado à educação permanente.  

Alfabetizar adultos é ensiná-los a exercer sua cidadania, e ser cidadão para Freire 

significa um “indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um Estado e que 

cidadania (...) tem que ver com o uso dos direitos e o direito de ser cidadão” (Freire, 

1993, p. 45). 
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Neste contexto a alfabetização de jovens e adultos permite refletir as ações e 

repensar a sua prática elaborando planos e\ou projetos que possam aprimorar a 

prática educativa dos educadores dessa modalidade de ensino. 

Alfabetizar na EJA envolve também a afetividade, o gosto e a 

responsabilidade. É fundamental valorizar o conhecimento que este adquire ao longo 

de sua vida, é um vasto conhecimento do senso comum e valoriza também as suas 

experiências de vida, entretanto o diálogo deve estar presente nas aulas, o professor 

tem que usar uma linguagem simples e acessível aos alunos. 

O professor é um incentivador um meio para alcançar a motivação dos alunos 

e nesta fase da vida motivação é um aspecto fundamental. A prática ação-reflexão-

ação permite ao professor lançar estratégias para o sucesso do processo de ensino-

aprendizagem. 

Leal (2005, p. 114) afirma:    

O conhecimento na ação ou conhecimento tácito seria aquele constituído na 

prática cotidiana do exercício profissional. Concebemos que se constrói com 

base nos conhecimentos prévios de formação inicial, articulação de dados 

com os saberes que gerados na prática cotidiana de forma assistemática e 

muitas vezes sem tomada de consciência acerca dos modos de 

conhecimento... Para um projeto de formação numa base reflexiva, torna-se 

fundamental conhecer e valorizar esses conhecimentos que são 

constituídos pelos professores, seja através de uma reflexão teórica seja 

através desses processos eminentemente assistemáticos.   

 

 A principal função do professor da EJA é mediar, interagir com o aluno, com 

o meio, usar metodologias que favoreçam o processo de construção de ensino-

aprendizagem, o aluno da atualidade espera muito mais que aprender a assinar o 

nome, portanto esse exercício de mera memorização, são atividades mecânicas que 

não permitem o êxito na EJA. 

Nessa função de educador não deve ser esquecida que a interdisciplinaridade 

faz parte desse processo, os temas transversais como, ética, valores e cidadania, são 

temas que norteiam a construção do conhecimento nessa fase. A educação de jovens 

e adultos traz muitos desafios tanto para professores quanto para alunos e são esses 

desafios que constroem práticas eficazes de alfabetizar. 
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2.4 Perfil do aluno da EJA 
 

 Os alunos da EJA são geralmente pessoas vindas de famílias de baixa renda, 

sendo que muitas vezes os pais também não são alfabetizados, isso faz com que 

muitas vezes se sintam descriminados pela sociedade; vivemos em uma sociedade 

que para nossa rotina é necessário a leitura, para se tomar um ônibus é necessário 

conseguir identificá-lo, para fazer compras  tem  que conhecer os números, contudo 

esse aluno da EJA pode se sentir excluído da sociedade, quando pensamos em 

exclusão nos remetemos, muitas das vezes, a pessoas com deficiências intelectuais 

e mentais, para esses alunos que por alguns motivos não estudaram nos primeiros 

anos de vida este termo também se enquadra. 

  Bierler (2004, p. 11) relata sobre a importância da inclusão: 

A perspectiva da educação inclusiva vai além da deficiência. Esta é apenas 

uma das áreas que seriam beneficiadas com ela (educação inclusiva, a 

desigualdade dos alunos,os níveis de necessidade e as características 

individuais). A proposta da educação inclusiva melhoria da qualidade do 

ensino para todos.Não se trata só de incluir deficientes na sala de aula. 

 

O aluno da EJA possui necessidade educacional especial independente de 

ter ou não deficiência física, uma vez que estes alunos vão para escola após um longo 

dia de serviço, seu corpo e mente estão cansados, ao contrário de uma criança que 

não trabalha e nem tem preocupações com a família como os adultos têm.   

A maioria dos alunos da EJA tem a necessidade de voltar à escola para se 

sentir incluso na sociedade, procuram melhores condições de vida, almejam um 

melhor cargo no trabalho, muitos buscam a leitura com o objetivo de ser mais 

participantes e criativos na sociedade e até por motivos religiosos, como o sonho de 

ler a bíblia, entretanto boa parte destes alunos buscam uma realização pessoal, 

principalmente os mais idosos (Ajala, 2011). 

A autoestima é fundamental para este processo de alfabetização, pois a 

esperança de melhoria de vida transmite forças para vencer os desafios na busca de 

um objetivo, portanto, cabe ao professor encontrar estratégias para manter os alunos 

num clima de confiança e respeito pelas diferenças. As turmas da EJA funcionam 

geralmente à noite, que é o horário disponível para pessoas que trabalham 
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diariamente, e tem de haver muita força de vontade e incentivo para jovens e adultos 

concluírem o curso. 

Para Gadotti (2014), o direito à educação é reconhecido no artigo 26 da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, como direito de todos ao 

desenvolvimento pleno da personalidade humana e como uma necessidade para 

fortalecer o respeito aos direitos e liberdades fundamentais. A conquista deste direito 

depende do acesso generalizado à educação básica, mas o direito à educação não 

se esgota com o acesso, a permanência e a conclusão desse nível de ensino: ele 

pressupõe as condições para continuar os estudos em outros níveis. 

Esse direito, que segundo o autor todos tem não é respeitado no Brasil, a EJA 

é implantada sem a perspectiva de que haja aprendizagem, embora seus alunos 

tenham esperança de uma mudança de vida. 

Embora nem sempre se disponha de estatísticas confiáveis, o programa de 

EJA tem sido crescentemente procurado por um público heterogêneo, cujo perfil vem 

mudando em relação à idade, expectativas e comportamento. Trata-se de um jovem 

ou adulto que historicamente vem sendo excluído, quer pela impossibilidade de 

acesso à escolarização, quer por ter que trabalhar. Freire (2002) defende que o 

objetivo maior da educação é conscientizar o aluno.  Significa então, que em relação 

às parcelas desfavorecidas da sociedade, é levá-las a entender sua situação de 

oprimidas e agir em favor da própria libertação. 

Segundo Paiva  (1973,  p. 16): 

A educação de jovens e adultos é toda educação destinada àqueles que não 

tiveram oportunidades educacionais em idade própria ou que a tiveram de 

forma insuficiente, não conseguindo alfabetizar-se e obter os conhecimentos 

básicos necessários. 

 

Os alunos da EJA tanto podem ser pessoas que já estão inseridas no mercado 

de trabalho e percebem que conseguem ou precisam melhorar esta inserção, quanto 

podem ser aqueles que ainda esperam ingressar no mercado de trabalho. Não visam 

apenas à certificação para manter sua situação profissional, esperam chegar ao 

Ensino Médio ou à Universidade para acender social ou profissionalmente, e ainda 

tem de romper as barreiras preconceituosas, geralmente transpostas em função de 

um grande desejo de aprender e melhorar sua vida. 

Veiga (1992, p. 142) defende que: 



38 
 

A aprendizagem escolar dá-se por isso, no quadro de uma intersubjetividade 

específica, que supões sujeitos diferenciados à busca de se entender sobre 

si mesmo e sobre seus mundos e que desde suas interações desiguais, 

progridem na direção da relação política, em que se constituem em cidadãos-

sujeitos singularizados capazes de conduzirem-se com autonomia exigida por 

suas corresponsabilidades.  

 

Segundo o autor supracitado a aprendizagem da EJA é uma junção de 

sujeitos diferenciados, cada um desses alunos tem sua história de vida, vive de acordo 

com sua cultura, devendo por isso ser respeitado, considerado seus conhecimentos e 

aproveitá-los para que os mesmos consigam se sentir valorizados e aproveitem esses 

conhecimentos de forma a melhorar suas vidas. 

Portanto, os alunos da EJA possuem um perfil diferente dos alunos do ensino 

regular e para que a escola consiga mantê-los na escola e de forma significativa deve 

incentivar e motivar, mostrar afetividade, pois são pessoas que já sofreram e sofrem 

muito para melhorar sua qualidade de vida e a escola é uma busca dessa esperança 

de vencer as dificuldades. 

 

 

2.5 Aplicação da LDB na EJA na perspectiva de aprendizagem significativa 

 

 A Educação de Jovens e Adultos como qualquer outra política pública 

necessita de leis que a enquadrem. A política de educação de jovens e adultos, diante 

do desafio de resgatar um compromisso histórico da sociedade brasileira e contribuir 

para a igualdade de oportunidades, inclusão e justiça social, fundamenta sua 

construção nas exigências legais definidas. 

A Constituição Federal do Brasil de 1988 incorporou como princípio que toda 

e qualquer educação visa o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (CF. Art. 205).  

No governo de Fernando Henrique Cardoso, foi criada a nova LDBEN - Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei nº 9394/96, que estabelece em seu 

Art.37, que o acesso e a permanência dos trabalhadores na escola sejam viabilizados 

e estimulados por ações integradas dos poderes públicos. A nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação propôs, em seu artigo 3º, a igualdade de condições para o acesso 
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e a permanência na escola, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, a 

garantia de padrão de qualidade, a valorização da experiência extra-escolar e a 

vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Tais princípios 

estimularam a criação de propostas alternativas na área de EJA. 

Retomado pelo Artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– LDBEN Lei nº 9.394/96, este princípio abriga o conjunto das pessoas e dos 

educandos como um universo de referência sem limitações. 

 Assim, a Educação de Jovens e Adultos e Idosos, (EJAI), como atualmente 

está sendo denominada, é uma modalidade estratégica do esforço da Nação em prol 

da igualdade de acesso à educação como bem social, participa deste princípio e sob 

esta luz deve ser considerada. 

Estas considerações adquirem substância não só por representarem uma 

dialética entre dívida social, abertura e promessa, mas também por se tratarem de 

postulados gerais transformados em direito do cidadão e dever do Estado até mesmo 

no âmbito constitucional.  

Sendo assim, o Artigo 208-CF/1988, alterado pela Emenda Constitucional Nº 

59, de 11 de novembro de 2009, os Incisos I e VII passam a vigorar com as seguintes 

alterações: 

I – Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 

anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a 

ela não tiveram acesso na idade própria;  

VII – Atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, 

por meio de programas suplementares de material didático-escolar, 

transporte, alimentação e assistência à saúde. 

 

Trata-se de um direito positivado, constitucionalizado e cercado de 

mecanismos financeiros jurídicos de sustentação. Esclarecemos que a Educação de 

Jovens e Adultos está baseada no que determina a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional-LDB 9.394.96, no Parecer CNE/CEB Nº 11/2000, na Resolução 

CNE/CEB Nº 01/2000, no Plano Nacional de Educação (Lei 10.172/01), no Plano de 

Desenvolvimento da Educação, nos Compromissos e acordos internacionais. 

Esse público vem sendo atendido no âmbito da Educação Básica por meio da 

Diretoria de Políticas de Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade - SECAD/MEC, a qual tem priorizado um 
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processo amplo democrático e participativo na construção de uma política pública de 

estado para a educação de jovens e adultos. Ressaltamos que, essas ações têm 

fortalecido e estreitado à parceria entre Estados e Governo Federal na busca pela 

ampliação e melhoria da qualidade da educação de jovens e adultos. 

A Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 208, assegura a educação 

de jovens e adultos como um direito de todos afirma que o dever do Estado com a 

educação será efetivado mediante garantia de Ensino Fundamental, obrigatório e 

gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram 

acesso na idade própria. 

A LDB trata da educação de jovens e adultos no Título V, Capítulo II, como 

modalidade da educação básica, superando sua dimensão de ensino supletivo, 

regulamentando sua oferta a todos aqueles que não tiveram acesso ou não 

concluíram o ensino fundamental.  

Artigo 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 

tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade 

própria. 

Parágrafo 1º- Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens 

e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, 

oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características 

do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante 

cursos e exames. 

Parágrafo 2º- O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a 

permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e 

complementares entre si. (LDB, 1996). 

            Artigo 38 - Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que 

compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento 

de estudos em caráter regular. 

Parágrafo 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 

             I - No nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze 

anos:  

             II - No nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.  

Parágrafo 2º - Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos 

por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. As Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação de Jovens e Adultos (Parecer CNE/CEB 
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11/2000 e Resolução CNE/CEB 1/2000) - devem ser observadas na oferta e estrutura 

dos componentes curriculares dessa modalidade de ensino, e estabelece que:  

Como modalidade destas etapas da Educação Básica, a identidade própria 

da Educação de Jovens e Adultos considerará as situações, os perfis dos 

estudantes, as faixas etárias e se pautará pelos princípios de eqüidade, 

diferença e proporcionalidade na apropriação e contextualização das 

diretrizes curriculares nacionais e na proposição de um modelo pedagógico 

próprio... (PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, 

MEC/SECAD/2000). 

 

2.5.1 Funções da EJA 

  

  

A LDB trata também das funções que a EJA representa para os alunos dessa 

modalidade, sendo que a mesma as classificou em: 

- Reparadora - significa não só a entrada no circuito dos direitos civis pela 

restauração de um direito negado: o direito a uma escola de qualidade, mas também 

o reconhecimento daquela igualdade ontológica de todo e qualquer ser humano. 

Mas a função reparadora deve ser percebida como uma oportunidade 

concreta de presença de jovens e adultos na escola e como uma alternativa viável em 

função das especificidades sócio-culturais destes segmentos para os quais se espera 

uma efetiva atuação das políticas sociais. É por isso que a EJA necessita ser pensada 

como um modelo pedagógico próprio a fim de criar situações pedagógicas e satisfazer 

necessidades de aprendizagem de jovens e adultos (Brasil, 2000). 

- Equalizadora - dá cobertura a trabalhadores e outros trabalhadores.  A 

função equalizadora da EJA ampara os trabalhadores e outros segmentos sociais, tais 

como:  donas de casa, migrantes, aposentados e encarcerados. A reentrada no 

sistema educacional dos que tiveram uma interrupção forçada seja pela repetência ou 

pela evasão, seja pelas desiguais oportunidades de permanência ou outras condições 

adversas, deve ser saudada como uma reparação corretiva, ainda que tardia, de 

estruturas arcaicas, possibilitando aos indivíduos novas inserções no mundo do 

trabalho, na vida social, nos espaços da estética e na abertura dos canais de 

participação (Brasil, 2000). 
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Tais demandantes, segundo o Parecer CNE/CEB  nº 15/98, têm um perfil a 

ser considerado que se estende aos postulantes do ensino fundamental: com 

características próprias -  são adultos ou jovens adultos, via de regra, os mais pobres 

e com vida escolar mais acidentada. Estudantes que aspiram a trabalhar, 

trabalhadores que precisam estudar, a clientela do ensino médio tende a tornar-se 

mais heterogênea, tanto etária quanto socioeconomicamente, pela incorporação 

crescente de jovens adultos originários de grupos sociais, até o presente, sub-

representados nessa etapa da escolaridade. 

Analisando a noção de igualdade de oportunidades, Bobbio (1996, p. 32) se 

posiciona da seguinte forma:  

Mas não é supérfluo, ao contrário, chamar atenção para o fato de que, 

precisamente a fim de colocar indivíduos desiguais por nascimento nas 

mesmas condições de partida, pode ser necessário favorecer os mais 

pobres e desfavorecer os mais ricos, isto é introduzir artificialmente, ou 

imperativamente, discriminações que de outro modo não existiriam... Desse 

modo, uma desigualdade torna-se instrumento de igualdade pelo simples 

motivo de que corrige uma desigualdade anterior: a nova igualdade é o 

resultado da equiparação de suas desigualdades.  

 

A função qualificadora - mais do que uma função permanente da EJA que 

pode se chamar de qualificado, ela é o próprio sentido da EJA.  Tem como base o 

caráter incompleto do ser humano cujo potencial de desenvolvimento e de adequação 

pode se atualizar em quadros escolares ou não escolares. 

A tarefa de propiciar a todos a atualização de conhecimentos por toda a vida 

é a função permanente da EJA que pode se chamar de qualificadora.Mais do que uma 

função, ela é o próprio sentido da EJA que tem como base o caráter incompleto do 

ser humano cujo potencial de desenvolvimento e de adequação pode se atualizar em 

quadros escolares ou não escolares, ela é um apelo para a educação permanente e 

criação de uma sociedade educada para o universalismo, a solidariedade, a igualdade 

e a diversidade (Brasil, Parecer CNE/CEB 11/2000). 

Como já dizia a Comissão Internacional sobre a educação para o século XXI, 

o chamado Relatório Jacques Delors para a UNESCO: uma educação permanente, 

realmente dirigida às necessidades das sociedades modernas não pode continuar a 

definir-se em relação a um período particular da vida - educação de adultos, por 
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oposição à dos jovens, por exemplo - ou a uma finalidade demasiado circunscrita - a 

formação profissional, distinta da formação geral. Deve-se aprender durante toda a 

vida que uns saberes penetram e enriquecem os outros (p. 89). 

A EJA é educação permanente, embora enfrente os desafios de uma situação 

sócioeducacional arcaica no que diz respeito ao acesso próprio, universal e adequado 

às crianças em idade escolar, a efetivação deste “direito de todos” existirá se e 

somente se houver escolas em número bastante para acolher todos os cidadãos 

brasileiros e se desta acessibilidade ninguém for excluído 

Percebemos que através das leis a EJA está enquadrada legalmente, muito 

bem por sinal, o que nos deixa cheios de inquietações, já que a Constituição Federal 

tem trinta anos e a LDB tem vinte e dois anos de promulgadas, e as escolas e 

professores que atuam na EJA continuam da mesma forma que no MOBRAL 

(Movimento Brasileiro de Alfabetização), são inquietações como: escolas sem 

estrutura; professores sem motivação, mal remunerados e sem formação específica; 

falta de material e recursos didáticos; evasão contínua, o fracasso contínuo sendo um 

fantasma que assombra os professores da EJA, e muitos desses alunos que poderiam 

ter mais oportunidades deixam a escola antes de concluírem os seus cursos. 

Nesse contexto a EJA necessita de bons educadores e que esses professores 

trabalhem com esses alunos respeitando sua história de vida e seus saberes, 

promovendo conhecimentos a partir de sua realidade, somente assim pode-se dizer 

que sua aprendizagem é significativa.  
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CAPÍTULO III 
 

SUPERVISÃO ESCOLAR NO CONTEXTO EDUCACIONAL 

____________________________________________ 
EVASÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS:um estudo de caso 

com os coordenadores/supervisores pedagógicos e educadores do município de 
Nina Rodrigues-Maranhão 
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Neste capítulo será discutido, pesquisado e estudada a importância da 

supervisão no ambiente escolar como um processo capaz de interagir entre 

professores, gestores e alunos promovendo uma aprendizagem significativa entre os 

jovens e adultos. Num contexto de interação o supervisor é o agente mediador das 

relações entre os professores e a comunidade escolar. 

 

 

3.1 Importância da supervisão pedagógica no ambiente escolar 

 

O papel do supervisor é o de auxiliar o trabalho do professor. Quando o 

supervisor está trabalhando junto com o professor esta ação não pode ser confundida 

com assessoria ou consultoria, este é um trabalho que merece e requer envolvimento 

e comprometimento. 

O objetivo de trabalho do supervisor é a observação do que o professor está 

fazendo com seus alunos, porque é através do professor que o aluno irá desenvolver 

sua aprendizagem e cabe ao supervisor ser o harmonizador do ambiente da escola 

entre todos os funcionários, e ter consciência da sua maneira de agir e ter 

conhecimento do Projeto Político Pedagógico da Escola. 

Sobre o trabalho do Supervisor, Nogueira (2005, p. 29) ressalta: 

A função do Supervisor Educacional no contexto histórico brasileiro é, e 

sempre foi essencialmente política, e não técnica como tem sido vinculada. 

Mesmo quando ela se apresenta com a roupagem da técnica está 

cumprindo, basicamente, uma função política, porque sua ação implica num 

exercício de tomada de decisões, embora essas sejam apenas ao nível da 

execução na realidade brasileira (Grifos da autora). 

 

  Nesse contexto a autora afirma que o papel do supervisor é político e não 

técnico como muitos educadores imaginam, pois cabe a ele ser o mediador, criar um 

clima de harmonia no seu local de trabalho, ter consciência de seu papel no ensino 

aprendizagem e ter conhecimento de tudo o que ocorre na escola para poder ajudar 

os educadores para haver uma aprendizagem significativa. 

O supervisor muitas vezes se movimenta através de uma prisão burocrática, 

o seu cotidiano é cheio de percalços, com a impotência e perplexidade todos a 

respeito dos assuntos referentes a escola e aos alunos, esperam uma ação criativa 

do supervisor. Nesse aspecto o supervisor deve exercer ambos os papéis, pois deve 
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ter em mente que a parte burocrática também tem sua importância, já que deve 

preencher documentos que comprovem sua atuação, mas nunca esquecer que sua 

ação humanizadora é a mais importante no processo educacional. 

No Brasil, a previsão legal acerca do reconhecimento do profissional 

supervisor escolar ainda não ocorreu de facto, tramita no Congresso Nacional desde 

2012, porém nunca foi votado para se transformar em lei, porém para que exista essa 

função nas secretarias de educação do país, utilizam-se do que prevê o Projeto de Lei 

nº 4.106/2012: 

– Supervisionar o cumprimento dos dias letivos e horas/aula estabelecidos 

legalmente;  

– Orientar e acompanhar os professores no planejamento e 

desenvolvimento dos conteúdos; 

 – Planejar e coordenar atividades de atualização no campo educacional; 

– Coordenar o processo de sondagem de interesses, aptidões e habilidades 

do educando; 

 – Acompanhar o desenvolvimento da proposta pedagógica da escola e o 

trabalho do professor junto ao aluno, auxiliando em situações adversas; 

 – Participar da análise qualitativa e quantitativa do rendimento escolar, junto 

aos professores e demais especialistas, visando a reduzir os índices de 

evasão e repetência, e qualificar o processo ensino-aprendizagem; e  

– Valorizar a iniciativa pessoal e dos projetos individuais da comunidade 

escolar; entre outras (BRASIL, 2012). 

 

É indispensável que o supervisor da escola se expresse como educador e 

como especialista. O supervisor faz a transposição da teoria para a prática escolar, 

reflete sobre o trabalho em sala de aula,deve estudar e usar as teorias para 

fundamentar o fazer e o pensar dos docentes. 

Segundo Vasconcelos (2006) um bom supervisor deve apresentar em seu 

perfil as seguintes características: 

• Auxiliador; orientador; dinâmico; acessível; eficiente;  

• Capaz de resolver os mais variados problemas, produtivo; 

• Apoiar nos mais difíceis problemas que surgem no cotidiano escolar; 

• Inovador (essa característica é fundamental no exercício da supervisão). 
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São muitas funções para um supervisor, porém muitos conseguem conciliar 

todas essas funções e se tornam indispensáveis no desenvolvimento do processo de 

ensino aprendizagem. 

A supervisão educacional para Ferreira, (2001)  apud Rangel (2001, p. 93), se 

constitui num trabalho profissional que tem como atribuição garantir os princípios de 

liberdade e solidariedade humana, assegurar um ensino de qualidade e garantir a 

formação humana nas instituições escolares.  

Como prática educativa, a supervisão educacional, independentemente de 

formação especifica em uma habilitação no curso de pedagogia, em cursos 

de pós-graduação ou como conjunto de conteúdos desenvolvidos no curso 

de pedagogia, constitui-se num trabalho profissional que tem o compromisso 

de garantir os princípios de liberdade e solidariedade humana, no pleno 

desenvolvimento do educando, no seu preparo para o exercício da cidadania 

e sua qualificação para o trabalho e, para isso, assegura a qualidade do 

ensino, da educação, da formação humana. Seu compromisso, em última 

instância, é a garantia de qualidade de formação humana que se processa 

nas instituições escolares, no sistema educacional brasileiro,na atual 

conjuntura mundial. Não se esgota, portanto, no saber fazer bem e no saber 

o que ensinar , mas no trabalho articulador e orgânico entre a verdadeira 

qualidade do trabalho pedagógico que se tornará mais verdadeira em seus 

compromisso humanizadores, quando expressar e se constituir em pólo-

fonte de subsídios para novas políticas e novas formas de gestão na 

intensidade espaço-temporal de transformações que a era da globalização 

e a sociedade do conhecimento ocasionaram. (Ferreira, apud Rangel, 2001, 

p. 93) 

 

A supervisão escolar passa então a ser uma ferramenta de atuação que tem 

como princípio o refletir, o fazer, o agir, o envolver-se, o modificar e para isto é 

necessário que esteja em nossa essência o querer contribuir para mudança nas 

pessoas.  

Mediar a relação professor-aluno no processo de ensino aprendizagem é o 

eixo central do trabalho do supervisor. É a qualificação do processo de ensino como 

forma de possibilitar a efetiva aprendizagem por parte de todos. Assim, algumas 

práticas empíricas que objetivam renovar a prática educativa podem ser utilizadas 

como estratégia de trabalho, entre elas podemos citar a interação com os professores, 
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a visão estratégica e atualizada, bem como a redução do caráter burocrático ao 

mesmo tempo possível. 

Nesse sentido, Ferreira, (2010, p. 75) alerta sobre a ação supervisora: 

Pensar a ação supervisora é também pensar a maneira como se intitula, 

pois, o nome é, essencialmente, uma identificação de identidade. [...] os 

diversos modos, variáveis nos Estados e nas escolas, de designar a ação 

do supervisor. Incluem nessa terminologia as expressões supervisão, 

supervisão educacional, supervisão escolar, supervisão pedagógica, 

orientação pedagógica, coordenação de turno, coordenação de área ou 

disciplina. 

 

Desta forma, não importa a expressão utilizada para designar o trabalho de 

supervisão, o que importa mesmo é que a supervisão pedagógicase constitua como 

um trabalho profissional que tem o compromisso juntamente com os professores de 

garantir os princípios de liberdade e solidariedade humana, no pleno desenvolvimento 

do educando, no seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. Para isso, deve assegurar a qualidade do ensino, da educação e da 

formação humana. 

Na atualidade, pode-se inferir que o papel do supervisor escolar está atrelado 

à gestão da escola como um todo, uma vez que o supervisor busca junto ao professor 

minimizar as eventuais dificuldades do coletivo escolar em relação ao processo de 

ensino e aprendizagem. 

Libâneo (2002, p. 35) descreve o supervisor escolar como “um agente de 

mudanças, facilitador, mediador e interlocutor”. Portanto, seria um profissional apto a 

realizar a interlocução entre direção escolar, educandos, educadores e todos os 

demais indivíduos que, de alguma forma, fazem parte da comunidade escolar. Teria 

como objetivo principal contribuir para o desenvolvimento individual, político, 

econômico e ético.  

Nesse contexto, o supervisor possui um comprometimento com a formação 

da cidadania dos alunos, ele precisa estar atento ao trabalho coletivo da escola, 

promovendo, assim, um trabalho interdisciplinar, isto é, ele precisa desenvolver um 

trabalho participativo e conjunto, onde todos estejam comprometidos com o processo 

e os resultados. É necessário compreender que uma supervisão compartilhada entre 

professores e supervisores permitirá, pela confiança que desperta, um apoio e uma 
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solidariedade mútuos, não só entre grupos, mas, acima de tudo, entre a pessoa do 

supervisor e a dos professores. 

Para que ela ganhe seu verdadeiro sentido no contexto escolar, é necessário 

despir-se do autoritarismo que a caracterizou em épocas passadas e assumir seu 

verdadeiro papel de estimuladora e organizadora de um projeto de mudança 

necessária que envolva, de forma responsável, toda a comunidade escolar. 

Assim afirma Ferreira (2006, p. 179) que para o sucesso desse trabalho 

algumas condições são imprescindíveis: 

[...] manter um clima de abertura, cordialidade, encorajamento, fortalecer o 

sentimento grupal; trabalhar com os professores, partilhando ideias, 

estimulando e fortalecendo as lideranças; propiciar o trabalho em equipe; 

promover a troca de experiências, a reflexão sobre a prática, sugerindo, 

trazendo contribuições, mostrando caminhos e alternativas; estimular o 

desenvolvimento de experiências e seu compartilhamento com o grupo; 

subsidiar os docentes com informações e conhecimentos atuais sobre temas 

complexos, de forma direta ou indireta, orientando leituras, dando 

referências; atuar junto à administração da escola e/ou do sistema no 

sentido de viabilizar encontros para debates, estudos, intercâmbios, 

agilizando meios e condições para tanto.  

 

A prática do supervisor escolar tem sido fundamentada sob um caráter 

individualista, reduzida a questões burocráticas. No entanto, à medida que o tempo 

foi passando, a necessidade de mudança dessa ordem se faz mais presente dentro 

das escolas. Os professores passaram a reagir diante de tal postura exigindo um novo 

perfil desse profissional, a partir da aversão das práticas autoritárias dos mesmos. 

Diante deste cenário, Saviani, apud Ferreira (2006), acredita na possibilidade 

de uma nova identidade para a ação supervisora, a ser construída a partir de um 

trabalho coletivo, fundamentado na complexidade característica da escola, e conclui, 

ainda pela análise histórica, que a questão da identidade do supervisor escolar 

continua no contexto atual. 

Assim sendo, acredita-se que o supervisor escolar se torna parceiro político-

pedagógico do professor à medida que os saberes e os conhecimentos interagem 

tendo em vista que os seus propósitos consistem na melhoria da aprendizagem e do 

desempenho escolar. Assim, delineada a ação compartilhada da supervisão, fica 
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evidente a natureza dessa função e o seu envolvimento necessário na parceria com 

os professores e com o processo de gestão escolar. 

A supervisão compartilhada com os professores precisa considerar que a 

tarefa do supervisor é criar um ambiente no qual os professores possam contribuir, 

com toda a extensão de seus talentos para a consecução dos objetivos da escola. Ele 

deve tentar descobrir e relevar os recursos criativos dos professores. A satisfação do 

professor aumenta à medida que o processo pedagógico da escola é sentido também 

como seu, e que ele articula com o seu como fruto de realização e profissional. 

Para Falcão Filho (1994) a supervisão compartilhada possui três pressupostos 

que precisam ser considerados, a ação supervisora deve ser desenvolvida com os 

professores, e não para os professores;  

• O professor e o supervisor são partes indissoluvelmente ligadas e de 

igual importância no processo educativo;  

• O supervisor e o professor então num mesmo nível hierárquico, 

consequentemente o professor não é um subordinado do professor, e 

nem tampouco o supervisor é seu supervisor hierárquico. 

Percebe-se o quanto é necessário que o supervisor escolar deve reconhecer 

que tem no processo um companheiro, um participante de igual status no processo 

educativo. É desta maneira que devemos entender a supervisão compartilhada, isto 

é, uma ação desenvolvida conjuntamente para, em termos de igualdade, coordenarem 

e desenvolverem juntos as atividades pedagógicas da escola. 

O supervisor escolar estará permanentemente em contacto com os grupos. 

Coordenar implica, necessariamente, lidar com grupos. No dicionário Aurélio (1998) 

se encontra a seguinte definição para a expressão coordenar: “Dispor segundo certa 

ordem ou método, organizar, arranjar, ligar, ajuntar por coordenação.” Segundo Souza 

(2004, p. 93), a definição Larousse Cultural (1999) é bastante semelhante: “Dispor em 

certa ordem, segundo determinado sistema, organizar, arranjar.” 

Pode-se, a partir de tais definições, postular uma descrição da função do 

supervisor que assente numa ação compartilhada, tendo por base as relações sociais 

e interpessoais (Placco, 2004). Segundo a mesma autora, as ações concretas do 

coordenador pedagógico são capazes de dar continuidade a um processo formativo 

compartilhado. 

A propósito da parceria entre o supervisor e o professor, Orssolon (2003, p. 

25) nos diz que: 



51 
 

O trabalho de parceria, que se constrói articuladamente entre professores e 

coordenador, possibilita a tomada de decisões capazes de garantir o 

alcance das metas e a efetividade do processo para alcançá-la [...] 

Compartilhar experiências no pensar e no agir possibilita ao coordenador 

rever seu papel, historicamente dado, de supervisionar, de deter 

informações, para “co-visionar”. Nas relações com o professor, 

institucionalmente hierarquizadas, criam-se possibilidades efetivas de 

apreender junto, de complementar o olhar, de ampliar perspectivas de 

atuação em sala, de maneira menos fragmentada.     

 

Corroborando com esta discussão, Vilas Boas (2003) afirma que, por tudo 

isso, a prática compartilhada da supervisão exige de parte do supervisor uma 

constante avaliação crítica de seu próprio desempenho e um esforço continuado de 

aperfeiçoamento como técnico, mas especialmente como pessoa. Para isso deverá 

cultivar um maior grau de efeito interativo condição de mobilização das energias dos 

professores no sentido dos objetivos educacionais perseguidos. 

Nessa perspectiva, uma supervisão compartilhada fundamenta-se na certeza 

de que quanto maior for a participação dos professores nos destinos da escola, 

maiores possibilidades terá o “clima” gerado para contribuir para o alcance dos 

objetivos e metas não só da escola, como também dos supervisores e alunos. 

Popham e Baker (1978, p. 88) afirmam que:  

Uma explicação simples e muito clara de planejamento curricular é: um 

educador que está envolvido com questões de currículo interessa-se 

exclusivamente em determinar os objetivos do sistema educacional. Existem 

basicamente duas espécies de decisões que o educador deve tomar. 

Primeiro, ele necessita decidir quais devem ser os objetivos (isto é, os fins) 

do sistema de ensino, e segundo, a consecução destes objetivos. Quando o 

professor está envolvido na seleção de objetivos para uma sequência 

particular de ensino de seu interesse, seja um ano acadêmico ou um único 

período de classe, ele está envolvido na tomada de decisões do currículo. 

Quando o interesse focaliza a seleção ou avaliação dos esquemas de ensino 

pelos quais os objetivos devem ser alcançados, ele está envolvido na 

tomada de decisões no ensino. Consequentemente a distinção entre 

currículo e ensino é essencialmente uma distinção entre fins e meios.  
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Para tanto, o supervisor deverá administrar seu tempo, a fim de cumprir 

determinadas tarefas que são de sua responsabilidade, como: dar atenção à formação 

continuada dos professores, planejarem reuniões, envolver-se com a comunidade 

escolar nos processos decisórios, dentre outras atribuições. 

Aliar todos os sujeitos que interagem no espaço escolar é uma das tarefas do 

supervisor escolar. Esse profissional deve, em decorrência da importância da função 

que desempenha estar intimamente relacionado e participando do planejamento 

escolar. 

A supervisão escolar refere-se à abrangência da função cujo “olhar sobre” o 

pedagógico oferece condições de coordenação e orientação. À coordenação implica 

criar e estimular oportunidade de organização comum e de integração do trabalho em 

todas as suas etapas. À orientação implica criar e estimular oportunidades de estudo 

coletivo para a análise da prática. 

Ao se estabelecer um conceito de supervisão, é necessário esclarecer o 

sentido etimológico do termo. A expressão supervisão é formada pelos vocábulos 

super (sobre) e visão (ação de ver). Sob essa análise, indica atitude de ver com maior 

compreensão uma ação qualquer. Como significado restrito do termo, pode-se, então, 

dizer que significa “olhar de cima”, dando ideia de “visão global”. Do mesmo modo, 

etimologicamente a palavra supervisão significa “visão sobre” e está intrinsecamente 

ligada à gestão escolar. 

É de relevância o facto de que  o supervisor escolar atue com visão coletiva, 

mostrando a importância (que detêm as relações interpessoais) aos professores, 

alunos e a todos os indivíduos que fazem parte da comunidade escolar. Para isso é 

importante que tal profissional detenha as habilidades de olhar, ouvir, falar e cuidar. 

Somente assim, o planejamento será, de facto, coletivo (Fullan e Hargreaves, 2003). 

A compreensão do papel do supervisor escolar exige uma análise de sua 

origem, transposições, relações e contradições no processo histórico do contexto 

social, político e econômico: no contexto educacional brasileiro, a função supervisora 

desde o século XVI, com a influência dos jesuítas e sua Ratio Studiorium. O modelo 

de supervisão que terá maior incidência sobre o nosso é o dos Estados Unidos que 

surgiu no século XVIII, como “Inspeção Escolar” no bojo do processo de 

industrialização. 

Segundo Vasconcelos (2004, p. 86), mais recentemente, a supervisão escolar 

ganhou força e contorno legal: 
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O supervisor torna-se um agente educacional que contribui para integrar e 

desintegrar, organizar e desorganizar o pensamento do professor num 

movimento de participação continuada no qual os saberes e os 

conhecimentos se confrontam, se defrontam, fazem sínteses. As sínteses 

colhidas nos confrontos são referências que sustentam o professor de sala 

de aula. 

 

Assim, delineada a ação supervisora, fica evidente que em seu início a 

supervisão escolar foi praticada no Brasil em condições que produziam o ofuscamento 

e não a vontade do supervisor. Esse era exatamente o objetivo pretendido com a 

supervisão que se introduzia. Silva (2004, p. 93) diz-nos: “Para uma sociedade 

controlada, uma educação controlada, um supervisor controlador e também 

controlado”. 

A redescoberta da supervisão na década de 1990 aponta para a figura do 

supervisor como necessária para que as mudanças almejadas em educação se 

concretizem. Ela deixa de ter o autoritarismo que tradicionalmente marcou esta 

função, para o exercício de um trabalho voltado também para a formação do professor. 

Sendo assim, pensar a supervisão nesta dimensão significa pensar em supervisores 

bem preparados, reflexivos, atualizados, voltados para um aperfeiçoamento constante 

de sua própria formação. Medina (2002,  p. 155) assim se posiciona ao falar das 

perspectivas de trabalho do supervisor escolar: 

[...] A Supervisão Educacional foi criada num contexto de ditadura. A lei nº 

5. 692/71 a instituiu como serviço específico da escola de 1º e 2º graus 

(embora já existisse anteriormente). Sua função era, então, 

predominantemente tecnicista e controladora e, de certa forma, 

correspondia à militarização escolar. 

 

Rangel (2004, p. 148) “reconhece que a consideração ao conceito de 

supervisão incorpora elementos da função e do trabalho do supervisor”, destacando-

se, assim, o seu papel de educador e, portanto, de profissional comprometido com o 

significado e as implicações sociopolíticas da educação. 

Esta conceituação propõe que a supervisão seja compreendida como “um 

processo em que o professor, em princípio, mais experiente e mais informado, oriente 

outro professor no seu desenvolvimento humano e profissional” (Alarcão 2001,  p. 13). 

Vale lembrar que a supervisão é exercida por um educador, e como tal deve estar no 
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combate a tudo aquilo que desumaniza a escola: o autoritarismo, a reprodução da 

ideologia dominante, a lógica classificatória e excludente, a discriminação 

social,dentre outros. 

Desvelando, assim, a função do supervisor na rotinização e mecanização das 

ações pedagógicas, este profissional apresenta-se como um líder com um papel 

importante na articulação dos saberes dos professores e sua relação com a proposta 

de trabalho na escola. Esta liderança, segundo Rangel (2004), reconhece-se pela 

competência, pela identificação com os interesses coletivos que mobiliza encontros 

para a discussão e atualização teórica das práticas. Pela liderança consciente, o 

supervisor traz contribuições relevantes na perspectiva da relação educação-

sociedade. 

Corroborando com a discussão acerca da supervisão escolar, Ferreira (2006, 

p. 78) diz que “o objeto específico da supervisão em nível de escola é o processo de 

ensino e aprendizagem” e que a abrangência desse processo inclui: currículo, 

programas, planejamento, avaliação, métodos de ensino e recuperação, sobre os 

quais se observam os procedimentos de coordenação, com finalidade integradora, e 

orientação, nucleada no estudo, nas trocas, no significado da práxis. 

Mediante tais considerações, convém ressaltar que a pedagogia se sustenta 

como ciência prática que investiga a natureza, as finalidades e os processos de 

formação humana, explicam objetivos e propõe meios apropriados de intervenção 

metodológica e organizativa em vários âmbitos em que as práticas educativas se 

processam, buscando dar sentido e unidade aos diversos enfoques do fenômeno 

educativo. Nesse sentido, a relação intrínseca existente entre educação e pedagogia 

nos remete à compreensão do papel do supervisor escolar como um profissional que 

tem a responsabilidade de desenvolver seu trabalho na escola, com a escola e para 

a escola. 

Ora, a escola é uma manifestação tardia da história da educação. E o resgate 

da dimensão da totalidade educacional é condição para que o supervisor escolar 

possa ser um elemento transformador, compreendendo a educação como ato político.  

Para Cunha (2003, p. 93) a cidadania é: 

Esse ato político precisa ser entendido como uma condição de cidadania 

que, fundamentalmente, se materializa pela recuperação da autonomia 

responsável dos sujeitos perante um projeto coletivo. 
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É na escola que se ajuda a construir a história, pois depende do tipo de 

cidadão que se forma para viver em sociedade e se percebe a evolução das pessoas, 

que se resgata a autonomia e se pensa num projeto responsável voltado para o 

coletivo. 

 

3.2 O supervisor/coordenador escolar e sua atuação como mediador da aprendizagem 

 

Vivemos em uma sociedade com grande pluralidade de opções no que se 

refere a formas de vida e que afeta todos os aspectos do nosso cotidiano. Sob essa 

compreensão, podemos pensar a instituição escolar, nos questionando: como está 

sendo pressionada a repensar o seu papel diante das transformações que 

caracterizam o acelerado processo de integração e reestruturação capitalista 

mundial? 

Tais transformações decorrem em escala mundial da conjugação de um 

conjunto de acontecimentos e processos que acabam por caracterizar novas 

realidades sociais, políticas, econômicas, cultural, geográfica. No novo paradigma 

econômico, os avanços científicos e tecnológicos, a reestruturação do sistema de 

produção e as mudanças no mundo do conhecimento afetam a organização do 

trabalho e o perfil dos trabalhadores, repercutindo, assim, na qualificação profissional 

e, por consequência, nos sistemas de ensino e nas escolas. 

Sabe-se que a sociedade tem avançado em vários aspectos, e mais do que 

nunca é imprevisível que a escola acompanhe essas evoluções, que ela está 

conectada com as transformações. Assim, a atuação do supervisor escolar é de suma 

importância para a elevação da qualidade do ensino na escola. O suporte pedagógico 

é determinante para a dinamização do trabalho do professor, já que sua atuação é 

fundamental como mediador do processo de ensino aprendizagem (Pires, 1990). 

  Num contexto de mediações, os supervisores atuam como um elo entre 

gestores e professores, entre professores e alunos e entre os alunos e as famílias. 

Essa comunicação existente de forma motivadora e inovadora poderá elevar o nível 

do ensino dos alunos da EJA. Esses alunos são adultos, ou seja, se não gostarem 

das aulas, do ambiente ou dos professores simplesmente deixarão de ir à escola, pois 

são autônomos e como tal não participam do que não gostam. 
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É nessa perspectiva que a mediação do supervisor deve ser eficaz para que 

as aulas ministradas a esses alunos sejam de interesse deles e que os mesmos se 

sintam motivados a frequentarem a escola (Alves, 1994). 

Em faces de tais exigências, a escola precisa oferecer serviços e resultados 

de qualidade. É bem ilustrativa a declaração de Libâneo (2005,  p. 117): 

[...] a educação de qualidade é aquela mediante a  qual a escola promove, 

para todos, o domínio dos conhecimentos e o desenvolvimento de 

capacidades cognitivas e afetivas indispensáveis ao atendimento de 

necessidades individuais e sociedades do aluno.  

 

O mesmo autor (Libâneo,  2004,  p. 53-54) esclarece ainda que para a escola, 

conhecida como espaço de síntese, no exercício de seu papel na construção da 

democracia social e política, são propostos cinco objetivos: 

1.       Promover o desenvolvimento de capacidades cognitivas, operativas e 

sociais dos alunos (procedimentais estratégias de aprendizagem, 

competências do pensar, pensamento crítico, por meio dos conteúdos 

escolares); 

2.       Promover as condições para o fortalecimento da subjetividade e da 

identidade cultural dos alunos, incluindo o desenvolvimento da criatividade, 

da sensibilidade, da imaginação; 

3.       Preparar para o trabalho e para a sociedade tecnológica e 

comunicacional, implicando a preparação tecnológica (saber tomar 

decisões, fazer analises globalizantes interpretar informações de toda 

natureza, ter atitude de pesquisa, saber trabalhar junto); 

4.       Formar para a cidadania critica, isto é, formar um cidadão trabalhador 

capaz de interferir criticamente na realidade para transformá-la, e não 

apenas formar para integrar o mercado do trabalho; 

5.       Desenvolver a formação para valores éticos, isto é, formação de 

qualidades morais, traços de caráter, atitudes, convicções humanistas e 

humanitárias. 

 

Percebe-se que para o atendimento desses objetivos põe-se a exigência de 

que as escolas prestem mais atenção à qualidade cognitiva das aprendizagens, 

colocadas como foco central do projeto pedagógico curricular, da gestão escolar e do 

supervisor escolar. Entendemos que a atuação competente do supervisor no 

compromisso com a formação cultural básica a ser promovida pela escolarização só 
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é possível quando ele promove articulações necessárias para construir alternativas 

que ponham a educação a serviço do desenvolvimento de relações verdadeiramente 

democráticas.  

Para Libâneo (2003,  p.  300):  

A escola é uma instituição social com objetivo explícito; o desenvolvimento 

das potencialidades físicas, cognitivas e afetivas dos alunos, por meio da 

aprendizagem dos conteúdos (conhecimentos, habilidades, procedimentos 

atitudes e valores) para tornarem-se cidadãos participativos na sociedade 

em que vivem. 

 

 Logo,  não há como não parafrasear Paulo Freire (1999), quando assume 

que para o homem ser cidadão e político é necessário que este seja capaz de 

questionar, criticar, reivindicar, participar, ser militante e engajado, pois somente 

assim estará contribuindo para a transformação de uma ordem social,  justa e 

inclusiva. 

 Este pensamento de Paulo Freire à luz da função social e da escola tem como 

premissa básica a formação do cidadão, ou seja, a escola, ao cumprir a função social 

de mediação, influi significativamente na formação da personalidade humana e, por 

essa razão, não é possível estruturá-la sem levar em consideração objetivos políticos 

e pedagógicos. Tal como afirma Libâneo (2004,  p. 140): 

[...] o caráter pedagógico da ação educativa consiste precisamente na 

formulação de objetivos sociopolíticos e educativos e na criação de formas 

de viabilização organizativa e metodológica da educação, [...] tendo em vista 

dar uma direção consciente e planejada ao processo educacional. 

 

A escola é uma instituição social que apresenta unidade em seus objetivos 

(sociopolíticos pedagógicos), então, por ser um trabalho complexo compete ao 

supervisor escolar, também, refletir permanentemente sobre o fazer pedagógico da 

escola, assumindo, para tanto, como educador, a dimensão política e sua função. 

Conforme afirma Medina (2002, p. 46): 

[...] o supervisor abdica de exercer poder e controle sobre o trabalho do 

professor e assume uma posição de problematizador de desempenho 

docente, isto é, assume com o professor uma atitude de indagar, comparar, 

responder, opinar, dividir, questionar, apreciar e desnudar situações de 

ensino, em geral, e em especial, as classes regidas pelo professor. 



58 
 

 

Esta mudança na postura do supervisor demanda outras atribuições, fazendo 

com que os professores busquem no trabalho do supervisor uma ação renovada, 

compartilhada, de apoio, de orientação, tendo em vista qualificar sua ação pedagógica 

no contexto da escola. 

A mesma autora diz que:  

Por esta razão, pensar a prática cotidiana da escola requer profundo esforço 

prático-teórico, teórico-prático por parte do supervisor. Este esforço contribui 

significativamente para compreender a realidade escolar, sugerindo 

perguntas e indagando possibilidades. Este esforço é feito em parceria com 

os demais agentes educacionais que atuam na escola, especialmente o 

professor regente da classe (Medina, 1997, p. 29-30). 

 

Imbernón (2000) também colabora com estas discussões discorrendo sobre 

a função da escola. Segundo ele, o perfil da escola para o século XXI como escola 

crítico-democrática propõe transformar as instituições escolares em relação aos 

objetivos da escola. Por exemplo: 

A escola também deve cumprir um papel relevante na formação de cidadãos 

somo sujeitos políticos para uma democracia substantiva que os exige 

protagonistas, ativos e organizados: formar governados que possam ser 

governantes (Imbernón, 2000, p. 189).  

 

Para o autor a escola deste século tem a função social de formar cidadãos 

capazes de fazer escolhas que beneficiem a sociedade como um todo, que sejam 

pessoas capazes de transformar as relações de subordinação ainda existentes no 

meio escolar em relações democráticas. Os homens são seres políticos e como tais 

têm de saber exercer esse papel, basta que a escola cumpra sua função e o 

supervisor exerce um papel importante nessa mudança de comportamento, atitudes 

e valores,  isto é,  a sociedade exige hoje um novo perfil de cidadão, o de protagonista, 

de sujeito de sua própria história. 

 

3 .3 Supervisor como agente de interação entre gestão, docentes e alunos 
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A atuação do supervisor como agente de interação entre gestores, 

professores, e alunos é importante no desenvolvimento educacional, social e de 

aprendizagem na escola, conforme já fomos refindo antes. Muitos são os autores que 

com suas fundamentações teóricas contribuem para orientar e compreender o papel 

que o supervisor escolar deve desempenhar, entre eles é possível verificar que 

Ferreira (2007, p. 327) destaca que as transformações sociais e políticas remetem ao 

supervisor escolar o compromisso com a "formação humana" no processo 

educacional. 

Enquanto Libâneo (2002, p. 35) refere-se ao supervisor educacional como 

"um agente de mudanças, facilitador, mediador e interlocutor”,  isto é,  um profissional 

capaz de fazer a articulação entre equipe diretiva,  educadores, educandos e demais 

integrantes da comunidade escolar no sentido de colaborar no desenvolvimento 

individual, social, político e econômico e, principalmente na construção de uma 

cidadania ética e solidária. 

 Nessa perspectiva de interação percebe-se o quão importante é a ação do 

supervisor na  educação, e como este trabalho se refere à educação de jovens e 

adultos não se pode esquecer o quanto esse profissional pode contribuir para a 

melhoria da qualidade da EJA. 

 Diante das reflexões de Libâneo (2002), pode-se compreender que o 

supervisor pedagógico necessita interagir dentro do espaço escolar desenvolvendo 

uma visão crítica e construtiva do seu fazer pedagógico, trabalhando de forma coesa 

e articulada com os professores, gestores, alunos e comunidade escolar. Esta 

articulação possibilitará a melhoria da qualidade de ensino e da aprendizagem. 

A escola que deseja atingir bons resultados na aprendizagem dos educandos 

necessita planejar, avaliar e aperfeiçoar suas ações pedagógicas, para que o 

processo educacional seja de qualidade, especialmente no que se refere à EJA.  Estas 

ações são algumas das diversas funções do supervisor escolar, as quais devem 

garantir para o ambiente escolar, resultados positivos e interagir na mobilização de 

toda a comunidade escolar para participar ativamente na tomada de decisões 

referentes à organização do ensino. 

Vasconcellos (2002, p. 42) assevera que: 

não podemos ser ingênuos: para estabelecer uma outra ordem nas coisas, 

há necessidade de uma ação numa determinada direção, pois não é uma 

ação qualquer que nos levará ao que desejamos. 
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É necessário planejamento a fim de que os objetivos traçados sejam 

alcançados,  e,  para tanto, o supervisor escolar é peça fundamental na elaboração 

do plano político-pedagógico que a escola seguirá. 

É possível entender que o supervisor escolar deverá desenvolver seu fazer 

pedagógico, objetivando o aperfeiçoamento dos educadores que atuam no espaço 

escolar, interagindo e valorizando os diferentes saberes de seus alunos tornando 

esses saberes contribuições úteis para o planejamento de ações pedagógicas. Isso 

exige do supervisor uma constante avaliação do seu desempenho profissional, 

conduzindo-o a busca de uma formação continuada. 

Há fatores importantes em relação ao papel de interação do supervisor que 

está ligado à análise do planejamento do currículo escolar, sendo que este deve ser 

acompanhado desde a sua elaboração até a execução, dando ênfase na avaliação 

contínua, já que reforça, segundo Lück (2008, p. 20) na "somatória de esforços e 

ações desencadeadas com o sentido de promover a melhoria da qualidade do 

processo ensino-aprendizagem". 

O supervisor deve conhecer o funcionamento da escola, as relações com o 

contexto histórico-social e o desenvolvimento humano,  seus níveis e modalidades  de 

ensino. Além disso,  precisa conhecer também: 

• Os fundamentos teóricos que dão sustentabilidade no ensino e na 

aprendizagem; 

• Os princípios e valores norteadores da prática pedagógica; 

• As normas e diretrizes que orientam todos os níveis e modalidades de 

ensino; 

• Socializar e conduzir as práticas pedagógicas e as possíveis 

interferências no cotidiano escolar; 

• Promover a autonomia da instituição escolar envolvendo a comunidade; 

priorizar pela formação continuada dos educadores valorizando-os 

através de um trabalho coletivo respeitando as especificidades pessoais 

de todos os participantes. 

São muitas as atribuições que o supervisor deve desempenhar para qualificar 

o trabalho pedagógico que desenvolve dentro da escola onde atua. Este desempenho 

se justifica através de ações interativas e motivadoras que estimula os trabalhos de 
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cada educador e motiva a colaboração das demais pessoas, os quais devem ser 

valorizados com objetividade, ética e diálogo. 

No entanto, o trabalho do supervisor depende do tipo de gestão, e do que a 

equipe gestora programa na escola, o sucesso da sua prática pedagógica depende 

da identificação dos diferentes interesses políticos que passam para a organização do 

ensino.  

Nesse contexto, a eficácia do trabalho pedagógico do supervisor requer um 

compromisso de repensar formas de planejamento de ações e estratégias que 

possam contribuir de forma articulada (interação) com a realidade escolar tendo como 

meta, a nova visão de mundo e de sociedade contemporânea. 

É por isso, que o supervisor deve trabalhar de forma articulada com toda a 

comunidade escolar para a construção de uma proposta coletiva de um Projeto 

Político-Pedagógico (PPP). É este projeto que poderá garantir a sobrevivência e o 

sucesso das instituições escolares. Para implantar mudanças na educação, 

Guimarães (2010), sugere que a escola seja o espaço que trata das questões 

educacionais, precisa cultivar o respeito mútuo entre seus membros, fortalecendo a 

construção de regras de boa convivência entre as partes. 

Neste contexto, o supervisor é um educador que media o trabalho do 

professor junto aos alunos zelando pela aprendizagem, é o elo entre gestor e 

professores, entre professor e alunos e demais membros da comunidade escolar. 
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CAPÍTULO IV 
EVASÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

____________________________________________ 
EVASÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS:um estudo de caso 

com os coordenadores/supervisores pedagógicos e educadores do município de 

Nina Rodrigues-Maranhão. 
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Este capítulo está voltado para o estudo da evasão escolar, as causas, e quais 

as estratégias para se diminuir a evasão e o insucesso existente na educação de 

jovens e adultos. 

 

4.1  O que é evasão escolar? 

 

Para se debater sobre a evasão escolar faz-se necessário ter como eixo a 

compreensão das suas dimensionalidades dentro da educação e as causas que se 

apresentam como desagregadoras da educação. Há várias formas de interpretação. 

A evasão escolar é o que ocorre quando um aluno deixa de frequentar a 

escola e fica caracterizado o abandono escolar, historicamente é um dos temas que 

mais se tem debatido atualmente nas reuniões de professores e com o poder público, 

pois o grande número de alunos evadidos tem provocado grandes prejuízos tanto 

financeiros como sociais e educacionais (Wikpédia, acesso em 10/12/2018). 

Entende-se por evasão escolar a situação do aluno que abandonou a escola 

ou ficou reprovado em determinado ano letivo e no ano seguinte não efetuou sua 

matrícula para dar continuidade aos seus estudos (Bender, 2014). O processo de 

evasão acaba, quase invariavelmente, por trazer graves repercussões na vida futura 

do indivíduo. 

Autores como Steinbach (2012) e Pelissari (2012) consideram “evasão” um 

“ato solitário”. No entendimento dos autores a “evasão” é como ato solitário que 

prejudica um aluno. 

Na evasão, ainda segundo a visão dos autores, interferem vários fatores 

internos e externos, como o uso de drogas, pouco tempo na escola, várias 

reprovações, falta de apoio da família e da escola, a necessidade de trabalhar para 

ajudar nas despesas, o excesso de conteúdo escolar, a localização da escola, que 

quase sempre é distante de suas residências, etc. Esses aspectos serão 

aprofundados adiante. 

O censo escolar de 2007 (INEP/MEC) afirma que evasão escolar entre jovens 

e adultos é alarmante. O Brasil tem a terceira maior taxa de evasão escolar entre os 

100 países com maior IDH e no PNUD e a menor média de anos de estudo entre os 

países da América do Sul. Esses dados são alarmantes, especialmente se fornecidos 

pelo MEC, apesar da defasagem de anos, não está diferente uma década depois. 
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Nesse contexto, a evasão escolar tem revelado o fracasso de um investimento 

político e financeiro, revela um fracasso com prejuízos ao nível intelectual, social, 

educacional, retirando desses alunos as chances de crescerem profissionalmente, se 

qualificando para o mercado de trabalho, no sentido de se sentirem pessoas capazes 

de atuar na comunidade onde vivem, de exercer sua cidadania. 

O que a evasão escolar provoca é motivo de debates em vários quadrantes 

científicos e políticos, o próprio sistema de ensino demonstra preocupação, os 

investimentos não estão tendo o resultado desejado, a permanência desses alunos 

em sala de aula até concluírem seus cursos é um objetivo que não está a ser 

alcançado.  

A repetência é mutias vezes o que antecede a evasão e não deixa de ser 

ponto negativo para o aluno, para o professor e para o sistema de ensino. Ela revela 

deficiência estrutural, ocorre, principalmente, quando o aluno foi pouco estimulado, 

quando a escola não conseguiu ensiná-lo a aprender, a transformá-lo em estudante 

(Silva, 2014). 

 

4.2  Fatores que provocam a evasão escolar 

 

Há fatores que influenciam os alunos jovens e adultos a deixarem o ano letivo 

sem concluir o ano que frequentam. Segundo Azevedo (2011), o problema da evasão 

e da repetência escolar no país tem sido um dos maiores desafios enfrentados pelas 

redes do ensino público, pois as causas e consequências estão ligadas a muitos 

fatores como social, cultural, político e econômico, como também a escola onde 

professores têm contribuído a cada dia para o problema se agravar, diante de uma 

prática didática ultrapassada. 

Para Ferreira e Fernandes (2015), a atenção para com o abandono/evasão 

escolar tem sido focada no período correspondente à escolaridade obrigatória, agora 

alargada ao ensino secundário, pelas consequências legais do seu não cumprimento. 

Por isso, a abordagem que se desenvolve neste ponto foca-se no conceito de 

abandono escolar em geral, no sentido de se combater esse mal que assola a escola 

pública. 

O cotidiano escolar é um universo dentro de uma realidade maior que é a 

sociedade e o processo de implementação do ensino elementar no Brasil teve um 
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desenvolvimento bastante lento, começando por uma minoria e apresenta um caráter 

extremamente elitista. Essa elitização da educação contribui muito para que haja 

evasão escolar, especialmente na educação voltada para os estudantes da EJA, que 

não tiveram oportunidades ou não puderam frenquentar a escola na idade adequada. 

Para Silva (2014) a sociedade moderna é complexa e, no campo do 

conhecimento, vivencia-se um processo dinâmico e sem volta, o processo de 

aprendizagem tornou-se complexo, intenso, vasto e contínuo. E para atender a uma 

sociedade dinâmica faz-se necessário que as instituições de ensino que vivenciem no 

seu cotidiano, práticas inovadoras e que formem os seus alunos para o pleno exercício 

da cidadania. 

O número da evasão na EJA é elevado, conforme informações da SEMED 

(2017) no município de Nina Rodrigues chega aos 50%. Porém há  outros programas 

no município de Nina Rodrigues e que atendem os jovens e adultos, tais como cursos 

profissionalizantes ministrados pelo SEBRAE ( Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas)  PROEJA e Técnico em Agropecuária, ministrado pelo IFMA 

(Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão), porém nesses 

programas a evasão é bem menor. 

No caso da EJA da educação básica os alunos se sentem desmotivados e 

cansados, a grande maioria trabalha o dia inteiro,  muitas mulheres não trabalham 

fora e ainda trabalham em casa. Os professores da EJA devem ser dinâmicos, 

aproximar o conteúdo à realidade do aluno, procurem sempre inovar e não criem 

barreiras para afastar esses alunos, existem casos em que os atos ou permanência 

dos alunos são resultados das atitudes dos professores.  

Quando se pensa em evasão na EJA é de suma importância conhecer o perfil 

desse aluno. As causas da evasão na EJA são muitas, podemos destacar: o cansaço 

após um dia de serviço, a distância entre casa e escola (que aumenta as 

possibilidades de assalto), entre outros fatores que se da por conta da violência, 

urbana, falta de apoio da família, a falta de apoio do governo,  da escola,  da direção, 

professores que muitas vezes não estimulam os alunos, e também o desinteresse  dos 

próprios alunos. Sobre evasão Dourado (2010-2011,  p. 143) afirma:  “a evasão na 

EJA tem sido um problema de nível nacional que tem trazido preocupações aos 

educadores e autoridades competentes”.  

Bourdieu e Passeron (1975) concebem a escola como a principal instituição 

responsável pela reprodução e legitimação do capital dominante, pois é ela que 
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estabelece normas de conhecimento, comportamento e linguagem.  Essas normas 

são aplicadas igualmente a todos. É evidente que as diferentes classes sociais 

guardam distâncias desiguais em relação à cultura escolar e apresentam disposições 

diferentes para conhecê-los e adquiri-la.  

Consequentemente, os resultados obtidos (sucesso ou fracasso) também 

serão diferentes, segundo esses autores, não devido às características pessoais dos 

sujeitos (como querem fazer crer os teóricos liberais), mas porque o sistema escolar 

ao impor igualmente a todos os mesmos códigos, a mesma cultura, favorece a classe 

dominante, enquanto que as classes subordinadas ficam em franca desvantagem.  

 A evasão escolar é desde há décadas apontada como um problema 

educacional muito sério:  

as taxas de reprovação e evasão são extremamete altas, pois 28,3% dos 

alunos da 1ª série são reprovados e a evasão, durante e após o término do 

ano, faz com que apenas 40% do contigente que ingressa no início do ano, 

nesta série, se matricula na 2ª, no ano seguinte, esse processo continua, 

embora menos intenso, e a proporção dos alunos que atingem a 4ª série, 

em relação ao contingente que ingressou junto na 1ª, é de 8,6 e a 

porcentagem dos que concluem a 4ª série é ainda menor (Cunha, 1978, p. 

135).  

De acordo com os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (Ideb) e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), o ensino 

médio é a fase mais delicada do processo escolar. O Ideb de facto mostrou que de 

2009 para 2011 não houve evolução nos índices, a nota estacionou em 3,7 em uma 

escala de 0 a 10. Já a Pnad apontou queda na taxa de jovens com idade entre 15 e 

17 anos que frequentam a escola. Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep) mostram taxas de repetência média de 12,5% e 

de evasão escolar de 10,3% em 2010. 

Rever os dados da educação torna possível constatar que no Brasil é possível 

referir a persistência de alto índice de repetência, evasão e baixo rendimento escolar 

de um enorme contingente de alunos, apesar de inúmeras tentativas governamentais 

de sanar os problemas escolares. 

Apesar da implantação das classes de aceleração, classes de apoio, classes 

de reforço, correção de ciclo, sistema de progressão continuada e um grande número 

de encaminhamento de alunos passa pelos serviços de saúde, psicologia, 
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fonaudiologia, neurologia, entre outras, o problema mantém-se. São muitas tentativas 

governamentais, para melhorar os níveis de ensino, porém os “resultados do SAEB, 

mostram que: a minoria dos alunos da escola pùblica não atinge padrões mínimos, 

separados por anos e matéria, entre 60% e 80% não os atingem” (Schwartzam & 

Brock, cit. por Oliveira, 2005,  p. 60). 

A evasão escolar é geralmente encarada como um fenômeno nocivo para as 

sociedades industrializadas ocidentais... Em particular, tem-se verificado que os 

adolescentes e jovens que abandonam a escola com poucas habilitações ocupam os 

empregos menos bem remunerados, caracterizam-se por maiores dificuldades 

interpessoais, tendem a envolver-se, com mais frequência, em comportamentos 

desviantes, apresentam um nível de bem-estar ou de realização pessoal mais baixo e 

revelam índices mais elevados de psicopatologia.  

De acordo com Queiroga (2005, p. 53),  

em se tratando da arqueologia do conceito de fracasso escolar, percebe-se 

uma homogeneidade ou uma continuidade nos textos no que se refere ao 

eixo que articula os diversos discursos, quando o critério enunciativo que os 

unifica é a “incompetência” dos alunos e alunas; ora na relação consigo 

mesmo, nas versões humanistas da psicologia, ora na sua relação com o 

social, com o “outro”, com o exterior como nas visões interacionistas da 

psicologia e da pedagogia crítica. São esses saberes pautados na razão, 

instância de verdade e moralidade, que vão instituir uma diferença entre os 

escolares, algo como um defeito, uma incapacidade, um estar fora, estar 

deslocado do estabelecido pela norma, construindo teorizações e 

prescrições sedimentadas por enunciados como “inteligência”, 

“capacidade”, “progresso”, “sucesso”, “fracasso” “interesse” 

“desenvolvimento”, entre tantos outros. Percebe-se nesses enunciados 

certa visão sobre o papel social “previsto” ou a determinação de um lugar 

para a infância e a adolescência. 

 

Assim, a EJA está cheia de prescrições tais como insucesso, fracasso, 

incapacidade, incompetência, defeito, evasão. A tendência, sobretudo política, é para 

centrar as causas nos estudantes, já que as secretarias de educação manifestam os 

programas milagrosos que estão sendo implantados em seus municípios. 

Mas as causas e os seus problemas que resultam da evasão vão, em geral, 

muito para além da esfera individual. De facto, os indivíduos sem qualificação 
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acadêmica ou profissional participam menos na vida das instituições, encontram-se 

frequentemente numa situação de maior desvantagem social e é alvo de programas 

de treino ou de requalificação custosos e prolongados.  

Segundo Oliveira (2011, p. 70), entre as reais responsabilidades do 

analfabetismo, entre cultura local e história da EJA é de interesse que: 

A educação de jovens e adultos (EJA) tem sua história muito mais tensa do 

que a história da educação básica. Nela se cruzaram e se cruzam interesses 

menos consensuais do que na educação da infância e da adolescência, 

sobretudo quando os jovens e adultos são trabalhadores, pobres, negros, 

subempregados, oprimidos, excluídos. O tema nos remete à memória das 

últimas quatro décadas e nos chama para o presente: a realidade dos jovens 

e adultos excluídos. Os olhares tão conflitivos sobre a condição social, 

política e cultural desses sujeitos têm condicionado as concepções diversas 

de educação que lhes é oferecida. Os lugares sociais a eles reservados 

(marginais, oprimidos, excluídos, empregáveis, miseráveis...) têm 

condicionado o lugar reservado à sua educação no conjunto das políticas 

oficiais. A história oficial da EJA se confunde com a história do lugar social 

reservado aos setores populares. É uma modalidade do trato dado pelas 

elites aos adultos populares. 

 

Como notam Prevatt e Kelly (2003, p. 378), referindo-se à população 

americana: 

os efeitos negativos do abandono escolar na sociedade são extremos, 

incluindo o rendimento social mínimo, menos descontos para a segurança 

social, uma acentuada procura dos serviços sociais por esses indivíduos e 

padrões de saúde pobres nesse grupo. 

 

Quando se inicia um período letivo ou ciclo de estudos, tanto o aluno quanto 

o professor esperam que suas expectativas sejam atingidas. Porém, tal nem sempre 

acontece, já que, no decorrer da jornada escolar, há vários fatores ou variáveis, até 

mesmo de natureza pessoal, que podem indicar insucesso escolar. 

Não se pode afirmar que o insucesso e a evasão seja exlusiva dos alunos das 

classes mais baixas, atinge todas as categorias sociais, mas as classes oriundas de 

meios desfavorecidos sofrem as consequências de uma maneira especial. São 

múltiplas as suas formas: sucessivas repetências, abandono durante os estudos, 
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marginalização para cursos que não oferecem reais perspectivas e, no fim de contas, 

evasão da escola sem qualificações, nem competências reconhecidas. O fracasso 

escolar constitui, em qualquer dos casos, uma peça profundamente inquietante no 

plano moral, humano e social é, muitas vezes, gerador de situações de exclusão que 

marcam os estudantes para toda a vida (Silva, 2014). 

Nas escolas da rede pública onde funciona a EJA a evasão desses alunos 

ocorre de forma assustadora, às turmas no início do ano letivo começam com 25 a 30 

alunos e no final do ano o máximo de alunos que são aprovados são 10 e muitos 

professores desses alunos ficam se achando vitoriosos por terem tido dez alunos 

frequentando a escola até o final do ano. Os fatores que deveriam ser estudados antes 

que essa maioria de alunos abandonassem a escola (SEMED de Nina Rodrigues, 

2018). 

Os alunos da EJA são geralmente pessoas vindas de famílias de baixa renda,  

dificilmente os pais também não são alfabetizados, isso faz com que muitas vezes se 

sintam descriminados pela sociedade; vivemos em uma sociedade que para nossa 

rotina é necessário a leitura, para se tomar um ônibus é necessário conseguir 

identificá-lo, para fazer compras temque conhecer os números, contudo esse aluno 

da EJA pode se sentir excluído da sociedade, quando pensamos em exclusão nos 

remetemos a pessoas com deficiência intelectuais e mentais, para esses alunos que 

por alguns motivos não estudaram nos primeiros anos de vida este termo também 

cabe.  

O autor Bierler (2004,  p. 11) fala sobre a importância da inclusão:      

A perspectiva da educação inclusiva vai além da deficiência. Esta é apenas 

uma das áreas que seriam beneficiadas com ela (educação inclusiva, a 

desigualdade dos alunos,os níveis de necessidade e as características 

individuais). A proposta da educação inclusiva melhoria da qualidade do 

ensino para todos.Não se trata só de incluir deficientes na sala de aula. 

 

O aluno da EJA possui necessidade educacional especial independente de 

ter ou não deficiência física... Uma vez que estes alunos vão para escola após um 

longo dia de serviço, sua mente já está cansada ao contrário de uma criança que não 

trabalha e nem tem preocupações com a família como os adultos.   

A maioria dos alunos da EJA tem a necessidade de voltar a escola para se 

sentir incluída na sociedade, procuram melhores condições de vida, almejam um 
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melhor cargo no trabalho, muitos buscam a leitura com o objetivo de ser mais 

participantes e criativos na sociedade e até por motivos religiosos como o sonho de 

ler a bíblia, entretanto boa parte destes alunos buscam uma realização pessoal, 

principalmente os mais idosos que as vezes são motivos de  chacotas por estarem 

estudando nesta fase da vida. 

[...] questões objetivas da vida de nosso sujeito da EJA. São 

trabalhadores e trabalhadoras que, geralmente, precisam conseguir 

pessoas para cuidar dos filhos e parentes, lidam com ciúmes do 

companheiro ou companheira, mudam de endereço com frequência, são em 

sua maioria de outras cidades, mudam de emprego ou conseguem um em 

horário noturno, chegam aos núcleos cansados, com fome, são tímidos, 

muitos não têm pais, a família está separada, os pais não têm ensino 

fundamental completo, têm dificuldades de falar em público, a auto-estima é 

baixa, quando percebem que o curso é muito diferente do que esperavam, 

pensam em desistir imediatamente, vivem muito próximo da violência 

urbana, do tráfico de drogas, etc. (PMF; SME; DEC, 2008, p. 7). 

 

O problema do fracasso escolar possui múltiplas causas e repercussões; 

portanto, não se pode reduzi-lo a um fator casual simplesmente, antes de fazermos 

uma análise apropriada. Existem diferentes âmbitos e vários “protagonistas” nesse 

relevante conteúdo. 

Há diversos aspectos que demonstrarão, seja no âmbito escolar, familiar, ou 

mesmo na dinâmica das relações, que circundam a aprendizagem da criança, as 

dificuldades que influenciam ou dificultam a formação do saber e consequentemente 

a evasão desses alunos da EJA. 

Os alunos da EJA por se tratarem de adolescentes acima de 14 anos e 

adultos, já com traumas, que podem ter sido criados por não ter conseguido estudar 

na infância criam um bloqueio, por isto o professor deve estar seguro para tentar 

quebrar estes bloqueios. Às vezes estes alunos podem estar com sua autoestima 

muito baixa, aí entra o papel do professor para traçar práticas adequadas para 

incentivá-los a motivação. 

Nesta perspectiva, Marchese e Hernández (2004) relacionam o fracasso 

escolar como fenômeno global e complexo, que não se pode resolver com medidas 

simples e parciais, sendo preciso ir à raiz do problema. Acrescentam que o “fracasso” 
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é produto da interação entre determinadas estruturas familiares, motivadas por 

contextos econômicos, sociais, culturais e de forma de vida escolar em um dado 

período de tempo. 

A autoestima é fundamental para este processo de alfabetização,  pois 

quando há esperança e se tem forças para vencer os desafios na busca de um 

objetivo, portanto, cabe ao professor encontrar estratégias para manter os alunos num 

clima de confiança e respeito pelas diferenças. As turmas da EJA funcionam 

geralmente a noite que é o horário disponível para pessoas que trabalham 

diariamente, deve haver muita força de vontade e incentivo para jovens e adultos 

concluírem o curso. 

É notório que existem fatores que contribuem direta ou indiretamente na 

evasão escolar, isso é uma preocupação de muitos, entre outras instituições. O 

fracasso escolar também é uma das causas da evasão, na proposta curricular para o 

1º segmento do Ensino Fundamental (1997) consta que:  

No público que efetivamente frequenta os programas de educação de jovens 

e adultos, é cada vez mais reduzido o número daqueles que não tiveram 

nenhuma passagem anterior pela escola. E também cada vez mais 

dominante a presença de adolescentes e jovens recém-saídos do ensino 

regular, por onde tiveram passagens acidentadas. É fundamental que o 

aluno e professor compreendam que erros podem ser transformados em 

aprendizagem,é possível aprender com eles, os erros podem ser 

contribuintes para causar evasão (Cortela, 1999, p. 112). 

 

O erro não ocupa um lugar extremo ao processo de conhecer, investigar é 

bem diferente de receber uma revelação límpida, transparente e perfeita. O erro é 

parte integrante do conhecer não porque nosso conhecimento sobre o mundo dá-se 

em uma relação viva e vibrante (sem o controle de todos e qualquer interveniência 

com o próprio mundo).  Errar é sem dúvida, decorrência da busca, e pelo óbvio. 

Algumas escolas desqualificam o erro, atribuindo–lhe uma dimensão 

catastrófica, isso não significa que ao revés deva-se incentivá-lo, mas sim incorporá-

lo como uma possibilidade de se chegar a novos conhecimentos. Ser inteligente não 

é errar é saber como aproveitar e lidar bem com os erros. 
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Outro fator prejudicial é o tempo, muitos se deixam levar pela passagem dele 

e acham que é tarde para voltar a estudar, ou que o tempo que dispõem é pouco para 

estudar, trabalhar e ter outros convívios sociais. 

A desigualdade social também é um dos fatores que também contribui e 

continua afetando a educação. Hoje a função da escola é formar cidadãos críticos-

reflexivos que compreendam os seus papéis na sociedade e tenham sede de 

mudança. Para Rumberger (2011),  é fundamental conhecer a causa da evasão para 

intervir nesse processo. Isso é muito difícil de fazer porque a evasão escolar precoce 

recebe influências de uma vasta gama de fatores que vem do aluno em si, onde 

contam seus valores, conhecimentos, comportamentos, atitudes; de sua família; de 

sua escola; e de sua comunidade mais ampla. 

São esses conhecimentos das causas da evasão escolar que podem ajudar 

os educadores e erradicar esse grande prejuízo da vida dos estudantes. 

A evasão escolar é um grande problema da educação, do sistema de ensino, 

da sociedade. As metas estipuladas pela Constituição Federal de 1988, de que a 

educação é um direito garantido e determinado pelo artigo 6º, que determinam a 

universalização do ensino fundamental e a “erradicação” do analfabetismo, ainda não 

se concretizaram. Neste, a educação – juntamente com moradia, trabalho, lazer, 

saúde, entre outros – constitui um direito social (BRASIL, 1988), este apresenta 

deficiências e desagregação entre as diferentes regiões do país. 

A condição social dos alunos da EJA perpassa por singularidades que os 

diferencia da escolarização regular. Neste contexto pode-se considerar que essa 

diferenciação não é apenas quanto à especificidade etária, mas é uma questão de 

especificidade sócio-histórico-cultural (FerrarI, 2011). Em relação à qualificação dos 

professores, Arroyo (2005, p. 41) destaca: 

Temos que querer professores licenciados, mas licenciados, sobretudo nas 

artes de educar, nas artes de entender os movimentos sociais, nas artes de 

entender a cultura do campo e não apenas especializados em matemática, 

que quanto mais sabem de matemática, mais reprovam seus alunos que não 

sabem matemática. A pergunta é: o que entendemos por professor 

qualificado? Toda docência se não for humana, se não entende de seres 

humanos, ainda que entenda de um recorte do conhecimento, não será nem 

humana, nem docência. É por aí que temos que ir avançando se a pergunta 

é que modelo de educador do campo está em nossas cabeças. 
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Ainda de acordo com Arroyo (2005), embora a EJA historicamente tenha 

ocorrido fora da escola, sempre se fazem comparações que acabam por evidenciar o 

distanciamento da formalidade do sistema educacional. No entanto, para que haja 

diálogo entre o sistema escolar e a EJA, faz-se necessário tomar as experiências 

desta para enriquecer aquele, e torná-lo realmente público e mais democrático, para 

que não se repitam as defasagens e exclusões de adultos e jovens (Arroyo; 2005). 

A evasão escolar ocorre por vários motivos, conforme fomos referindo acima, 

dentre destacamos: a necessidade dos professores terem de trabalhar tanto no ensino 

regular, quanto na EJA, sem que tenham, na maior parte das vezes, qualquer tipo de 

preparação para trabalhar nesta modalidade de ensino; dificuldades financeiras dos 

estudantes; dificuldades de deslocação dos estudantes; terem de trabalhar e estudar 

ao mesmo tempo.   

É neste sentido, que se pode considerar que embora os alunos que 

frequentam a EJA ainda sejam vistos como fracassados por terem abandonado a 

escola, faz-se necessário e indispensável que se busque conhecer quais os motivos 

deste abandono. Na maioria dos casos, estes alunos abandonam seus sonhos 

escolares para ajudar suas famílias. 

 A frustração por esse abandono baixa sua estima e desmotiva, sendo fator 

agravante da evasão pela segunda vez. Portanto, é importante não só na modalidade 

da EJA, mas também do ensino regular combater a evasão tanto no ensino 

fundamental quanto no médio, para mudar este quadro de insucesso escolar. 

Partindo do referido em relação às evasões é imprescindível que os 

educadores desta modalidade de ensino revejam suas metodologias, e busquem 

melhorias através de adaptação no curriculum da EJA,  garantido por lei,  para atender 

as necessidades destes alunos, assegurando-lhes o direito a uma melhor educação. 
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CAPÍTULO V 
PERCURSOS METODOLÓGICOS 

____________________________________________ 

EVASÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS:um estudo de caso 
com os coordenadores/supervisores pedagógicos e educadores do município de 

Nina Rodrigues-Maranhão. 
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 Neste capítulo serão explorados os percusos metodológicos da pesquisa 

efectuada, que foi de caráter qualitativo, e se caracteriza como uma investigação 

descritiva e interpretativa e que teve como foco, conforme já referimos, o estudo da 

evasão dos alunos da EJA, na perspectiva de educadores e 

coordenadores/supervisores pedagógicos.  

 

5.1 O Contexto da investigação 

 

 Esta pesquisa tem como localização geográfica a microrregião do Itapecuru 

Mirim, localizada no Estado do Maranhão (Figura 1), no município de Nina Rodrigues, 

um pequeno município cuja distância de São Luís, capital do estado, é de 190 km. 

 

Figura 1, Mapa do Estado do Maranhão e sua divisão geográfica. 

Microrregião de Itapecuru Mirim nº 14 

 

Fonte: Wikipédia, Acesso em 18/09/2018 

A microrregião do Itapecuru Mirim é composta pelos municípios de Itapecuru 

Mirim, Vargem Grande, Cantanhede, Miranda do Norte, Pirapemas, Presidente 

Vargas, Matões do Norte e Nina Rodrigues, este último é o local onde se realiza a 

pesquisa. 

O local da pesquisa é um pequeno município maranhense cuja população vive 

da lavoura de subsistência ou agricultura familiar, tem uma população de 14.268 

habitantes, uma grande parte da população ninense tem como renda principal o 

Programa do Governo Federal Bolsa Família e aposentados do INSS, cuja renda não 

ultrapassa um salário mínimo. 
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O Município possui 25 escolas da rede municipal onde funcionam turmas da 

EJA e apenas uma escola da rede estadual com alunos também da EJA, que são do 

ensino médio, incui-se também cursos profissionalizantes (SEBRAE) e PROEJA e 

Tecnico em Agropecuária (IFMA) (SEMED, 2017). 

A pesquisa ocorreu em três escolas das redes municipais e estadual, 

localizadas na sede do município de Nina Rodrigues e também na Secretaria 

Municipal de Educação (SEMED) com os Supervisores/coordenadores que ali atuam 

em todas as escolas municipais tanto da sede como da zona rural. 

 

5.2 A metodologia e o método  

   

A pesquisa que realizámos enquadra-se na metodologia qualitativa, foi, 

portanto, de caráter descitivo e interpretativo. Para Dias e Silva, (2010, p. 46): 

              A pesquisa qualitativa envolve o uso de dados qualitativos obtidos em 

entrevistas, documentos e observações para a compreensão e explicação 

dos fenômenos. As pesquisas qualitativas podem ser encontradas em muitas 

disciplinas e campos, usando uma variedade de enfoques e técnicas.  

Ainda de acordo com Dias e Silva (2010, p. 47) existem vários métodos que 

se enquadram nesta forma de investigar, sendo que consideram dois como os 

principais exemplos: 

Os métodos qualitativos da pesquisa foram desenvolvidos nas Ciências 

Sociais para permitir os pesquisadores estudarem fenômenos sociais e 

culturais. Os dois principais exemplos de métodos qualitativos são os 

estudos de caso e a etnografia. As origens dos dados qualitativos incluem 

observação, entrevistas, questionários, documentos e impressões/reações 

dos sujeitos pesquisados.  

Assim, a coleta dos dados poderá ser feita de diversas maneiras. Por 

exemplo, através da observação, de grupos pesquisados (focus groups) e entrevistas 

qualitativas individuais. No caso deste estudo a coleta foi realizada através de 

entrevistas, como veremos adiante. 

A pesquisa qualitativa costuma ser realizada quando o objetivo do estudo é 

entender o porquê de determinados comportamentos. Tendo em conta o principal 

objetivo da nossa investigação, consideramos que esta metodologia seria a que 



77 
 

melhor nos ajudaria a procurar identificar e compreender as causas da evasão e 

abandono escolar da EJA sob a ótica dos professores e dos supervisores.  

O método utilizado nesssa pesquisa é um estudo de caso: 

O termo estudo de caso tem muitos significados. Pode ser usado para 

decrever uma unidade específica de análise (o estudo de uma organização) 

ou um método de pesquisa. Nossa discussão se orientará para o uso do 

estudo de caso como um método de pesquisa (Dias e Silva, 2010, p. 47). 

Segundo Yin (2003), um estudo de caso é uma investigação empírica que 

estuda um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes. 

Inicialmente  se realizou  um levantamento bibliográfico dos principais teóricos 

que têm obras que se referem ao tema pesquisado, tais como: o papel do 

coordenador/supervisor, a Educação de Jovens e Adultos no Brasil (EJA),  a formação 

profissional, sucesso e insucesso escolar, dentre outros temas que  ajudaram na 

construção desse trabalho, bem como artigos, teses, revistas especializadas nestes 

assuntos de forma que nos permitisse melhorar nosso entendimento da problemática 

que pretendemos pesquisar.  

A presente tese basea-se numa análise interpretativa dos dados recolhidos. 

Dias e Silva (2010, p. 46) defendem que: 

O interpretativismo assume que o acesso à realidade pode ser feito através 

de construções sociais, tais como a língua, a consciência e os significados 

compartilhados. Os estudos interpretativos geralmente tentam compreender 

os fenômenos através dos significados que as pessoas lhes atribuem. Os 

métodos interpretativos de pesquisa visam produzir uma compreensão do 

contexto de determinado fenômeno em estudo. Eles buscam entender 

também o processo pelo qual o fenômeno influencia o seu contexto e, como, 

por ele é influenciado. [...]. 

Na tentativa de entender o fenômeno em estudo optou-se pela pesquisa 

qualitativa, pois a mesma envolve o uso de dados qualitativos obtidos em entrevistas, 

documentos e observações para a compreensão e explicação dos fenômenos. 

   Ainda segundo Dias e Silva (2010,  p. 47): 

Os métodos de pesquisa qualitativa são projetados para ajudar os 

pesquisadores a compreender as pessoas e os contextos sociais e culturais 

e que elas vivem. O objetivo de compreender um fenômeno do ponto de 
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vista dos participantes e de seu contexto social e institucional fica 

prejudicado quando os dados textuais são quantificados. 

 Desta forma, realizamos um estudo de caso sobre a perspectiva de 

supervisores/coordenadores e educadores do município de Nina Rodrigues-

Maranhão sobre a evasão escolar de alunos jovens e adultos,  nas escolas onde esta 

modalidade de ensino funciona. 

 

5.3 Instrumentos de recolha de dados e os participantes na pesquisada 

 

 Um procedimento que, de acordo com Bardin (2016, p. 34), contribui para 

”lutar contra a evidência de um saber subjetivo”, para superar as incertezas advindas 

de visões pessoais do pesquisador e ir além das aparências a partir da: 

 descoberta de conteúdos e de estruturas que confirmam (ou infirmam) o 

que se procura demonstrar a propósito das mensagens, ou pelo 

esclarecimento de elementos de significações suscetíveis de conduzir a uma 

descrição de mecanismos de que a priori não possuíamos a compreensão 

(2016, p. 35). 

Portanto, os dados foram recolhidos através da aplicação de guiões de 

entrevistas formais/estruturadas a supervisores/coordenadores pedagógicos e 

professores atuantes na EJA nas escolas existentes no município onde se realizou a 

investigação, tanto do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino, quanto do 

Ensino Médio da rede estadual de ensino.  

Num primeiro momento da pesquisa de campo realizámos uma entrevista 

(Apêndice 1) voltada para os supervisores/coordenadores da EJA nas escolas onde 

funcionam turmas de educação de jovens e adultos. 

 O segundo guião das entrevistas (Apêndice 2) foi voltado para os professores 

atuantes da EJA do ensino fundamental e ensino médio existentes no município.  

Quer num caso, quer no outro, procurou-se obter sobretudo informações em 

profundidade relacionadas com a evasão escolar na educação de jovens e adultos no 

município de Nina Rodrigues. 

As entrevistas ocorreram mediante uma reunião prévia com os gestores das 

três escolas pesquisadas, todos os entrevistados das escolas pesquisadas ficaram 

com o contato da pesquisadora e avisaram o dia em que poderiam responder às 
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entrevistas, a maioria dos professores entrevistados só entrou em contacto várias 

semanas depois, porém alguns no prazo certo estavam dispostos a colaborar. 

As entrevistas seguiram a seguinte organização: 

Em primeiro lugar, as entrevistas foram elaboradas no sentido de se conhecer   

o perfil dos professores, supervisores/coordenadores entrevistados; 

Na segunda parte o objetivo foi o de se identificar a relação entre os 

entrevistados e a EJA, de modo a demonstrar o grau de envolvimentos destes com os 

alunos da EJA. 

Na terceira parte as perguntas foram realizadas no intuito de conhecer mais 

sobre o que a supervisão/coordenação faz para garantir o acompanhamento e 

orientação pessoal, social e pedagógica dos alunos da EJA. 

No quarto ponto a discussão foi sobre como está ocorrendo a dinâmica da 

equipe pedagógica no âmbito do processo formativo preservando o cumprimento das 

competências individuais e de grupo. 

O último tópico de discussão foi sobre a evasão e as medidas que estão a ser 

postas em prática para erradicar a evasão e o fracasso escolar na Educação de 

Adultos. 

As entrevistas podem ser informais e formais. Nas entrevistas informais há 

liberdade em relação às perguntas e respostas, o pesquisador inicia com uma 

pergunta introdutória referente ao tema pesquisado e permite que o entrevistado 

elabore suas respostas. 

 Nas entrevistas formais, selecionam-se perguntas prévias que se aplicam a 

todos os entrevistados da mesma forma e pela mesma ordem. Há cuidados que se 

devem tomar na preparação do roteiro de entrevistas para que se possa obter boas 

entrevistas (Mann, 1983), entre os quais: 

* Pedir apenas as informações necessárias; 

* Assegurar-se de que as perguntas podem ser respondidas;  

*  Assegurar-se de que as perguntas serão respondidas honestamente; 

* Assegurar-se de que as perguntas serão respondidas e não recusadas.  

  Relativamente à entrevista formal, ela apresenta como principais vantagens 

(Dias e Silva, 2010,  p. 59):  

a) Facilidade de se adaptar o roteiro para coletar infomações adicionais durante 

a entrevista, caso necessário; 
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b) Poder observar a reação do respondente no momento da entrevista, sendo o 

contato do entrevistado-entrevistador muito importante para essa prática; 

c) Dificuldades eventuais como a falta de nível de instrução das pessoas 

consultadas podem ser mais facilmente contornadas; 

d) É a técnica mais adquada para a obtenção de informações de assuntos 

complexos, emocionalmente carregados ou para verificar os sentimentos 

subjacentes a determinada opinião apresentada.   

A entrevista realizada aos coordenadores/supervisores e aos professores foi 

organizada em cinco etapas, conforme referimos acima. A primeira diz respeito a 

perguntas fechadas sobre dados que permitem realizar uma caractareização dos 

entrevistados. As outras quatro etapas são constituídas por perguntas abertas que 

possibilitaram uma autonomia e liberdade de expressão dos participantes 

apresentando maior riqueza de detalhes nas informações, sem se limitar às 

possibilidades de respostas dadas previamente, como ocorre nos questionários. 

A seleção dos sujeitos participantes desta pesquisa ocorreu a partir do 

momento em que se localizou a residencia dos professores e 

coordenadores/supervisores educacionais. Para isso, foi realizado um levantamento 

de dados obtidos na Secretaria Municipal de Educação de Nina Rodrigues, os dados 

foram fornecidos pela funcionária responsável pelo mapeamento dos professores por 

zona e escolas, a fim de quantificar o número e o endereço de todas as pessoas a 

contactar, convidando-as a participarem na pesquisa.  

Embora, na época da pesquisa de campo existissem 46 professores 

exercendo a docência na EJA na rede municipal e 5 na rede de ensino estadual, 

somente 16 professores se manifestaram interessados em participar da pesquisa. O 

facto de muitos morarem em zonas rurais terá impedido que pudessem estar 

presentes na primeira reunião convocada por nós para explicarmos os objetivos da 

investigação.  

  Os professores ausentes foram, posteriormente, contactados, novamente, 

pela pesquisadora, primeiramente por bilhete e por telefone, entretanto, em nenhuma 

das duas tentativas de contato obtivemos resposta. Esgotado então o tempo para a 

aplicação das entrevistas aos professores, foram realizadas considerando-se os 

dezesseis professores respondentes. 

 Em relação aos supervisores/coordenadores pedagógicos existem cinco 

supervisores na rede municipal e dois na rede estadual de ensino. Sendo que um é 
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supervisor/coordenador geral, isto é, o orientador e coordenador dos demais. Os 

entrevistados da rede municipal que participaram da pesquisa foram avisados 

previamente sobre a realização dessa pesquisa, participaram cinco 

supervisores/coordenadores pedagógicos.  

O processo de aplicação dos guiões ocorreu num momento adequado às 

coordenações e gestão escolar, por exigência dos gestores não poderia ocorrer nos 

horários de aulas, porém todos se sentiram livres para marcar o melhor e mais 

adquado horário e local aos participantes das entrevistas. Foram agendados os dias 

e locais, e a pesquisadora procurou cada um individualmente de acordo com a data e 

local marcados. 

 

5.4. A análise dos dados 

 

A interpretação dos dados baseou-se na análise de conteúdo. De acordo com 

Janis (1982 [1949], p. 53): 

A análise de conteúdo fornece meios precisos para descrever o conteúdo 

de qualquer tipo de comunicação: jornais, programas de rádio, filmes, 

conversações quotidianas, associações livres, verbalizadas, etc. As 

operações da análise de conteúdo consistem em classificar os sinais que 

ocorrem em uma comunicação segundo um conjunto de categorias 

apropriadas.  

  A definição das categorias é um momento crucial deste processo, pois elas 

são como uma espécie de gavetas ou rubricas significativas que permitem a 

classificação dos elementos de significação constitutivos da mensagem. É, 

portanto, um método taxonômico bem concebido para satisfazer os colecionadores 

preocupados em introduzir uma ordem, segundo certos critérios, na desordem 

aparente (Bardin, 2016, p. 43). 

Vale ressaltar que essa pesquisa foi dividida em categorias e subcategorias 

com o objetivo de facilitar a discussão e análise dos resultados. Conforme referimos 

na secção anterior as entrevistas estão divididas em cinco grandes partes. A primeira 

diz respeito a um conjunto de perguntas que tiveram como objetivo realizar uma breve 

caracterização dos entrevistados a partir de alguns dados pessoais. As restantes 

partes correspondem às quatro categorias de análise a que chegámos, cada uma das 

quais com subcategorias. No caso das categorias, elas são as mesmas para 
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supervisores e professores,  já no que diz respeito às subcategorias existem pequenas 

diferenças em relação aos dois grupos de entrevistados. Devemos esclarecer que 

estas categorias e subcategorias foram criadas à priori e estão contempladas na 

própria elaboração das entrevistas 

A primeira categoria é Perspectivas sobre a Supervisão, a qual está 

subdividida em três subcategorias em ambos os grupos de entrevistados. 

A segunda categoria foi identificada por Acompanhamento e Orientação dos 

Alunos da EJA, que foi subdividida em quatro subcategorias, no caso dos 

supervisores/coordenadores e em três, no caso dos professores. 

A terceira categoria denominada Dinamização da Equipe Pedagógica, foi 

dividida em quatro subcategoria para ambos os grupos de entrevistados. 

 A quarta e última categoria designa-se Evasão na Eja, foi subdividida em seis 

subcategorias para ambos os grupos de entrevistados.  

O quadro seguinte permite uma visualização das categorias e subcategorias 

por grupo de entrevistados. 

Quadro 1 

Categoria e subcategorias 

Categoria/Subcategoria Supervisores Professores 

1.Perspetivas sobre Supervisão/Coordenação 
Pedagógica: 

x x 

- Conceito de supervisão pedagógica x x 

- o contributo do supervisor/coordenador para a melhoria das 
práticas dos professores 

x x 

- Colaboração entre gestores e supervisores 
- Colaboração entre gestores e professores 

x  
x 

 2- Acompanhamento e orientação dos alunos da EJA: x x 

- Forma de acompanhamento dos alunos x x 

- Ações para fomentar o clima de cooperação entre alunos x  

- Medidas de acompanhamento na aprendizagem dos alunos 
com dificuldades 

x x 

- Saberes prévios dos alunos x x 

3- Dinamização da equipe pedagógica  x x 

- Mecanismos de apoio  X X 

- Tipos de Problemas da EJA X X 

- Atitude diante dos problemas X X 

- Respeito das características dos alunos x x 

4- A evasão e medidas de combate na EJA. x x 

- Debates a nível municipal sobre a EJA x x 

- Principais problemas enfrentados na EJA x x 

- Existência e causas da evasão nas turmas da EJA x x 

- Medidas da SEM para a erradicação da evasão na EJA x x 

- Acompanhamento das turmas da EJA nas escolas x x 

- Reflexão sobre a EJA e sua Atividade na EJA x x 
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5.5 A ética da pesquisa 

 

 A questão da neutralidade em ciência é um dos principais pontos de 

discussão e um dos principais objetivos a atingir. Mas atingir essa neutralidade a 100% 

em ciências sociais é de extrema dificuldade. Sabemos disso, mas procurámos 

aproximar-nos o mais possível desse objetivo, não deixando, por exemplo, que a 

nossa experiência profissional enviesasse a leitura que fizemos dos dados recolhidos. 

Embora a questão ética atravesse todas as abordagens metodológicas de 

pesquisa, ela torna-se mais evidente nas abordagens qualitativas. 

Por isso, torna-se imperativo que o pesquisador se interrogue 

permanentemente sobre porque investiga, para que investigae como investiga e o que 

e como divulgar os resultados da pesquisa. A ética na pesquisa não se restringe à 

relação entre pesquisador e os sujeitos ou os participantes da pesquisa.  

Segundo Gauthier (1987), a ética perpassa todo o processo investigativo. Diz 

respeito desde a simples escolha do tema ou da amostra, ou ainda, dos instrumentos 

de coleta de informações. Estas opções exigem do pesquisador um compromisso com 

a verdade e um profundo respeito aos sujeitos que nele confiam. Da mesma forma, a 

análise das informações e a produção das conclusões exigem do pesquisador cuidado 

ético.  

A dimensão ética é parte intrínseca de qualquer pesquisa e refere-se às 

relações de boa convivência, respeito aos direitos do outro e ao bem-estar de todos. 

Procurámos ao longo de todo o processo de investigação seguir todos os passos por 

forma a garantir que as questões éticas estivessem salvaguardadas. Todos os 

participantes na pesquisa o fizeram de livre e espontânea vontade, sabendo dos 

objetivos da mesma. A confidencialidade e o anonimato foram também garantidos.  
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CAPÍTULO VI 
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

____________________________________________ 
EVASÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS:um estudo de caso 

com os coordenadores/supervisores pedagógicos e educadores do município de 
Nina Rodrigues-Maranhão. 
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Neste capítulo apresentamos a análise e os resultados dos dados empíricos 

obtidos nas entrevistas realizadas com supervisores/coordenadores e professores 

atuantes na EJA, procurando, sempre que possível, promover uma articulação com 

os fundamentos teóricos adotados com a finalidade de sistematizar a compreensão 

dos objetivos que nortearam essa investigação. Aqui serão expostas as 

características de cada grupo e o que pensam sobre a evasão da EJA, entre outros 

resultados. 

No processo de análise dos dados coletados, visou-se, num primeiro 

momento, fazer uma breve caracterização dos entrevistados, para, posteriormente, 

apresentarmos as suas visões acerca das categorias de análise a que chegámos: 

perspectivas sobre a supervisão; acompanhamento e orientação dos alunos da eja; 

dinamização da equipa pedagógica; e evasão e medidas de combate. 

 

6.1 Resultados obtidos com os supervisores/coordenadores do munícipio de Nina 

Rodrigues 

 

Dados pessoais 

 

Foram cinco supervisores entrevistados, conforme referimos no capítulo 

anterior. Destes, dois são simultaneamente gestores (no município o gestor adjunto 

de uma escola assume também  o papel de supervisor,  pois é quem se preocupa com 

a parte pedagógica). Os supervisores serão identificados por S1, S2, etc, como forma 

de preservar sua identidade. 

Quadro 2 

Caracterização dos supervisores entrevistados da EJA no município de Nina 

Rodrigues 

Supervisor Idade Gênero T. de Serviço F. Acadêmica 

S1 +40 M 21 Matemática 

S2 +40 F 35 Matemática 

S3 +25 F 12 Letras 

S4 +40 M 26 Matemática 

S5 +40 M 25 Matemática 
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De acordo com o quadro 1, percebemos que, à exceção de uma participante, 

todos os outros têm mais de 40 anos de idade,  a maioria dos supervisores são 

homens e somente uma pessoa é graduada em Letras, sendo que os demais são 

todos da área das Ciências Exatas – Matemática. O tempo de serviço que têm na 

educação básica lhes permite ter uma vasta experiência de sala de aula e todos já 

trabalharam como professores da EJA.  

Quanto à formação acadêmica, todos os supervisores participantes são 

graduados em nível superior, pois esta é uma exigência legal determinada pela 

LDBEN nº 9.394/96 para o exercício da profissão de professor ou supervisor da 

Educação Básica. Esse quadro reforça os estudos de Machado (2008),  Soares (2008) 

e Gatti& Barreto (2009) os quais defendem que as licenciaturas devem dedicar em 

seus currículos,  um espaço específico para tratar de conteúdos relevantes para a 

EJA,  pois, em algum momento de sua carreira o professor ou o supervisor pode se 

deparar com o trabalho nesta modalidade de ensino. 

 

Perspectivas dos Supervisores/coordenadores sobre a 

Supervisão/Coordenação Pedagógica 

 

Esta categoria foi subdividida em três subcategorias, contempladas nas 

próprias perguntas da entrevista: o conceito acerca da supervisão/coordenação 

pedagógica; o contributo do supervisor/coordenador para a melhoria das práticas dos 

professores; e a colaboração entre supervisores/coordenadores e gestores. De forma 

mais concreta as perguntas foram: 

2.1 – O que você entende por supervisão/coordenação? 

2.2 – Você acredita que sua atuação como supervisor (a) /coordenador (a) a pode 

ajudar os professores a melhorarem suas práticas pedagógicas? 

2.3 – Considerando a função exercida por vós na Educação de Jovens e Adultos, 

existe colaboração entre os gestores/diretores de escola e a área em que atua. Se 

existe como se processa? Se não existe, por que isso acontece?  

O quadro abaixo expõe as opiniões de alguns supervisores, que acabam por 

resumir as demais opiniões dos restantes entrevistados sobre o que entendem ser a 

supervisão/coordenação pedagógica, o que pensam sobre a influência da sua atuação 

na melhoria das práticas pedagógicas dos professores e a existência de colaboração 

ou interação entre gestores escolares e supervisores. 
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Quadro 3 

Perspectivas sobre Supervisão/Coordenação 

 

Supervisor O que é supervisão Melhoria das práticas dos 
professores 

Colaboração entre 
supervisores e 
gestores 

S1 É um conjunto de 
construções que tem como 
finalidade orientar, 
possibilitar, liderar de 
formar organizada, a 
realizar um trabalho de 
mediação entre alunos e 
professores de forma a 
possibilitar aprendizagem 
aos alunos.     

Com certeza, estamos em 
constante processo de 
aprendizagem, em qualquer 
profissão devem-se buscar 
orientações para auxiliar os 
profissionais a desenvolver um 
trabalho de qualidade. 
 

 

S2 É um articulador que tem a 
função da busca de 
soluções para o problema 
existente no âmbito escolar, 
contribuindo assim com o 
aperfeiçoamento 
profissional de cada 
professor e ao mesmo 
tempo ajudando a construir 
um ensino de 
aprendizagem de 
qualidade. 

Sim, pois o trabalho 
desenvolvido na escola 
contribui na formação, na 
reflexão e tomada de 
consciência dos professores 
para melhoria do ensino 
aprendizagem. 

Existe. Através de 

conversas.  

 

S5   
 

Sim, existe. Realizada 
através do diálogo e 
troca de experiências, 
leituras sobre a EJA e 
debates. 

 

Ao serem inquiridos sobre o que entendiam por supervisão, todos se referiram 

ao profissional que apoia, acompanha, organiza e orienta os trabalhos pedagógicos 

desenvolvidos pelos professores em sala de aula. 

Em relação à atuação do supervisor e sobre o que faz para ajudar os 

professores na sua prática pedagógica, o entrevistado S1 sintetizou as respostas dos 

demais: “Com certeza, estamos em constante processo de aprendizagem, em 

qualquer profissão devem-se buscar orientações para auxiliar os profissionais a 

desenvolver um trabalho de qualidade”. 

Orientar e contribuir para que se realize um trabalho de qualidade por parte 

dos professores é uma das funções dos supervisores/coordenadores. Neste sentido, 

a ação supervisora pode contribuir na prática docente, “pelo acompanhamento dos 

professores no exercício da profissão, na monitorização da escola e na difusão da 

inovação” (Alarcão, 2004, p. 64). 
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Na subcategoria colaboração entre gestores e supervisores, apenas um dos 

entrevistados afirmou não existir essa colaboração, os demais afirmaram que existe 

uma verdadeira colaboração entre supervisores e gestores e que isso ocorre através 

do diálogo entre os envolvidos no processo de ensino aprendizagem. O S5 afirma que: 

Sim, existe. Realizada através do diálogo e troca de experiências, leituras sobre a EJA 

e debates. 

O diálogo ajuda a resolver problemas, se não houver colaboração entre os 

sujeitos que trabalham na EJA não há como ter sucesso nessa modalidade de ensino. 

Essa colaboração ajuda a ter melhores resultados nesta modalidade. É fundamental 

que haja colaboração, interação entre todos, os gestores estão mais próximos dos 

professores e alunos. Dourado (1998, p. 70) afirma que: 

 A gestão democrática é um processo de aprendizagem e de luta política, 

que não se circunscreve aos limites da pratica educativa, mas vislumbra, 

nas especialidades dessa pratica social e de sua relativa autonomia, a 

possibilidade de criação de canais de efetiva participação e de aprendizado 

do jogo democrático e, consequentemente, do repensar as estruturas do 

poder autoritário que permeiam as relações sociais e, no seio destas, as 

praticas educativas. 

 

A gestão democrática está disponível para dialogar e sempre aberta às 

mudanças necessárias para melhoria da educação em suas escolas. Repensar sobre 

a estrutura pedagógica existente nas escolas é dever de um gestor democrático, 

proporcionar autonomia aos professores da escola é uma forma de dizer, “estamos 

juntos”, o que significa que todos vão tentar melhorar a qualidade da educação. 

Pensamos que este clima pode contribuir para um maior entusiasmo e motivação por 

parte dos alunos adultos. 

 

Acompanhamento e orientação dos alunos da EJA 

 

A segunda categoria identificada por “acompanhamento e orientação dos 

alunos da EJA”, foi subdividida em quatro subcategorias. Para se analisar os 

conteúdos fornecidos pelos entrevistados faremos o mesmo processo da primeira 

categoria, expor em quadro as afirmações dos supervisores. Para se obter as 

informações desejadas com os supervisores se fez as seguintes perguntas: 
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3 – O que a supervisão/coordenação faz para garantir o acompanhamento e 

orientação pessoal, social e pedagógica dos alunos da EJA: 

3.1– De que forma faz o acompanhamento dos alunos adolescentes e 

adultos? 

3.2 –O que faz para fomentar o clima de cooperação entre esses alunos? 

3.3 – Que medidas de acompanhamento aos alunos são incrementadas 

quando os alunos revelam dificuldades de aprendizagem?  

3.4 Vocês consideram os saberes prévios dos alunos adultos?  Se sim, o 

senhor (a) pode destacar como consideram esses saberes? 

De acordo com as questões acima foi organizado o quadro abaixo com as 

respostas representativas dos supervisores, e estão voltadas para o 

acompanhamento, a fomentação do clima de colaboração e saberes prévios dos 

alunos. 

 

Quadro 4 

Acompanhamento e orientação dos alunos da EJA – 

Supervisores/Coordenadores 

Supervis
or 

Acompanhamento 
dos alunos 

Clima de 
cooperação entre 
alunos 

Acompanhamento a 
alunos com 
dificuldades de 
aprendizagem 

Saberes prévios dos 
alunos 

S1 Formações cujas 
orientações 
culminam em 
construir materiais, 
objetos, métodos  
que visem facilitar e 
dinamizar o 
momento em sala. 

Fazemos o possível 
para criar esse 
clima, com projetos 
que visem inclusão 
e sensibilização, 
(jantares, jogos, 
comemorações). 
 

As formações 
estabelecem 
momentos didáticos 
próprios para estas 
situações 
(brincadeiras, 
dinâmicas, resgates, 
rodas de conversas, 
etc.…). 
 

Sem dúvida, é parte 
preponderante do 
processo de 
aprendizagem da 
EJA, ouvir suas 
vivências e aplicar em 
sala de aula, tornar 
valorizada a história 
de vida do aluno. 

S5 Através de registros 
e desempenho dos 
mesmos. 

Desenvolver ações 
voltadas para o 
teatro, músicas que 
valorizem e 
estimulem a 
cooperação dos 
alunos. 

Faz uma intervenção 
com os alunos que 
estão com dificuldades 
de aprendizagem, 
orientando o professor 
a desenvolver ações 
em sala de aula que 
visem a melhoria da 
aprendizagem. 
 

Os alunos trazem 
consigo 
conhecimentos que 
possibilitam o 
professor fazer uma 
relação do que será 
aproveitado na 
aplicação de novos 
conhecimentos. 
 

 

O acompanhamento dos professores em relação aos alunos da EJA segundo 

os supervisores é feito através da sala de aula, em orientações para construir 
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materiais, descobrir e pesquisar objetos de estudo, fomentar o desenvolvimento 

pessoal e social dos alunos, conhecer, valorizar e construir conhecimentos livres de 

preconceitos, através de atividades em datas comemorativas, culturais, danças, isto 

é, atividades que valorizem e estimulem a cooperação entre os alunos. 

Para Medina (1995, p.12)  “O papel do supervisor passa então, a ser 

redefinida com base em seu objeto de trabalho, e o resultado da relação que ocorre 

entre o professor que ensina e o aluno que aprende passa a construir o núcleo do 

trabalho do supervisor na escola”. 

Na subcategoria sobre cooperação entre alunos, os supervisores 

enumeraram uma série de estratégias e atividades desenvolvidas na intenção de criar 

esse clima cooperativo, tais como trabalhar com projetos cujos temas sejam inclusão, 

através de leituras previamente escolhidas e de resolução de problemas, da 

compreensão do contexto histórico, político e econômico, resgate de valores em que 

a sociedade está carente, além dessas atividades e estratégias também realizam 

intervenções na saúde desses alunos com problemas de visão tais como consultas 

com oftalmológicas e doações de óculos, promovem festas em datas comemorativas 

e aniversariantes do mês. Essas atividades ajudam os professores na promoção de 

um clima de cooperação entre colegas. 

Segundo Perrenoud (2000, p. 25), organizar e dirigir situações de 

aprendizagem são dispor das competências profissionais necessárias para imaginar 

e criar situações amplas, abertas, carregadas de sentido, que requerem um método 

de pesquisa, de identificação e resolução de problemas. Proporcionando a 

continuidade do trabalho pedagógico da escola, bem como a discussão e avaliação 

visando-a adequá-lo a realidade dos alunos e da comunidade escolar em que está 

inserido. 

Na terceira subcategoria que é sobre o acompanhamento a alunos com 

dificuldades de aprendizagem segundo afirmações dos supervisores as aulas ocorrem 

com o desenvolvimento de atividades de lazer, tais como roda de conversas, contação 

de histórias, brincadeiras que estimulem a imaginação, atividades coletivas, 

conteúdos contextualizados com o momento atual, palavras geradoras, contação de 

“causos”, produções escritas e orais, aproveitamento de suas histórias de vida para 

fundamentar as aulas com a sistematização dos saberes dos alunos e aplicação de 

novos conhecimentos. 
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Realizam igualmente a orientações dos professores para que realizem ações 

que promovam a resolução de tais dificuldades de aprendizagem. 

Para Parrenoud (2000, p. 81), trabalhar em equipe é, portanto, uma questão 

de competências e pressupõe igualmente a convicção de que a cooperação é um 

valor profissional. Por esse motivo penso que devemos sempre planejar como vamos 

trabalhar, ter sempre objetivos claros e saber aonde pretendemos chegar, e, o mais 

importante, desenvolver nosso trabalho sempre em equipe com professores, direção 

e alunos, pois uma completa o outro. 

Em relação à quarta subcategoria que trata dos saberes prévios dos alunos, 

os supervisores fizeram as seguintes afirmações dos supervisores esses saberes são 

aproveitados nas aulas, o planejamento de atividades reflexivas, ouvir e deixar falar, 

práticas de respeito, da potencialização desses saberes para a luta dos seus direitos 

e o cumprimento de seus direitos. 

Partindo do pressuposto de que quem gerencia a prática pedagógica na sala 

de aula é o professor, cabe à supervisão escolar ajudá-lo a estabelecer uma dinâmica 

que auxilie no avanço da proposta, como afirma Vasconcellos: 

Acolher o professor em sua realidade, em suas angústias: dar colo; 

reconhecimento de suas necessidades e dificuldades... Fazer a critica dos 

acontecimentos, ajudando a compreender a própria participação do 

problema, a perceber as suas contradições trabalhar em cima da ideia de 

processo de transformação; buscar caminhos alternativos, provocar para o 

avanço... Acompanhar a caminhada no seu conjunto, nas suas várias 

dimensões (Vasconcelos, 2002, p. 89). 

O autor nos ensina ser críticos, a fazer uma auto avaliação de nossas práticas 

pedagógicas e no que se refere a alunos adultos ainda é mais sério, pois são pessoas 

que sabem o que querem e entendem muito bem quando são aceitos ou não em 

qualquer atividade, suas vidas de exclusão e marginalidade os tornou desconfiados, 

e quando percebem atitudes falsas se afastam imediatamente, uma dos fatores que 

provocam abandono na EJA. 

 

Dinamização da equipe pedagógica 

 

A terceira categoria a ser analisada e discutida é sobre “dinamização da 

equipe pedagógica no âmbito do processo formativo preservando o cumprimento das 
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competências individuais e de grupo”, que foi subdividida em quatro subcategorias, 

que se identificam “mecanismos de apoio”, “tipos de problemas da EJA”, “atitudes 

diante dos problemas”, “respeito às características individuais dos alunos”. 

As perguntas a serem discutidas e analisadas são as seguintes: 

4 – Como está a dinamização da equipe pedagógica no âmbito do processo 

formativo preservando o cumprimento das competências individuais e de grupo. 

4.1 – Quais os mecanismos de apoio você desenvolve com professores da 

EJA que integram sua equipe pedagógica no desempenho das suas funções? 

4.2 - Que tipos de problemas surgem com mais frequência em sua equipe de 

professores e alunos da EJA? 

4.3 – Que tipo de atitude toma diante desses problemas? 

4.4 – Nas reuniões com professores da EJA vocês planejam em conjunto e 

analisam as características individuais dos alunos e do grupo de professores? Pode 

exemplificar? 

Como se percebe as perguntas lançadas aos supervisores entrevistados 

estão voltadas para a dinamização da equipe pedagógica com os professores da EJA, 

no planejamento, nas atitudes diante dos problemas cotidianos, especialmente em 

relação à preservação das características individuais dos alunos. 

 No quadro 5 estão as respostas que sintetizam as perspectivas dos 

supervisores no que se refere a terceira categoria. 

Quadro 5 

Dinamização da equipe pedagógica 

Supervisor Mecanismos de apoio Tipos de 
problemas da 
EJA 

Atitudes diante dos 
problemas 

Respeito das 
características dos 
alunos. 

S2 Formação continuada para os 
professores compreender o 
perfil dos alunos EJA conhecer 
sua história, cultura e 
costumes, entendendo-o 
como um sujeito com 
diferentes experiências de 
vida e que em algum momento 
afastou-se da escola devido a 
fatores sociais econômicos, 
políticos e culturais. 

O despreparo 
dos professores 
para trabalhar 
com essa 
modalidade, 
abandono e 
infrequência 
dos alunos. 
 

Formação 
continuada, 
orientação e 
articulação de um 
planejamento 
adequado, palestras 
e depoimentos de 
incentivos aos 
alunos. 
 

Sim. Analisamos os 
resultados de cada 
período e 
planejamos de 
acordo com as 
dificuldades 
apresentadas 
sugerindo ações 
para atingir 
resultados 
melhores. 

S3 Acontecem planejamentos 
integrados, organizados por 
zonas (núcleos), mas que não 
contemplam toda a rede. 
 

As dificuldades 
em planejar por 
parte dos 
professores e a 
evasão dos 
alunos por conta 
de problemas 
de visão. 
 

Procura-se orientar 
o professor com 
dificuldades e os 
alunos com 
problemas de visão 
passam por consulta 
para a aquisição de 
óculos 

Sim. São 
compartilhadas 
experiências de 
sucesso, e também 
dificuldades para 
que busque 
soluções em 
conjunto. 
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Embora a resposta do supervisor 1 não se encontre no quadro acima a mesma 

acrescenta ao referido pelos outros entrevistados, por isso a apresentamos abaixo:  

A dinamização da equipe pedagógica da EJA está em planejar visitas, 

promover formações pedagógicas junto aos professores e quando possível 

junto aos alunos quanto ao cumprimento das competências individuais ou 

em grupo, nossos professores são orientados no que diz respeito à história 

de vida desses alunos embora a gente saiba que muitos docentes não nos 

atendem e continuam suas aulas de forma tradicional, suas aulas são 

ministradas como se esses alunos fossem crianças. (S1). 

 

 A primeira subcategoria analisada que se refere aos “mecanismos de apoio” 

sobre a dinamização desenvolvida pelos supervisores juntos aos professores da EJA 

no desempenho de suas funções docentes, segundo afirmam os supervisores são 

desenvolvidas orientações para construção de materiais, desenvolvimento de 

métodos que visem à facilitação da aprendizagem,  formação continuada para que os 

professores compreendam o perfil dos alunos da EJA, através de orientação no 

sentido de conhecer sua cultura e costumes, aproveitando suas experiências de vida 

para adaptá-las aos fatores sociais, econômicos e culturais. 

Esse apoio ocorre também no planejamento integrado que é organizado por 

zonas (núcleos) troca de experiências entre alunos professores e em visitas periódicas 

às escolas. 

No resumo dos mecanismos de apoio dos supervisores juntos aos 

professores da EJA, constata-se que são inúmeros, e que a EJA tem tudo para 

funcionar bem e sem o fantasma da evasão. 

Para Medina (1995, p. 22), o papel do supervisor passa então a ser redefinido 

com base em seu objeto de trabalho, e o resultado da relação que ocorre entre o 

professor que ensina e o aluno que aprende passa a construir o núcleo do trabalho do 

supervisor na escola. 

A autora defende que se existe uma boa relação entre supervisão e professor, 

o resultado é aprendizagem do aluno, pois a convivência harmoniosa na escola é 

benéfica para todos.  

Os tipos de problemas entre professores e alunos da EJA que os supervisores 

enfrentam são vários, tais como: desmotivação dos professores diante das evasões e 
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despreparados docentes para trabalhar com alunos adultos, abandono escolar, 

dificuldades em planejar suas atividades de acordo com a realidade dos alunos, baixa 

visão dos alunos, ensino infantilizado da EJA, cansaço dos alunos. 

São muitos problemas, o maior é o abandono, esse desmotiva os professores, 

até mesmo os colegas que vão desanimando diante da saída dos demais. O 

despreparo dos professores se confirma quando o supervisor 4 fala da infantilização 

do ensino, o cansaço dos alunos, um problema de ordem pessoal dos alunos, porém 

um fator que influencia muito o abandono. 

Esses problemas todos podem ser resolvidos, entretanto, é preciso construir 

o sentido do trabalho pedagógico e o supervisor assumir na escola um papel de 

mediador em um ensino de qualidade. O lugar do supervisor revela-se fundamental 

na medida em que constitua numa liderança técnico-pedagógica, sendo responsável 

pela articulação entre professores, diretor, alunos, família, sem perder de vista as 

implicações de todo processo educativo. 

A terceira subcategoria investigada junto aos supervisores é sobre as atitudes 

tomadas pelos supervisores diante dos problemas e a tomada de decisão dos mesmos 

juntos aos professores, o que segundo as informações dadas são: organizar 

formações continuadas ou reuniões para debate dos problemas apresentados e junto 

aos professores articular um planejamento coletivo que inclua palestras e 

depoimentos no sentido de incentivar os alunos a permanecer na escola, orientar os 

professores a lidar com os problemas sem desanimar. 

Na quarta subcategoria que trata sobre o respeito das características 

individuais dos alunos, os supervisores afirmaram que tal ocorre em vários momentos 

como nos planejamentos individuais e em grupo, dialogando para tentar resolver os 

problemas de evasão, sugerindo ações para ter melhores resultados, compartilhar 

experiências de sucesso e de dificuldades para que se busquem soluções em 

conjunto, a interação é necessária para se preservar as características individuais dos 

alunos. 

Nas afirmações dos supervisores em todas as questões ficou bem claro que 

os supervisores entrevistados exercem no espaço de autonomia que lhe foi conferido 

um papel importante na orientação tendo em conta os resultados do desempenho 

escolar obtido pelos alunos frente às ações devidamente planejadas pelos docentes. 

A supervisão escolar, cuja atuação deve propiciar o diálogo a fim de 

compreender os fenômenos da educação e promover avaliação das situações e do 
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desempenho (Alarcão, 2004), onde os professores se empenhem por mudar o 

exercício da prática, tornando o trabalho educacional mais produtivo e mais 

significativo, assumindo uma prática pedagógica interdisciplinar. 

 

Evasão e medidas de combate 

 

Ainda na quarta e última categoria foi subdividida em sete subcategorias. As 

perguntas analisadas nesta categoria, denominada de “evasão na EJA e medidas de 

combate”, estão dispostas nos quadros a seguir, que nesta categoria pelo facto de 

haver mais questões a serem analisadas tiveram de ser subdivididos e 6.1 e 6.2 e as 

respostas fornecidas pelos supervisores serão analisadas no texto. 

 

Quadro 6.1 

Evasão e medidas de combate – Supervisores/Coordenadores (subcategoria 1 

a 3) 

Debates sobre evasão Principais problemas 

enfrentados na EJA 

Evasão e causas 

Meios de como tentar 
fazer permanecer pela 
coordenação (kits de 
matérias escolares para 
alunos, doação de óculos, 
após exames e se 
necessário). Troca de 
documentos (não 
alfabetizados por 
alfabetizados). Busca por 
cursos profissionalizantes 
junto do governo do 
Estado, etc... (S1) 

- A problemática da 

evasão escolar do EJA. 
- Superação da evasão 
escolar na EJA. 
- Combate a evasão 

escolar na EJA. (S2) 

Evasão escolar, infrequência, e 
desinteresse dos alunos e 
professores. Muitos desses jovens 
e adultos têm família e precisa 
trabalhar para assumir as despesas 
familiares. Desta forma, se faz 
necessário a compreensão por 
parte dos docentes com relação à 
realidade de seus alunos, e assim 
utilizar recursos e métodos de 
ensino que estimulem os alunos a 
continuarem estudando pois do 
contrário, desistem antes mesmo 
de terminar o ano. O desinteresse 
dos alunos pelos estudos, pois 
muitos destes alunos não 
frequentam a escola por vontade 
própria. Desta forma, esse 
desinteresse por parte de alguns 
prejudica o aprendizado dos alunos 
que tem mais idade. (S2). 
São vários, o cansaço, problemas 
familiares que provocam 
infrequência e abandono. (S5). 

Sim, e mesmo com muitas 
mudanças e apoio da atual 
gestão, mais fatores como: 
merenda escolar, transporte 
escolar, apoio da família do 
jovem, importância que o adulto 
considera etc.…isso mesmo 
com muitas melhorias. (S1). 
Sim, atribui-se a gravidez, a 
falta de transporte escolar, 
cansaço do trabalho diário, ao 
problema falta de saúde, ao 
problema visual. (S2). 

 

 

Todos afirmaram que sim, que tem havido debates sobre a EJA. As respostas 

do S1 e S2 resumem o que foi referido pelos supervisores acerca desta. Ou seja, nas 

afirmações dos supervisores foi identificado um grande problema: a infrequência e a 
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evasão. Os debates andam em torno deste problema, procurando os supervisores  

buscar alternativas para diminuir a problemática da evasão escolar. 

De acordo com Queiroz (2011, p. 2),  a evasão escolar, que não é um 

problema restrito apenas a algumas unidades escolares, mas é uma questão nacional 

que vem ocupando relevante papel nas discussões e pesquisas educacionais no 

cenário brasileiro, assim como as questões do analfabetismo e da não valorização dos 

profissionais da educação, expressa na baixa remuneração e nas precárias condições 

de trabalho.  

Conforme Queiroz  (2011, p.3), referindo-se a Meksenas (1998), os alunos 

são obrigados a trabalhar para o sustento próprio e da família. Exaustos da maratona 

diária e desmotivados pela baixa qualidade do ensino, muitos desistem dos estudos 

sem completar o curso secundário. 

No que diz respeito aos principais problemas enfrentados nas turmas de EJA, 

os supervisores deram respostas muito semelhantes às que haviam dado sobre os 

debates acerca da EJA, ou seja os principais problemas são: a evasão e a 

infrequência. Sabe-se que as faltas constantes acabam provocando o abandono. Para 

além desses problemas outros foram referidos: a desmotivação dos professores, a 

infantilização do ensino, o despreparo dos professores, o cansaço, os problemas 

familiares. 

Digiácomo (2011, p. 1) afirma que as causas da evasão escolar vão desde a 

necessidade de trabalho do aluno, como forma de complementar a renda da família, 

até a baixa qualidade do ensino, que não motiva aquele a frequentar as aulas. Na 

verdade, não existem, salvo honrosas exceções, mecanismos efetivos e eficazes de 

combate à evasão escolar tanto em nível de escola quanto no nível de sistema de 

ensino, seja municipal, seja estadual. 

Para Nunes (2011, p. 4), a família não deixa de ser uma peça fundamental na 

educação, mas os motivos do abandono escolar envolvem questões mais profundas. 

Um grande problema é a distribuição desigual de renda e a metodologia do ensino 

que ainda atende a normas do século XIX. 

Em relação à existência da evasão e suas causas, as respostas dadas nas 

perguntas anteriores já levam para a admissão da existência do problema e também 

para algumas das suas causas. 

As respostas dadas pelos supervisores estão contempladas  no quadro acima. 

Sabe-se que após um dia inteiro de trabalho braçal, na lavoura, ou mesmo na 
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construção civil, o cansaço faz-se sentir nos alunos, se, para além disso, as aulas não 

estimularem a imaginação, há maiores probabilidades de a evasão ocorrer. O 

supervisor 2 atribuiu a gravidez, um problema de ordem pessoal, mas que afeta o 

rendimento escolar. Ambos (S1 e S2), se referiram aos problemas institucionais, tais 

como a merenda escolar, as condições de trabalho, problemas de saúde como a 

visão. Na verdade, as evasões são influenciadas por um grande número de fatores, 

que vêm sendo elencados desde o início deste trabalho.  

De acordo com Brandão (1983), “o fenômeno da evasão e repetência está 

longe de ser fruto de características individuais dos alunos e suas famílias. Ao 

contrário, refletem a forma como a escola recebe e exerce ação sobre os membros 

destes diferentes seguimentos da sociedade”. Dessa forma entende-se que a evasão 

não é fruto apenas de aspectos particulares de alunos e suas famílias. É consequência 

do modo como a escola influencia a mesma e seus componentes. 

Para Oliveira (2012, p. 05 apud Campos, 2003), os motivos para o abandono 

escolar podem ser ilustrados a partir do momento em que o aluno deixa a escola para 

trabalhar; quando as condições de acesso e segurança são precárias; os horários são 

incompatíveis com as responsabilidades que se viram obrigados a assumir; evadem 

por motivo de vaga, de falta de professor, da falta de material didático; e também 

abandonam a escola por considerarem que a formação que recebem não se dá de 

forma significativa para eles. 

É muito complexo o tema evasão, alunos cansados após um dia de trabalho, 

professores sem a devida qualificação, dificuldades econímicas de muitos destes 

alunos, escolas mal estruturadas, entre outros fatores contribuiem para a evasão dos 

alunos nessa modalidade de ensino. 

Desta forma, percebe-se que a evasão pode ter origens diversas, estando 

ligados aos mais diversos fatores, que podem ser internos ou externos a instituição 

(Paredes, 1994). 

Segundo Azevedo (2011, p. 5), o problema da evasão e da repetência escolar 

no país tem sido um dos maiores desafios enfrentados pelas redes do ensino público, 

pois as causas e consequências estão ligadas a muitos fatores como social, cultural, 

político e econômico, como também a escola onde professores têm contribuído a cada 

dia para o problema se agravar, diante de uma prática didática ultrapassada. 
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Para os autores a evasão ocorre ocasionada por vários fatores, porém a falta 

de acompanhamento da aprendizagem, da frequência, e de metologia adequada nas 

escolas da EJA tem contribuído muito mais para o fenômeno das evasões. 

No quadro seguinte apresentamos um resumo de enxertos relativos à 

subcategorias quatro, cinco e seis. 

 

Quadro 6.2 

Evasão e medidas de combate – Supervisores/Coordenadores (subcategoria 4 

a 6) 

Medidas do SEMED para a 

erradicação da evasão na EJA 

Acompanhamento das turmas da 

EJA nas escolas 

Reflexão sobre a EJA e sua 

atividade na EJA 

Formação continuada para os 

professores que trabalham com 

essa modalidade, metodologias 

diferenciadas a fim de cativar os 

alunos e garantir p aprendizado e 

a permanência dos alunos na 

escola. (S2). 

A SEMED está desenvolvendo 

atividades lúdicas com os 

professores e alunos, para que 

eles se motivem a irem para a 

escola.Distribuindo kit escolar, 

óculos. Também fazendo a busca, 

indo a casa de cada aluno, 

conversando com eles, e trazendo 

para a escola. (S4). 

 

O acompanhamento é feito 

através do SIAEP (Sistema 

Integrado de Administração de 

Escolas Públicas), onde cada 

período é feito análise: do 

rendimento, da frequência, da 

carga horária, e os conteúdos 

aplicados. (S2). 

O acompanhamento é feito 

semanalmente. Fazemos 

conjuntamente atividades para 

incentivar os alunos a 

permanecerem na sala de aula. 

(S4). 

Através de planejamento e visitas 

pedagógicas nas escolas. (S5). 

 

É uma modalidade que oferece um 

olhar diferenciado, onde a 

dignidade ande lado a lado com a 

aprendizagem, e assim se 

construa pessoas que vivam com 

mais saber educacional e com isso 

melhore sua qualidade de vida. 

(S2). 

A EJA é uma modalidade de 

ensino mais difícil de trabalhar, 

precisando de muita dedicação e 

força de vontade. Porém muito 

gratificante quando se tem 

resultado satisfatório. (S4). 

 

 

Constata-se que a SEMED tem tomado algumas atitudes que servem como 

paliativo e apenas resolvem de imediato. Porém, as formações continuadas, o uso de 

métodos diferentes, as visitas domiciliares são atitudes que ajudam na erradicação da 

evasão escolar. 

Sobre essa temática, Arroyo (1997, p. 23) afirma:  

Sabe-se que a escola atual é preciso estar preparada para receber e formar 

estes jovens e adultos que são frutos dessa sociedade injusta e, para isso é 

preciso professores dinâmicos, responsáveis, criativos, que sejam capazes 

de inovar e transformar sua sala de aula em um lugar atrativo e estimulador. 

  

Os problemas de evasão escolar estão também centrados onde o autor 

afirma, na escola, como afirmámos acima. Os professores deverão estar bem 
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preparados, dinâmicos, que sejam criativos e capazes de transformar sua sala de aula 

em um ambiente alegre e motivador. 

Relativamente ao acompanhamento das turmas da EJA, verificamos que ele 

é feito de diferentes formas, o acompanhamento da rede estadual é feito pelo SIAEP, 

o do município é feito pessoalmente pelos supervisores, que fazem esse 

acompanhamento semanalmente. 

Relativamente à reflexão que os entrevistados fazem sobre a EJA e a sua 

atividade na EJA, constata-se que, apesar das dificuldades sentidas, existe 

entusiasmo para enfrentar os desafios, a dedicação deve ocorrer em todas as 

modalidades, entretanto, trabalhar com pessoas adultas requer uma metodologia 

diferenciada. O S4 acha que é mais difícil de trabalhar, mas sente-se gratificada com 

os resultados. 

Arroyo (2006) destaca que, para configurar a EJA, deve-se conhecer quem 

são os seus sujeitos, no sentido de adequar a escola frente às necessidades de uma 

educação diferenciada. Para o autor, o ponto de partida é perguntar quem são esses 

jovens e adultos. É preciso compreender como eles vivenciam o processo educativo, 

buscando entender as razões e motivações que levam esses alunos a abandonarem 

ou retornarem à escola. 

 

6.2 Resultados obtidos com os professores entrevistados atuantes na EJA do 

município de Nina Rodrigues 

 

A apresentação dos resultados relativos aos professores aparecem de forma 

diferente aos apresentados na secção anterior. De forma concreta, os quadros abaixo 

são expressos de outra maneira, tal deve-se ao número de professores entrevistados, 

que foram 16, enquanto os supervisores/coordenadores foram 5. Esta diferença fez 

com que tivéssemos organizado a apresentação dos dados de forma diferente.   

 

Dados pessoais 

 

A pergunta 1 do questionário está relacionada apenas a dados de 

identificação pessoal e profissional dos professores. Como referimos, foram dezesseis 

professores entrevistados, e no quadro abaixo sintetizamos sua caracterização. Os 
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professores são denominados por números, P1, P2, P3, etc, garantindo, desta forma, 

o seu anonimato. 

 

Quadro 7 

Caracterização dos professores entrevistados 

Professor Idade Gênero Cargo T. de Serviço F. Acadêmica 

P1 +40 Feminino Professor 10 anos Matemática-Pós 

P2 +40 Feminino Professor 10 anos Matemática 

P3 +40 Masculino Professor 25 anos Letras-Pós 

P4 +40 Feminino Professor 12 anos Pedagogia –Pós 

P5 +40 Feminino Professor 30 anos Geografia 

P6 +25 Feminino Professor 16 anos Matemática 

P7 +40 Masculino Professor 22 anos Pedagogia 

P8 +40 Masculino Professor 22 anos Magistério Sup. 

P9 +25 Masculino Professor 22 anos Geografia 

P10 +40 Masculino Professor 19 anos Pedagogia 

P11 +25 Masculino Professor 20 anos Geografia 

P12 +25 Masculino Professor 22 anos Geografia 

P13 +25 Masculino Professor 12 anos Pedagogia-Pós 

P14 +40 Feminino Professor 6 anos Pedagogia-Pós 

P15 +25 Feminino Professor 20 anos Pedagogia 

P16 +25 Feminino Professor 6 anos Matemática 

 

Os dezesseis professores entrevistados demonstram experiência na 

docência, 57% tem mais de quarenta anos, os demais têm idades compreendidas 

entre 25 a 40 anos, 50% são do gênero masculino e os outros 50% são feminino, 

todos exercem a função de docentes, mesmo os que são contratados 

temporariamente, o tempo de serviço varia entre 6 a 30 anos de serviço, 56% possui 

mais de 20 anos de serviço como professores e os 44% variam entre 16 a 6 anos. 

Todos são graduados, 37% são pedagogos, 25% são formados em Matemática e 25% 

são geógrafos, 13% são de outras áreas, como Letras e Magistério Superior, 31% são 

pós-graduados. Os dados dos entrevistados demonstram sua experiência e 

maturidade para desenvolver um bom trabalho nas turmas da EJA. 

 

Perspectivas dos Professores sobre a Supervisão/Coordenação Pedagógica 

 

Esta categoria está subdividida em três subcategorias.  
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As questões analisadas e discutidas nos quadros abaixo estão organizadas 

da seguinte forma: 

2– Identificar as perspectivas dos professores em relação ao ensino da EJA. 

2.1Você acredita que a atuação do supervisor/coordenador pode ajudar os 

professores a melhorarem suas práticas pedagógicas? 

2. 2 O que você entende por supervisão/coordenação da EJA? 

2.3– Considerando a função de docente exercida por vós na Educação de 

Jovens e Adultos, existe colaboração entre os gestores/diretores de escola na criação 

de estratégias para melhorar a EJA? Se existe como se processa? Se não existe, por 

que isso acontece? 

No quadro abaixo, apresentam-se, de forma resumida, as perspectivas dos 

professores sobre conceito de supervisão pedagógica. 

 

Quadro 8 

Conceito de supervisão pedagógica 

Professor 2 Professor 4 Professor 5 Professor 12 Professor 14 

Coordenar é quem 
dá o suporte que 
gerencia, coordena 
e supervisiona o 
processo ensino 
aprendizagem, 
visando a 
permanência do 
aluno com sucesso, 
formar professores, 
partilhar suas 
ações. 

É um grupo de 
pessoas 
capacitadas para 
orientar os 
professores na 
melhoria de suas 
práticas 
pedagógicas, 

È um grupo de 
gestores que tem a 
função de contribuir 
com o 
desenvolvimento da 
aprendizagem. 

Profissional com 
formação 
adequada para 
realizar o trabalho 
de interação entre 
professores e 
comunidade 
escolar cujo 
objetivo deve ser o 
de garantir a 
permanência do 
aluno em sala de 
aula e o 
desenvolvimento 
da aprendizagem 
dos alunos. 

É uma maneira 
planejada de 
executar atividades 
pedagógicas que 
facilitem e orientem 
o trabalho do 
profissional da EJA. 

 

As afirmações dos professores descritas no quadro acima sintetizam as 

respostas dos demais, e o que eles entendem em relação à supervisão não foge dos 

fundamentos teóricos estudados, foram respostas coerentes e de acordo com as 

funções dos supervisores, portanto, os professores entrevistados demonstraram 

conhecimento sobre o que é a supervisão e o papel desempenhado pelos 

supervisores/coordenadores. 

Todo educador tem boas expectativas em relação a aprendizagem de seus 

alunos, porém na EJA, ao se deparem com a realidade dos alunos, com a falta de 

estrutura das escolas e a ausência de uma formação contínua voltada 
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especificamente para os professores de adultos acabam por desaninmar. Por isso, 

segundo Arbache (2001), a formação do professor de EJA deve ter um enfoque 

específico no que diz respeito ao conteúdo, metodologia, avaliação e atendimento a 

esse grupo tão heterogêneo de alunos. Nesse contexto, faz-se necessário 

compreender e respeitar a pluralidade cultural, as identidades, as questões que 

envolvem classe, raça, saber e linguagem dos alunos, valorizando a sua bagagem 

histórica, pois de acordo com o autor: 

Visualizar a educação de jovens e adultos levando em conta a 

especificidade e a diversidade cultural dos sujeitos que a elas recorrem 

torna-se, pois, um caminho renovado e transformador nessa área 

educacional (Arbache, 2001, p.22). 

 

É nesse sentido de visualizar um ensino dinâmico, voltado para a 

aprendizagem dos alunos que os educadores da EJA devem ter boas perspectivas, 

entender sua pluralidade cultural e dar o melhor de si para suas expectativas enquanto 

educador sejam atendidas e que possa contribuir nessa aprendizagem tão importante 

para os jovens e adultos. 

O quadro 9 sintetiza o que os professores pensam sobre o papel da atuação 

do supervisor/coordenador na melhoria das suas práticas pedagógicas. 

 

Quadro 9 

Melhoria das práticas pedagógicas 

Professor 6 Professor 7 Professor 11 Professor 13 Professor 14 

Sim, com certeza. Hoje 
em dia a escola constitui 
um espaço de 
aprendizagem completa, 
ou seja, um tipo 
aprendizagem onde se 
estuda desde os 
conteúdos curriculares 
até a formação de 
cidadãos... O Supervisor 
Escolar, portanto, é o 
profissional organizador 
ou orientador do trabalho 
pedagógico desenvolvido 
pelos professores em 
uma escola. 

Sim, pois a partir 
do momento que 
venha a colaborar, 
ajudando os 
professores a 
melhorar suas 
práticas 
pedagógicas, 

Evidente que sim, 
pois o supervisor atua 
junto ao corpo 
docente da escola, 
coordenando as 
práticas pedagógicas, 
bem como o 
acompanhamento e 
desenvolvimento do 
currículo. 

Sim. Se esse 
profissional estiver 
capacitado para tal 
funçãoe se o mesmo 
coordenar de maneira 
coletiva sem 
nenhuma dúvida os 
professores terão 
êxito. 

Com certeza, 
desde que o 
mesmo atue como 
um orientador, 
mediando seu 
conhecimento em 
vez de regulador 
de professores. 

 

Em relação a atuação do supervisor junto aos professores da EJA na melhoria 

das práticas pedagógicas, a maioria dos professores afirmaram que sim, que os 
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supervisores exercem um papel fundamental na orientação e acompanhamento das 

práticas pedagógicas, afirmaram que o supervisor é um mediador do trabalho docente, 

que os professores necessitam de um acompanhamento específico para melhorar a 

aprendizagem dos alunos e combater a infrequência e evasão escolar. 

Somente dois professores afirmaram que não existe esse acompanhamento 

e que são os professores que fazem esse trabalho.  

Segundo Pinzan e Maccarini (2003, p. 21) a Supervisão Escolar, 

comprometida com o trabalho coletivo, contribui na formação do professor na medida 

em que não limita ao controle, ou ao repasse de técnicas aos professores, mas no 

sentido de lhes oferecer assessoramento teórico-metodológico diante dos problemas 

educacionais do cotidiano, cria momentos de reflexão teórico-prático e com o respaldo 

de fundamentação teórica e uma visão do ato de ensinar e de aprender, como algo 

articulado. 

Ainda na sequência da 1ª categoria, a questão a ser analisada de seguida é 

a colaboração entre gestores e professores no sentido de melhorar a qualidade do 

ensino ministrado aos jovens e adultos.  

Quadro 10 

Colaboração entre gestores e professores 

Professor 1 Professor 2 Professor 4 Professor 10 Professor 15 

 Com certeza, 
estamos em 
constante 
processo de 
aprendizagem, 
em qualquer 
profissão 
devem-se 
buscar 
orientadores 
para orientar. 

 

Não. Tem ficado 
somente ao cargo 
do professor. 

Sim, a gestora da 
escola sempre faz 
acompanhamento e 
nos dá suporte no 
que precisamos 

Raramente, pois 
essa questão da 
coordenação é 

muito insuficiente 

Sim, através de 
conversas, 
palestras, 
mostrando a 
importância de 
continuar seus 
estudos, garantindo 
a permanência 
desses alunos na 
escola a fim de que 
se tornem cidadãos 
críticos e reflexivos. 

 

Em relação a essa questão, a posição dos professores foi controversa. As 

opiniões estão bem divididas, 3 professores afirmam que existe sim colaboração entre 

docentes e gestão e que os gestores ajudam muito na melhoria da educação. 

Entretanto, 6 professores, 38%, afirmam não existir colaboração entre gestores e 

professores, e que são os professores que fazem tudo sozinhos e 7 professores (44% 

dos professores entrevistados) afirmam que é rara e não é garantia de mudanças, 

pois não acrescentam muito nas atividades desenvolvidas pelos professores.  
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Em comparação com as repostas dadas pelos supervisores, os quais 100% 

afirmam contar com a colaboração dos gestores em atividades e estratégias para 

melhoria da educação da EJA, esse resultado com os professores é substancialmente 

negativo. 

A LDBEN, Lei nº 9.394/96 criou mecanismos de escola democrática, e no 

município de Nina Rodrigues essa prática já está em funcionamento, as últimas 

escolas que não tinham seu PPP (Projeto Político Pedagógico) já estão em fase de 

conclusão. Nesse documento elaborado com a participação de todos os seguimentos 

da comunidade escolar para juntos definirem o tipo de educação que vão oferecer nas 

escolas, que devem ser antes de mais nada democráticas e que todos assumam as 

responsabilidades de suas tarefas, mas de forma compartilhada. 

Para dar conta de promover mecanismos em que a democracia tenha mais 

fluidez, Feffermann (2006) defende que é preciso ter em mãos um contrato social 

fundado na racionalidade social e política da modernidade ocidental, que para ela 

assenta-se a partir de três pressupostos. São eles: 

 

[...] um regime de valores, um sistema comum de medidas e um espaço-

tempo privilegiado. Esses princípios são congruentes entre si no espaço de 

deliberação política e do processo judicial [...] O contrato social produz ou 

deveria produzir bens públicos, ou seja: legitimidade para governar, bem 

estar econômico e social segurança e identidade coletiva e no final, resultar 

em bem comum (Feffermann 2006, p. 243). 

  

Para a mesma autora, a democracia deveria ser validada pelo contrato social, 

que por sua vez, iria considerar os interesses da coletividade, porém, a realidade é 

diferente do que se idealiza e o que ocorre é a predominância da estrutura dos 

processos de exclusão. Em outras palavras, o não cumprimento da colaboração 

afasta o exercício da democracia entre gestores e professores, o que inviabiliza 

ainclusão do outro (EJA) na sociedade. 

 

Acompanhamento e orientação dos alunos da EJA 

Analisadas, discutidas e expostas as questões que caracterizam a primeira 

categoria dessa pesquisa, segue-se a segunda categoria, a qual foi analisada também 

de acordo com a primeira. 
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As questões a serem discutidas e analisadas são: 

3 – O que a supervisão/coordenação faz para garantir o acompanhamento e 

orientação pessoal, social e pedagógica dos alunos. 

3.1 De que forma a supervisão faz o acompanhamento dos alunos 

adolescentes e adultos? 

3.2 – Que medidas de acompanhamento aos alunos são incrementadas 

quando os alunos revelam dificuldades de aprendizagem? 

3.3- Você considera os saberes prévios dos alunos adultos?  Se sim, o senhor 

(a) pode destacar como consideram esses saberes? 

Essa segunda categoria, denominada “acompanhamento e orientação dos 

alunos da EJA”, também é composta de três subcategorias, as quais são discutidas e 

analisadas separadamente, devido ao número de entrevistados. A pergunta debatida 

no quadro 10, é: De que forma faz o acompanhamento dos alunos adolescentes e 

adultos? 

 

Quadro 11 

Acompanhamento e orientação dos alunos EJA (Perspectiva dos Professores) 

Professor 1 Professor 7 Professor 13 Professor 14 Professor 15 

Formações cujas 
orientações 
culminam em 
construir 
materiais, objetos, 
métodos que 
visem facilitar e 
orientar o 
momento em sala. 

Durante minha 
trajetória na 
EJA, ainda vejo 
como sendo 
muito deficiente 
a questão da 
Supervisão 
Pedagógica. 

Está sendo feito 
de forma bem 
lenta e ineficaz, 
uma vez que não 
se faz  um 
acompanhamento 
contínuo dessas 
turmas. 

Como não há um 
orientador/supervisor 
da EJA no 
município, esse 
acompanhamento 
acontece de forma 
vaga e ineficaz. 

Faz-se através de 
Formação Continuada 
para compreender o 
perfil dos alunos da 
EJA, conhecer sua 
história de vida, cultura 
e costumes, 
entendendo-o com um 
sujeito com diferentes 
experiências de vida. 

 
Sobre o acompanhamento dos alunos da EJA, os professores mais uma vez 

demonstraram estar em discordância, um professor preferiu não responder a questão, 

porém 31% disseram que o acompanhamento é realizado de forma precária, 25% diz 

que não há acompanhamento, quem faz tudo é o professor, 38% afirmam que esse 

acompanhamento é realizado pelos supervisores e gestores através de planejamento 

coletivo, formação continuada, debates, registros de desempenho. 

Comparando às respostas dos supervisores, onde todos os supervisores 

afirmaram realizar essa orientação e acompanhamento em parceria com os gestores, 

os professores demonstram estar descontentes com a intervenção ou falta de 

intervenção dos mesmos. 
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De acordo com o Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Município 

de Nina Rodrigues- MA (2014), o supervisor/ coordenador pedagógico faz parte da 

constituição da equipe de gestão escolar na organização pedagógica ou mesmo das 

equipes de apoio dos recursos (orientador e atendimento especializado). Sendo a 

função de coordenador pedagógico de grande importância na escola, à separação da 

função de coordenador dos demais que compõem a equipe gestora como observado 

no art 7º, nos remete a primeira reflexão deste trabalho. 

Art. 7º A equipe gestora é composta por Diretor e Vice-Diretor, Supervisores 

e Chefe de Secretaria, conforme a modulação de cada unidade escolar, em 

consonância com as deliberações do Conselho Escolar, respeitadas as 

disposições legais. 

 

Nesse contexto, destaca-se a Portaria nº 284, de 31 de dezembro de 2014, 

sendo esta portaria válida para exercício no ano de 2015. Em seu capítulo I que 

normatiza as Atividades de Coordenação/Supervisão/Pedagógica: 

Art. 3º A coordenação pedagógica local abrigar-se-á no Projeto Político 

Pedagógico da unidade escolar, no que se refere às atividades individuais e 

coletivas, bem como às atividades internas e externas. 

§ 1º A coordenação pedagógica deverá constar do Projeto Político 

Pedagógico da unidade escolar.  

§ 2º As horas de trabalho destinadas às atividades de coordenação 

pedagógica local constarão do horário do professor, devendo ser 

planejadas, cumpridas e registradas na folha de frequência. 

 

A citação do artigo acima demonstra a importância que a 

coordenação/supervisão pedagógica possui em relação ao trabalho do professor, já 

que cabe a esses profissionais apresentar alternativas viáveis para a aprendizagem 

dos alunos da EJA, são essas horas trabalhadas com os professores que podem 

tornar a aprendizagem mais constante com os alunos da EJA. 

Assim, o facto de ser um importante instrumento no desenvolvimento da 

aprendizagem dos alunos, o supervisor deve planejar seu tempo para ajudar os 

professores a desenvolverem melhor suas práticas pedagógicas. 

Daí a razão de que professores da EJA devem seguir estes requisitos, que 

estão preconizados no Parecer CNE/CNB 11/2000: 
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Com maior razão, pode-se dizer que o preparo de um docente voltado para 

a EJA deve incluir, além das exigências formativas para todo e qualquer 

professor, aquelas relativas à complexidade diferencial desta modalidade de 

ensino. Assim esse profissional do magistério deve estar preparado para 

interagir empaticamente com esta parcela de estudantes e de estabelecer o 

exercício do diálogo. Jamais um professor aligeirado ou motivado apenas 

pela boa vontade ou por um voluntariado idealista e sim um docente que se 

nutra do geral e também das especificidades que a habilitação como 

formação sistemática requer (Parecer CNE/CONEB, 2000, p. 56). 

 

 De acordo com o Parecer, os professores da EJA devem estar preparados 

para atuar da melhor forma possível e sob a mediação dos supervisores. Apesar das 

opiniões dos professores não estarem de acordo com a dos supervisores constata-se 

de que alguns professores confirmam as palavras dos supervisores. 

O quadro 12 apresenta-nos a visão dos professores sobre as medidas de 

acompanhamento realizadas aos alunos com dificuldades de aprendizagem 

 

Quadro 12 

Acompanhamento a alunos com dificuldades de aprendizagem  

Professor 2 Professor 6 Professor 9 Professor 12 Professor 15 

Temos trabalhado 
mais o lúdico, 
jogos, atividades 
relacionadas á 
arte, cultura, 
etc.… 

Trabalhamos 
os conteúdos 
intercalados a 
realidade 
deles, 
atividades 
relacionadas a 
arte, cultura ... 

Detectados os 
problemas, 
procuramos 
resolver com 
palestras, 
debates com 
temas 
referentes ao 
problema, 
didática 
diferenciada. 

Nossos alunos ao 
revelarem dificuldades de 
aprendizagens realizamos 
atividades diferenciadas, 
tais como: Projetos de 
leitura, roda de conversas, 
visitas familiares, 
aquisição de material 
didático, brincadeiras, 
atividades recreativas 
após lanches. 

Através de 
projetos, aulas 
diferenciadas, 
atividades com 
uma dinâmica mais 
estimulante, 
confecção de 
materiais 
didáticos... 

  

O Acompanhamento dos alunos com dificuldades de aprendizagem exige 

compromisso, dedicação e amor. Os professores entrevistados afirmaram que ao 

detectar os alunos com dificuldades tentam ver sua realidade, trabalham com 

metodologia diversificada, aulas mais dinâmicas, arte e cultura.  

De acordo com a afirmação de Paiva (2005), os seres humanos são providos 

de conhecimentos e são capazes de aprender, merecem um olhar diferenciado no 

sentido de o professor saber lidar com esse publico que depois de uma certa idade 

resolve estudar. 
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Ser professor de adultos implica em aproveitar esses conhecimentos e 

transformá-los em leitura, escrita, isto é,  sistematizá-los em conhecimentos 

científicos, e os alunos com dificuldades de aprendizagem também conseguem 

aprender, basta o professor constatar quais suas aptidões e se voltar para elas no 

sentido dos alunos aprimorarem essas aptidões em forma de novos conhecimentos. 

 O educador da EJA deve estimular a participação dos alunos, trazendo 

assuntos do interesse deles, especialmente dos alunos que mais apresentam 

dificuldades na aprendizagem, para isso deve procurar vincular os conteúdos 

curriculares com aquilo que eles conhecem, mostrar a realidade como ela é, 

trabalhando em cima dos problemas que os cercam, preparando-os para lutar por um 

mundo melhor. 

Se souber trabalhar as dificuldades dos alunos, ajudando-os na resolução de 

problemas pode ajudá-los, não só na resolução de um determinado conteúdo, mas 

também levando-os ao caminho da cidadania. Piconez (1995) critica a falta de 

formação especializada na EJA: 

A maioria dos estudos sobre Educação de Adultos tem colocado, entre suas 

prioridades, a necessidade de formação de professores para educação tão 

peculiar. A inexistência de estudos sobre jovens e adultos nos cursos de 

formação de professores, seja em nível de 2º ou 3º graus, tem sido colocada 

com freqüência. As próprias Faculdades de Educação começam a se dar 

conta nos últimos anos que seus currículos não contemplam estudos sobre 

a problemática do analfabetismo ou da educação de jovens e 

adultos,tratada, muitas vezes, como matéria espúria, com seu 

desenvolvimento caracterizado por descontinuidades ou como tarefa de 

perspectiva assistencialista ou filantrópica, e não na perspectiva de um 

direito de cidadania (Piconez, 1995, p. 37). 

 

Mesmo se tratando de uma citação do século XX, o autor está a descrever as 

escolas atuais, os professores deste século, sabe-se que as próprias graduações 

somente nesta última década ministra uma unidade curricular ou disciplina voltada 

para as especificidades da educação de jovens e adultos. 

A terceira subcategoria agora debatida e analisada é: “Saberes prévios dos 

alunos da EJA”. Esta, agrega as respostas à pergunta se os professores consideram 

os saberes prévios dos seus alunos. 
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Quadro 13 

Saberes prévios dos alunos da EJA   

Professor 1 Professor 3 Professor 6 Professor 8 Professor 10 

Sim, a partir dos 
conhecimentos que 
ele tem é que procuro 
montar estratégias 
para que possam 
assimilar os 
conteúdos a ser 
trabalhados/ 
apreendidos. Sim, 
saberes das 
experiências do 
cotidiano, que já 
aconteceu em sua 
casa, comunidade 
 

Sim, é 
importante 
considerar o que 
eles trazem de 
casa, 
principalmente 
sua história de 
vida. 

Evidente que sim, 
a partir dos 
conhecimentos 
prévios que 
trazem, procuro 
montar estratégias 
para que consigam 
assimilar os 
conhecimentos 
trabalhados. 

Penso que cada 
professor sempre 
considere, aliás, 
deve antes do seu 
planejamento, é 
preciso conhecer 
(pode até realizar 
diagnósticos orais 
ou não) esses 
saberes. 

Sim, aproveitamos 
os conhecimentos 
que eles trazem 
procuro estratégias 
para que possam 
assimilar os 
conteúdos a ser 
ministrados. 

                                     

Todos os educadores da EJA que seguem a metodologia de Paulo Freire 

sabem o quanto os conhecimentos e saberes dos alunos adultos são importantes no 

desenvolvimento desses alunos, os professores ao valorizar esses conhecimentos 

estão afirmando publicamente o respeito e a valorização desses alunos, aulas 

descontextualizadas provocam infrequência e consequentemente levam uma parte 

desses alunos ao abandono. 

Paulo Freire sempre lutou pelo fim da educação elitista, com o objetivo de 

desenvolver uma educação libertadora e democrática, que visava partir da realidade 

vivida do aluno. Segundo Aranha (1996,  p. 209):  

Ao longo das mais diversas experiências de Paulo Freire pelo mundo, o 

resultado sempre foi gratificante e muitas vezes comovente. O homem 

iletrado chega humilde e culpado, mas aos poucos descobre com orgulho 

que também é um “fazedor de cultura” e, mais ainda, que a condição de 

inferioridade não se deve a uma incompetência sua, mas resulta de lhe ter 

sido roubada a humanidade. O método Paulo Freire pretende superar a 

dicotomia entre teoria e prática: no processo, quando o homem descobre 

que sua prática supõe um saber, conclui que conhecer é interferir na 

realidade, de certa forma. Percebendo-se como sujeito da história, toma a 

palavra daqueles que até então detêm seu monopólio. Alfabetizar é, em 

última instância, ensinar o uso da palavra. 

 

Paulo Freire se preocupava com formação crítica dos educandos, a base da 

sua metodologia era o diálogo, seu objetivo era que o aluno adulto passasse a agir 

como sujeito ativo, que lutasse pelos seus direitos, por isso ser educador da EJA no 
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sentido de uma educação libertadora é utilizar os conhecimentos empíricos desses 

alunos, levando-os a perceber que fazem parte sim da sociedade e que lhes roubaram 

seus direitos recém-conquistados. 

 

Dinamização da equipe pedagógica 

 

A terceira categoria a ser analisada é: “dinamização da equipe pedagógica”, 

que foi dividida em quatro subcategorias, que serão analisadas seguindo os mesmos 

processos das demais. 

A categoria e as perguntas colocadas nessa etapa foram as seguintes: 

4 – Como está ocorrendo a dinâmica da equipe pedagógica no âmbito do 

processo formativo preservando o cumprimento das competências individuais e de 

grupo. 

4.1 – Quais os mecanismos de apoio que o supervisor da EJA propõe aos 

professores da EJA no desempenho das suas funções? 

4.2 - Que tipos de problemas surgem com mais frequência em sua sala de 

aula com os alunos da EJA? 

4.3 – Que tipo de atitude toma diante desses problemas? 

4.4 – Nas reuniões com supervisores da EJA vocês planejam em conjunto e 

analisam as características individuais dos alunos? Pode exemplificar? 

 Um apanhado das respostas padrão dos professores entrevistados formam 

o quadro 14. 

Quadro 14 

Mecanismos de apoio dos supervisores aos professores da EJA  

Professor 1 Professor 8 Professor 11 Professor 13 Professor 16 

Ainda está sendo 
feito de forma 
bastante lenta e 
ineficaz uma vez 
que não se tem um 
acompanhamento 
contínuo. 

Formação 
Continuada e 
visitas pedagógicas 
(ainda muito 
tímidas em algumas 
realidades) para 
professores, alunos 
e gestores. 

Ao longo da minha 
história como 
educadora não 
tenho essa 
assistência 
necessária. 

Não há uma 
coordenação 
que atue 
especificamente 
na EJA, por 
isso o trabalho 
fica sempre a 
desejar. 

* Conhecer a realidade 
dos alunos; 
* Ministrar aulas 
motivadoras; 
* Considerar os 
costumes das famílias e 
da comunidade 

 

Os professores mais uma vez entram em contradição com os supervisores, 

para 50%  dos docentes os supervisores dão alguma espécie de apoio, mas de forma 

precária, que não ajuda em quase nada, 19% dos professores afirmam não ter 

nenhum tipo de orientação ou acompanhamento e 31% disseram ter essa orientação 
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e acompanhamento através de encontros planejamentos, formação continuada, 

visitas periódicas. 

Sobre o acompanhamento dos supervisores às turmas da EJA, constata-se 

desde o início da pesquisa com os professores que os mesmos não estão em sintonia, 

ou seja, estão a agir de forma isolada, não conseguem partilhar, agir 

democraticamente. Assim, observamos que são vários os intervenientes que surgem 

no cotidiano de relacionamento entre supervisor e professor, além da falta de clareza 

em relação ao papel que deve desempenhar, sendo comum a “[...] insatisfação ao 

compararem o que gostariam com o que conseguem fazer [...]”. (Clementi, 2001, p. 

61).  

Consequentemente, a ação supervisora fragiliza-se ao tentar elaborar 

propostas, que acabam tropeçando em questões burocráticas de cumprimento de 

tempo em face do currículo em ação. É o que se observa no relacionamento entre os 

professores e supervisores entrevistados do município de Nina Rodrigues. 

Considerando todas as adversidades e desafios vivenciados a essa altura da 

pesquisa, observamos que a identidade do supervisor encontra-se em um processo 

de construção e redefinição, o que também exige dele o desenvolvimento abrangendo 

diferentes perspectivas quer seja no âmbito pessoal viabilizando uma ação e reflexão 

autônoma; quer seja no âmbito profissional com vistas a uma dimensão coletiva; quer 

seja no âmbito organizacional com responsabilidade de construir projetos (Kullok, 

2000). 

No quadro 15 podemos ver as respostas tipo dos professores à pergunta: Que 

tipos de problemas surgem com mais frequência em sua sala de aula com os alunos 

da EJA?  

Quadro 15 

Problemas com alunos da EJA  

Professor 2 Professor 3 Professor 5 Professor 7 Professor 8 

O maior problema, 
é fazer com que 
eles sejam 
assíduos, 
frequentes, faltam 
muito. Isso faz com 
que haja uma 
quebra nos 
trabalhos 
desenvolvidos. 

 

Dificuldades de 
leitura e escrita, 
falta de material 
didático, 
infrequência, 
participação baixa 
e etc... 

 

A distância e a 
frequência baixa. 
 

Infrequência e 
evasão. Repito: 
turmas com muitos 
alunos que se 
matriculam, 
iniciam, mas no 
decorrer do 
processo 
abandonam. 

 

Infrequência e 
Evasão 
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Nesse aspecto de dificuldades ou problemas que surgem em salas de aula da 

EJA os problemas indicados pelos supervisores e professores são os mesmos: 

evasão, abandono, fracasso escolar, falta de material, cansaço dos alunos, distância 

da casa à escola, infrequência, falta de lanches, irregularidades nos transportes, baixa 

aprendizagem, etc. Esses problemas existem em todas as escolas onde funcionam 

turmas da EJA, não é um problema típico do município pesquisado. 

Sobre isso se pode dizer que 

[...] Na concepção de Paulo Freire o educando e educador devem interagir, 

numa busca pelo diálogo e a formação crítica, levando em consideração a 

cultura, os acontecimentos, ou seja, trabalhar o processo de ensino e 

aprendizagem ligado a realidade do aluno, para a formação de um cidadão 

consciente de seu papel na sociedade (Pereira,  2011,  p. 25). 

 

A contribuição acima mostra a importância da interação entre alunos e 

educadores, de todas as causas ou dificuldades indicadas tanto pelos docentes como 

por supervisores pode encontrar uma alternativa para diminuição desses problemas, 

através da interação. 

O quadro 16 resume o tipo de atitudes face aos problemas surgidos. 

 

Quadro 16 

Tipo de atitude diante dos problemas 

 
Profesor 2 Professor 7 Professor 9 Professor 12 Professor 14 

Muito diálogo com 
os pais dos 
adolescentes e 
com eles mesmos. 
Falamos sobre a 
importância da 
educação na vida 
deles 

Diálogo com pais, 
responsáveis e eles 
(alunos) sobre a 
necessidade de 
adquirirmos 
conhecimentos para 
entrarmos no 
mercado de trabalho 
e para vida. 

Conversas com 
pais, 
responsáveis e os 
próprios alunos, 
usando vídeos 
com temas 
relacionados ao 
problema. 

Realização de 
projetos, 
palestras, 
vídeos, visitas 
domiciliares. 

Visitas individuais a 
esses alunos, 
atividades lúdicas e 
recreativas, que 
chamem a atenção e 
os mantenham na 
escola. Ex: 
Aniversários dos 
alunos em sala de aula. 

 

As respostas dos professores em relação as atitudes diante das dificuldades 

enfrentadas foram praticamente as mesmas, através do diálogo, em visitas 

domiciliares, atividades lúdicas e recreativas, projetos, palestras, em melhoria dos 

transportes, isso tudo significa interação, ou seja, os professores estão seguindo o 

caminho do diálogo, onde se conversando sempre se encontra soluções comuns a 

todos, basta que se seja democrático, aceite as opiniões dos outros. 
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De acordo com Marques (2000, p. 59), a educação é obra centrada na 

coletividade e na totalidade do processo educacional,de modo que: 

 [...] a profissão de educador é um compromisso coletivo solidário, pelo qual 

se inserem os educadores na esfera política da sociedade ampla 

diversificada. Inserem-se como coletivo construído em processo 

permanente de debate das questões práticas e teóricas da educação, de 

que participam, na qualidade de interlocutores lucidamente ativos e em pé 

de igualdade, todos os educadores, educandos e demais interessados em 

educação. Para além dos acertos negociados, o compromisso profissional 

importa seja consensualmente produzido à base do amplo esclarecimento e 

da formação da vontade comum, da implantação de um projeto político de 

educação. 

De acordo com o autor a implantação de um projeto político pedagógico 

construído de forma democrática pode facilitar essas dificuldades e todos juntos 

encontrar alternativas para a solução dos problemas. 

Como sintetiza Boto (2002, p. 23): 

[...] a âncora da família, para compartilhar o fardo de sua acrescida 

responsabilidade perante a educação das crianças e dos jovens. Será de 

complementaridade, mas também de concorrência a tensa relação que, 

desde então, se estabelecerá entre escola e família. 

Outra atitude que pode ajudar os alunos da EJA é a realização de projetos, já 

que nestes os alunos se sentem protagonistas de sua aprendizagem. 

A última subcategoria analisada diz respeito às características individuais dos 

alunos, se essas características são tidas em conta nas reuniões de planejamento que 

possam existir com supervisores. 

Quadro 17 

Características individuais dos alunos 

Professor 2 Professor 5 Professor 9 Professor 11 Professor 13 

Sim, mas somente 
uma vez a cada 
trimestre. Discutimos 
que devemos 
aproveitar as 
características 
desses alunos, 
respeitarmos seus 
saberes. Infelizmente 
a maioria dos colegas 
não faz isso, dizem 
que é besteira. 

Não existe reunião 
com Supervisores, 
nós professores 
analisamos as 
características 
individuais. 

O planejamento é 
feito com os 
professores e não 
com coordenadores. 
Conversamos e 
discutimos o que 
fazer. 

Planejamos com os 
colegas professores e 
não com os 
coordenadores. 

Não há reuniões 
mensalmente, porém 
quando há, acontece 
de maneira bem 
diversa, não tendo 
nenhum 
aproveitamento no 
encontro. 
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Segundo as informações fornecidas pelos professores entrevistados, mais 

uma vez em discordância com os supervisores, 38% afirmaram não haver nenhum 

tipo de planejamento com supervisores/coordenadores, 32% afirmam que esse 

planejamento é realizado de forma precária, que não ajuda muito sua forma de 

ensinar, 30% afirmam ter reuniões de planejamento com os supervisores e que as 

características individuais dos alunos devem ser consideradas sim. Dentre todos os 

docentes pesquisados 70% nada falaram a respeito de se considerar as 

características individuais dos alunos. 

 A esse respeito, Torres (2005, p. 49) esclarece que a ênfase deve recair nas 

situações de reflexão, de elaboração de projetos, discussões conjuntas sobre a 

dinâmica do cotidiano escolar. E acrescenta: 

[...] os dados parecem apontar para essa forma interativa-reflexiva, na 

medida em que sugerem que o encontro dos docentes com o coordenador 

esteja sendo mobilizado por questões que emergem dos problemas, 

necessidades e dificuldades da prática. No entanto, a forma interativa-

reflexiva pressupõe a construção de saberes [...]. Portanto, envolveria uma 

dinâmica que, por exemplo, pontuasse os problemas encontrados na ação, 

refletisse coletivamente sobre essas questões, e que saberes fossem 

produzidos, realimentando a prática. 

  

A evasão e medidas de combate na EJA 

 

A quarta categoria divide-se em seis subcategorias, construídas a partir das 

perguntas abaixo.  

5 - Medidas que estão a ser postas em prática para erradicar a evasão e o 

fracasso escolar na Educação de Adultos. 

5.1 - A EJA no Brasil como modalidade de Educação Básica está sendo 

motivo de debates, tanto a nível federal, estadual ou municipal. O que a equipe de 

professores dessa escola e da rede municipal têm debatido a respeito da EJA?  

O quadro abaixo 18 resume os posicionamentos encontrados- 
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Quadro 18 

 

Debates a respeito da EJA  
Professor 2 Professor 4 Professor 6 Professor 13 Professor 15 

Debatemos sobre 
como fazer para 
esses alunos 
permaneceremna 
escola 

Medidas cabíveis a nós 
professores como aulas 
temáticas, projetos de 
acordo com a realidade 
do discente, visitas á 
residência do aluno e 
sempre usamos a 
empatia para 
conquistarmos o nosso 
alunado 

Que tenhamos 
mais apoio da 
gestão da 
escola 
coordenadores, 
secretariade 
educação, pois 
tudo fica na 
teoria. 

Há muitos 
questionamentos, 
porém 
individuais. Não 
temos encontros 
para discursão. 

Os debates na escola 
ocorrem mais por conta 
dos professores da 
escola, a supervisão tem 
muitas escolas para 
realizar esse debate, 
geralmente faz um 
debate geral por ano 
letivo, o 
acompanhamento é mais 
pelo gestor adjunto e 
pela frequência do aluno. 

 

Os professores afirmam ter debatido sobre evasões, a infrequência, 

desinteresse dos alunos, falta de aprendizagem, como ensinar ler e escrever os 

alunos da EJA e pensam em traçar metas para erradicar as evasões e abandono 

escolar, em inovação das aulas, com temáticas diferentes para motivar mais os 

alunos, isto é, os professores ao planejarem suas aulas ou projetos pensam numa 

forma de melhorar a qualidade do ensino a acabar com as evasões. 

São várias e as mais diversas as causas da evasão escolar. A evasão escolar 

historicamente permeia as discussões, as reflexões e os debates no âmbito da 

educação, uma vez que, até os dias de hoje, essa temática tem sido notória como 

uma manifestação da questão social na sociedade capitalista brasileira. 

Em virtude disso, os debates a respeito dos rumos que a evasão tem tomado 

estão se pautando no dever da família, da escola e do Estado  para a permanência 

do aluno, como estabelece a LDB no Art. 2º: 

“a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho.” 

Mesmo sabendo que as leis garantem uma educação de qualidades o Poder 

Público preocupa-se pouco com a qualidade, para muitos o que importa são os 

números de alunos matriculados e aprovados, cabendo aos professores a tarefa de 

tentar melhorar essa educação de acordo com a realidade em que a escola está 

inserida. 

Como se percebe, os educadores da EJA do município de Nina Rodrigues 

debatem sobre quais estratégias de aprendizagem. No entanto, como vimos antes,  a 
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maioria dos educadores afirma não ter ajuda dos supervisores. Por isso, para estes 

professores os supervisores não têm ajudado no debate dessas estratégias. 

O quadro 19 apresenta-nos dados sobre o que os professores consideram ser 

os principais problemas enfrentados nas turmas de EJA. 

Quadro 19 

Problemas enfrentados nas turmas da EJA 

Professor 3 Professor 6 Professor 7 Professor 8 Professor 15 

São 
pontualidades, 
infrequência, 
leitura e escrita, a 
fome dos alunos, 
às vezes chegam 
atrasados e 
querem sair mais 
cedo (antes do 
horário).  
 

Evasão e a falta de 
acompanhamento 
por parte da 
coordenação.  
 

Os problemas mais 
acentuados são: 
infrequência, leitura e 
escrita, a situação do 
lanche dos alunos, 
pois muitos chegam 
do trabalho e vão a 
escola sem comer 
nada. E a escola é 
deficiente total na 
questão do lanche. 

Infrequência e 
evasão. Repito: 
turmas com muitos 
alunos que se 
matriculam, iniciam, 
mas no decorrer do 
processo 
abandonam.  

 

Abandono 
escolar, 
infrequência, 
falta de 
aprendizagem, 
os alunos se 
queixam de 
cansaço.  

 
 

 

Na terceira categoria também houve uma questão sobre os problemas da 

EJA, porém essa questão foi analisada no sentido de erradicação das evasões, as 

quais foram muito bem explanadas, já que as demais respostas estão contempladas 

nessas. 

São muitos problemas que os educadores enfrentam na EJA, cabe, portanto, 

à escola, em conjunto com a Secretaria de Educação do município encontrar 

estratégias para melhorar o desempenho desses alunos, portanto, é viável estudar 

mais as leis e juntos encontrarem soluções, como as Diretrizes Curriculares da 

Educação de Jovens e Adultos do Estado do Paraná tem a proposta de superar uma 

formação apenas para o trabalho e concebe uma visão de formação integral do sujeito, 

afirmando que esta modalidade tem como finalidade e objetivos: o compromisso com 

a formação humana e com o acesso à cultura geral, de modo que os educandos 

aprimorem sua consciência crítica, e adotem atitudes éticas e compromisso político, 

para o desenvolvimento de sua autonomia intelectual (PARANÁ 2006), que apresenta 

uma proposta pedagógica curricular, numa tentativa de manter as características de 

organização que melhor atendam a educação de jovens e adultos para: 

•  Permitir aos educandos percorrerem trajetórias de aprendizagem não 

padronizadas, respeitando o ritmo próprio de cada um no processo de 

apropriação dos saberes;  
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• Organizar o tempo escolar a partir do tempo disponível do educando-

trabalhador, seja no que se refere à organização diária das aulas, seja no 

total de dias previstos na semana.  

•  Verificar sempre que os educandos possuem uma bagagem cultural e de 

conhecimentos adquiridos em outras instâncias sociais, e a escola não é o 

único espaço de produção e socialização dos saberes. Assim, é possível 

tratar do mesmo conteúdo de formas diferenciadas, tendo em vista as 

histórias de vida dos educandos (PARANÁ,  2006,  p. 20). 

Pecebe-se a pertinência de Paulo Freire e outros estudiosos ao afirmarem 

que a escola deve respeitar o tempo do aluno, seu ritmo de aprendizagem, sua 

bagagem cultural, sendo viável a valorzação desses alunos e o melhor, sua 

permaência na escola. 

Os professores consideram que existe evasão e atribuem a diferentes tipos 

de causas a ocorrência dessa evasão, como podemos ver no quadro 20.  

Quadro 20 

Evasão e causas nas turmas da EJA  

Professor 2 Professor 3 Professor 7 Professor 12 

Sim. Existe muita 
evasão. Nós 
professores sentimo-
nos fracassados no 
final do ano quando 
vemos as salas de aula 
vazias, poucos alunos 
vão até o final do ano. 

Sim, na escola que 
trabalho é da Rede 
Estadual e não é 
diferente na questão de 
evasão e fracasso. Às 
vezes porque a injustiça 
em si não chama sua 
atenção, e as vezes é o 
próprio aluno que não se 
interessa mesmo. 

Sim, vários fatores, 
entre eles, transporte, 
alimentação, falta de 
apoio do governo 
Estadual e municipal, 
que só visam um 
grande número de 
matrículas. 

Sim, existe. Atribuo essa 
evasão a falta de 
políticas educacionais 
dos entes federativos em 
relação a esses alunos. 

 

Ao afirmar de que há evasão escolar no município proporciona aos 

professores obter uma noção dos problemas que terão de enfrentar, a pergunta acima 

faz com que os educadores se preocupem com as medidas a tomar para combater as 

evasões.  

 Constata-se que há várias causas às quais os professores atribuem as 

evasões: 

Fracasso - segundo alguns professores é a sensação que os acompanham 

ao chegar no final do ano com poucos alunos; 

Despreparo dos professores - sabe-se que é mais difícil aos professores 

promoverem o sucesso dos alunos da EJA se não tiverem uma preparação específica 

para trabalhar nesta modalidade (Soares, 2005); 
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Desinteresse dos alunos - outro sério problema é falta de interesse dos alunos 

em estudar até o final do ano e obter seu grau de estudos; 

Cansaço dos alunos - é um problema de ordem pessoal, porém interfere muito 

na escola, provoca faltas do aluno, leva a evasões; 

Falta de merenda escolar- muitos alunos vão para escola sem jantar, a fome 

e o cansaço juntos acabam por desanimar os alunos e esses optam por abandonar 

as aulas. 

Percebemos que há muitas razões para as evasões ocorrerem, algumas 

dessas razões são institucionais, como transporte escolar, professores 

despreparados, falta de merenda escolar, porém existem as razões de ordem pessoal, 

tais como: desinteresse dos alunos, cansaço, falta de apoio familiar. Também há 

razões de ordem geográfica, como a distância de suas casas até a escola. 

Prosseguindo com a análise da quarta categoria, a próxima questão é: O que 

a equipe da Secretaria de Educação do Município está a fazer para a erradicação das 

evasões escolares da EJA? 

Uma síntese das respostas dadas estão no quadro 21. 

Quadro 21 

Medidas da SEMED faz para erradicar a evasão da EJA  

Professor 1 Professor 3 Professor 11 Professor 14 

Não há ações 
direcionadas a esse 
fim 

No meu conhecimento 
nada, só faz uma lista 
nominal enorme de 
alunos coloca na sala e 
não faz o 
acompanhamento. Para 
eles o interessa é a 
quantidade de alunos 
matriculados 

Não vejo que estão 
fazendo muita coisa, 
ou quase nada, só 
dão importância aos 
números 

Tem realizado muito pouco, 
porém no início das aulas 
eles realizam uma formação 
com todos os educadores da 
EJA, onde o foco é como 
entender nossos alunos, 
segundo eles isso diminuirá a 
evasão 

                     

Mais uma questão em que os professores estão contradizendo os 

supervisores. Os educadores não vêem nada de positivo realizado pela equipe de 

supervisores da SEMED. Para a maioria eles se preocupam mesmo é com números, 

ou seja, é pelo número de alunos que o FUNDEB repassa as verbas para a educação. 

Durante a análise dessa pesquisa percebe-se que supervisores e educadores 

não estão comunicando da forma esperada. Apenas um pequeno grupo de 

professores entrevistados refere que tem havido algum trabalho por parte dos 

supervisores da equipe da SEMED: “Tem realizado muito pouco, porém no início das 

aulas eles realizam uma formação com todos os educadores da EJA, onde o foco é 
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como entender nossos alunos, segundo eles isso diminuirá a evasão (P5)”; “Ouvi falar 

do incentivo empregatício, onde os alunos que se destacarem herdariam um emprego. 

Além de inclusão de algumas profissões e mais formação continuada (P8)”.  

Partindo do princípio de que a educação brasileira é democratizada, e com a 

finalidade de juntos erradicar a evasão escolar, basta pensar nas leis que asseguram 

essa integração, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9.304⁄96, 

reconhece o princípio estabelecido pela Constituição e repassa aos sistemas de 

ensino a definição das normas de gestão democrática do ensino no artigo 3º, inciso 

VIII: 

Art. 3 - O ensino será ministrado com base em alguns princípios: VIII- Gestão 

democrática do ensino público, na forma desta Lei e Legislação dos 

sistemas de ensino. 

Art. 14- Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática 

do ensino público na educação básica, de acordo com suas peculiaridades 

e conforme os seguintes princípios:  

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola;  

II - participação das comunidades escolares e local em conselhos escolares 

ou equivalentes. 

Para que a escola seja realmente um espaço democrático e não um espaço 

de reprodução, os momentos para participação e reflexão de todos que estão 

inseridos, ampliando ordens e normas impostas por órgãos centrais no seu papel junto 

à comunidade, é uma das ações de uma política democrática, que poderá ajudar na 

erradicação da evasão. 

Em prosseguimento as análises da pesquisa, apresentamos os dados sobre 

a questão: Como é feito o acompanhamento por parte dos supervisores nas turmas 

da EJA na escola em que está sob a sua responsabilidade? 

Quadro 22 

Acompanhamento por parte dos supervisores das turmas EJA  

 
Professor 3 Professor 5 Professor 15 

Não há esse acompanhamento 
por parte dos supervisores. 

Muito pouco. Pois pelo fato de não 
se ter uma coordenação eficaz, 
fica difícil se fazer tais ações. 

Esse acompanhamento geralmente é 
realizado pelo gestor adjunto, e 
voltado mais para a frequência dos 
alunos. 
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As afirmações acima demonstram que a equipe de supervisores da SEMED 

está fazendo pouco ou nada, porém há professores que afirmam o contrário. 

Entretanto os professores não demonstram que haja utilidade nessas ações, o facto 

de alegarem que o número de matrículas é o mais importante, significa que mesmo 

achando que o interesse da equipe é voltado para os números as formações 

continuadas, os planejamentos, as mobilizações para não deixar ninguém fora da 

escola estão sendo realizadas. 

Percebemos então que a educação de jovens e adultos se encontra um pouco 

à deriva, uns culpam os outros pela não aprendizagem. Os supervisores dizem que 

fazem muitas atividades no sentido da erradicação da evasão, enquanto os 

professores não acham que a contribuição dos supervisores produz um efeito positivo 

e assim a EJA continua sem ter medidas sérias de combate às evasões. Entretanto,  

para que se possa recuperar e  de alguma forma melhorar sua qualidade, é necessário 

que se realize uma interação entre supervisores, gestores, alunos e comunidade 

escolar. 

 Nesse contexto, a atuação dos professores deve ocorrer na atuação 

pedagógica que deve acrescentar a dimensão educativa, pois são tantas regras 

institucionais que por vezes o professor nem consegue trabalhar práticas pedagógicas 

viáveis e aumenta os problemas, de modo a tornar-se um (deseducador) mesmo sem 

desejar. Segundo Gadotti e Romão (2011, p. 71): “Na atuação pedagógica deve ser 

acrescentada a dimensão educativa, que lhe é imputada por força de sua própria 

definição institucional. O professor é um educador... e, não querendo sê-lo, torna-se 

um deseducador” 

A última questão analisada é sobre a reflexão realizada acerca da Educação 

de Adultos e o trabalho desenvolvido pelos próprios professores entrevistados nessa 

modalidade de ensino. O quadro 23 resume-nos o que foi referido. 
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Quadro 23 

Reflexão sobre a EJA 

Professor 3 Professor 7 Professor 13 Professor 15 

Bem, a EJA é uma modalidade 
que precisa de todo apoio, nessa 
etapa de ensino onde abrange os 
variados saberes no que 
estudamos acima, abraça todos os 
tipos de alunos. Por isso, é faixa 
etária que tem que ter assistência 
por todos os lados como 
supervisores, coordenadores que 
venham pra dar ajuda que facilitem 
formas de ensinar melhor esses 
alunos e chame mais a sua 
atenção em sala, como livros 
didáticos, distribuição de material 
escolar que as vezes eles não têm 
nem o lápis pra escrever, lanche.  

A Educação de 
Jovens e Adultos é 
uma modalidade que 
precisa de muito 
suporte, um olhar 
diferente e nessa 
minha trajetória como 
professora da EJA, 
tenho enfrentado 
muitos obstáculos, 
porém sempre 
tentando fazer 
diferente, buscando 
novos métodos e 
estratégias. 

É necessária uma 
maior atuação da 
SEMED voltadas 
para as turmas da 
EJA, caso 
contrário será 
sempre 
considerado um 
programa e nada 
será feito por 
esses alunos. 

A Educação de Jovens 
e Adultos é uma 
alternativa das 
igualdades que sempre 
existiram em nosso 
país. È oportunizar a 
essas pessoas mais 
chances de ser incluso 
na sociedade e de 
conseguir um trabalho 
melhor. O meu trabalho 
na EJA é a tentativa de 
haver mais 
aprendizagem, menos 
faltas, diminuir as 
evasões 

 

 

Após a leitura das afirmações sobre a EJA e o trabalho desenvolvido pelos 

educadores nesta modalidade de ensino, verificámos que todos concordam que é 

preciso melhorar para diminuir as evasões, todos acham que essa modalidade precisa 

de mais apoio. A resposta do P15 demonstra o acreditar por parte dos docentes nesta 

modalidade e no seu próprio trabalho. 

Esse conceito de EJA para um professor dessa modalidade ajuda a entender 

porque vale a pena insistir em pesquisas para melhorar a qualidade do ensino da EJA. 

Dai a necessidade dos educadores que se comprometem com a Educação de Jovens 

e Adultos, tem que possuir consciência da necessidade de buscar mecanismos, 

métodos e teorias que estimulem o público alvo a não abandonar a sala de aula, ou 

seja, o professor é o estimulador, o mediador de seus alunos.  

Esses educadores demonstram ser comprometidos com a aprendizagem 

desses alunos, adequando métodos cada vez mais relacionados à realidade do 

público que estão trabalhando, inserindo no currículo a realidade do aluno, como 

destaca Freire (1999, p. 153): “Não há razão para se envergonhar por desconhecer 

algo, testemunhar a abertura dos outros, a disponibilidade curiosa à vida, a seus 

desafios, são saberes necessários à prática educativa”. 

Ao concluir nossa análise com a frase de Paulo Freire, constatamos que 

supervisores e professores entrevistados da rede municipal e estadual de Nina 

Rodrigues estão em busca de fazer o melhor, mesmo se percebendo que falta 

interação entre ambos (verificamos isso na análise das respostas de ambos), porém 
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estão em busca de proporcionar aulas mais motivadoras, de conhecer seus alunos, 

de respeitar e aproveitar seus saberes prévios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



123 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
___________________________________________ 
EVASÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: um estudo de 

caso com os coordenadores/supervisores pedagógicos e educadores do município 
de Nina Rodrigues-Maranhão. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O tema da evasão na EJA e o papel do supervisor nesse processo de ensino 

aprendizagem despertou nosso interesse por já termos desempenhado essa função 

e também, como referimos no início do nosso trabalho, por não existirem trabalhos de 

investigação de que tenhamos conhecimento sobre o tema estudado. 

A educação de jovens e adultos é uma problemática global, e não somente 

umaparticularidade brasileira, como a UNESCO destaca: 

A educação de jovens e adultas como verá, não atende apenas a uma 

peculiaridade brasileira ou de países em desenvolvimento, mas se ampara 

em políticas internacionais, o que a torna um desafio educacional global a 

organização das nações unidas para a educação, a ciência e a cultura 

(Unesco), em parceria com o governo brasileiro, realizou em 2009, em 

Belém do Pará, a VI CONFITEA (Conferência Internacional de Educação de  

Adultos-2009), que resultou na publicação do documento “Marco de ação 

em Belém”. Este documento frisou que a aprendizagem ao longo da vida 

constitui “uma filosofia, um marco conceitual e um princípio organizador de 

todas as formas de educação, baseada em valores inclusivos, 

emancipatórios, humanistas e democráticas sendo abrangente E parte 

integrante da visão de uma visão de uma sociedade do conhecimento’’ 

(UNESCO, 2010, p. 3-4 apud Oliveira,  2011, p. 10)  

 

Percebe-se pela contribuição acima que a educação de jovens e adultos é um 

assunto global e educação ao longo da vida tem sido um dos objetivos dos sistemas 

educacionais de todos os países, e a EJA se enquadra nessa política internacional. 

Recordamos que o objetivo geral desta pesquisa foi: 

- Identificar e compreender as causas da evasão escolar dos alunos da 

educação de jovens e adultos da rede municipal de Nina Rodrigues, na perspectiva 

de educadores e coordenadores/supervisores pedagógicos entrevistados. 

  E os objetivos específicos foram: 

- Reconhecer qual o papel que os coordenadores/supervisores pedagógicos 

exercem para melhorar essa situação junto aos educadores atuantes na EJA.  

- Propor alternativas de como resolver esse problema educacional de forma 

a não causar tantos prejuízos sociais e educacionais. 
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Pensamos que, de forma geral, conseguimos atingir os objetivos que nos 

propusemos atingir no início desta investigação.  

Na pesquisa desenvolvida com supervisores/coordenadores e professores da 

EJA descobrimos que uma das principais razões da evasão em turmas da EJA é a 

falta de interação entre supervisores/coordenadores e professores atuantes nessa 

modalidade. Essa conclusão resulta da leitura transversal dos resultados. Os 

professores, na sua maioria, sempre afirmavam que não havia nenhum trabalho por 

parte da equipe de supervisores, isso ocorreu desde a primeira questão onde se 

perguntava qual o conceito de supervisão. Entretanto, apesar desta tendência da 

maioria dos educadores entrevistados, alguns professores reconheceram que os 

supervisores têm desenvolvido algumas atividades para resolver problemas de 

evasão. 

As dificuldades de aprendizagem na leitura e escrita contribuem para a 

evasão, as limitações dos professores em termos de materiais didáticos, de formações 

continuadas contribuem muito para o (in) sucesso dos alunos. Além desses problemas 

institucionais que contribuem para que ocorram evasões, ainda há os de ordem 

pessoal, como falta de apoio da família, o cansaço, a fome, pois muitos alunos vão 

para a escola antes do jantar. 

Outra razão apontada pelos entrevistados foi falta de estrutura das escolas. 

Os professores alegaram não existir transporte regular, merenda escolar, material 

didático, formação continuada. 

Os professores também alegaram que os alunos sentem cansaço e sono e 

que tais factos também são razões para a evasão escolar. Outros alegaram ainda ser 

a distância, que no caso é um fator de ordem geográfico, que depende da eficiência 

dos transportes escolares. As dificuldades com leitura e escrita para alguns 

professores é outra razão para provocar evasão. 

As Diretrizes Curriculares Estaduais dão bastante relevância a essa 

articulação: 

              A proposta para a organização metodológica das práticas pedagógicas de 

EJA, deve levar em consideração os três eixos articuladores propostos para 

as Diretrizes Curriculares: cultura, trabalho e tempo, os quais deverão estar, 

intrinsecamente, ligados. A cultura, eixo principal, norteará a ação 

pedagógica, haja visto que dela emanam todas as manifestações humanas, 

entre elas, o trabalho e o tempo (DCEs, 2005, p 45). 
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Os supervisores também alegam que existe a falta de estrutura nas escolas, 

a infrequência, que consideram ser uma das principais causas da evasão na EJA. 

Porém essa infrequência é causada por problemas de ordem pessoal e também 

institucional, como problemas de merenda escolar, a falta de apoio familiar, gravidez, 

problemas de saúde. Alguns supervisores alegam a dificuldade de visão dos alunos, 

algo que melhou muito depois da distribuição de óculos grátis pela Prefeitura 

Municipal. 

Constata-se que mesmo manifestando opiniões diferentes professores e 

supervisores apresentam, no geral, as mesmas razões para as evasões da EJA. 

Sobre o assunto Ferreira (2013) vai além, ao afirmar que o fracasso escolar e a 

consequente evasão denotam o próprio fracasso das relações sociais que se 

expressam na realidade desumana que se vivencia no cotidiano, no qual a distância 

formada pela teoria e a prática desafia a inteligência do indivíduo. 

Desperta a atenção o número de alunos que abandonam a escola básica, 

problema que atinge todos os níveis de ensino. É um fenômeno que causa prejuízos 

no campo educativo e social. O insucesso escolar e baixos rendimentos, constituem 

uma preocupação constante,  pois para o MEC “o maior desafio dessa escola é 

garantir condições para que o aluno possa aprender” (Dourados, 2005, p. 20). 

As alternativas para a superação desses problemas são em primeiro lugar a 

realização de um trabalho em grupo, professores integrados com os supervisores e 

todos juntos em busca de soluções para diminuir esses problemas. A formação 

continuada junto aos professores, e que os professores que recebam essas 

formações continuem no ano seguinte, pois só assim poderão dar continuidade em 

tudo o que deu certo e repensar o que foi errado, é o estudo reflexivo que deve entrar 

em ação, o facto de haver reflexão vai ajudar a todos verem seus erros e acertos. 

Essas alternativas foram apresentadas tanto pelos supervisores/coordenadores, 

como pelos professores entrevistados em suas narrativas.  

A equipe da SEMED deve estar atenta para suprir as escolas da EJA com os 

materiais adequados para tornar prazerosa a aprendizagem, continuar com o respeito 

pelas diferenças, com os saberes prévios e as características individuais dos alunos, 

pois são ações apropriadas em relação aos alunos adultos. 

A evasão é efetivamente um problema muito sério na EJA. O objetivo da 

educação não é excluir, é fazer com que se fique e se aprenda e não permitir, ainda 
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que possa ser de forma involuntária, que haja evasão. Freire (1987, p. 40), comenta 

que: 

A educação como prática da liberdade, ao contrário naquela que é prática 

da dominação, implica na negação do homem abstrato, isolado, solto, 

desligado do mundo, assim também na negação do mundo como uma 

realidade ausente dos homens. 

 

De acordo com as palavras de Freire a educação deve ser vista como uma 

prática libertadora, onde a inclusão tenha vez, voz e se tenha participação ativa na 

sociedade onde habita. Quanto à inclusão, Rodrigues (2006, p. 302) diz-nos que: 

o conceito de inclusão no âmbito específico da educação implica 

inicialmente em rejeitar a exclusão (presencial ou acadêmica) de qualquer 

aluno da comunidade escolar. Para isso, a escola que pretende seguir uma 

política de educação inclusiva deve desenvolver práticas que valorizem a 

participação de cada aluno. 

 

Outro objetivo da pesquisa foi procurar perceber que papel os 

coordenadores/supervisores pedagógicos exercem para melhorar essa situação junto 

aos educadores atuantes na EJA. Em relação a esse objetivo, que é o papel exercido 

pelos supervisores junto aos educadores para melhorar a situação dos educadores 

atuantes com alunos adultos, verificou-se que a formação contínua foi apontada como 

algo a ser desenvolvido. 

No decorrer de toda a pesquisa os professores sempre reclamaram da falta 

de formação contínua, foi uma reinvindicação dos mesmos, que se assumiram 

despreparados para atuar com esses alunos e reconhecem a importância disso, 

planejar coletivamente e se trabalhar de acordo com a realidade vivenciada pelos 

alunos e professores. 

Cabe ao professor estimular esses alunos a reconhecerem na educação a 

ponte para a liberdade, para seu desenvolvimento intelectual perante a sociedade. 

O educador deve obter recursos didáticos adequados à realidade desses 

educandos, utilizando sua práxis, que para Paulo Freire era entendida como “ação 

+ reflexão” (Gadotti, 2006, p. 48). 

Partindo do princípio de que todos os educadores que atuam nas escolas 

onde funcionam a EJA devem trabalhar com o que tem ao seu dispor e de acordo com 

realidade vivenciada pelos alunos, valorizando e respeitando as diversidades 
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existentes em turmas compostas por adultos, consideramos que os professores 

devem realizar  formações continuadas frequentes. Portanto, cabe à Secretaria 

Municipal de Educação promover apoio técnico e pedagógico dos supervisores e 

gestores aos professores da rede municipal de Nina Rodrigues para melhorar seu 

desempenho como educadores de adultos e, com isso, contribuir para uma diminuição 

da evasão escolar. 

 

Limitações da pesquisa 

 

O trabalho de pesquisa foi difícil de ser realizado, todos os professores e 

supervisores participantes da pesquisa trabalham três horários diários, por isso para 

os encontrar não foi fácil, foram mais de 15 meses para conseguir as entrevistas com 

todos. Gostariamos de ter tido um maior número de entrevistados, para ter uma visão 

mais global das evasões da EJA, porém poucos professores desejaram ser 

entrevistados, muitos alegaram que não tinham tempo disponível para essa atividade. 

Outra limitação foi a difuldade de ter um local apropriado para a realização 

desse processo, o pouco tempo que os professores tinham para dar as respostas aos 

guiões foi outo fator limitante. Alguns professores alegaram não dispor de tempo para 

fornecer respostas mais coerentes, de forma a tornar a recolha de dados mais 

consistentes. 

Também julgamos que a recolha dos dados através da observação permitiria 

realizar um tipo de cruzamento de dados entre o que nos foi dito e o que poderíamos 

ter observado. 

Por fim, a inclusão da visão dos próprios alunos na pesquisa, embora não 

fosse objetivo desta pesquisa, poderia tê-la henriquecido, pois permitiria ter a visão 

daqueles sobre quem recai efetivamente o problema da evasão.  

 

 

Sugestões para futuros trabalhos 

 

As pesquisas não podem parar e os próximos trabalhos a serem realizados e 

ainda dentro da temática estudada podem ser:  

- Integrar no estudo os alunos da educação de jovens e adultos do município 

de Nina Rodrigues – MA; 
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- Realizar estudos noutros municípios para verificar se existem diferenças 

significativas; 

- Procurar ver se esse problema da evasão ocorre na EJA que se pratica nos 

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, isto porque aí se trabalha efetivamente com 

o método de Paulo Freire, e seria interessante ver se existem diferenças no que toca 

ao problema por nós estudado.  

Ao finalizar esse trabalho de pesquisa sobre evasão escolar na educação de 

jovens e adultos ficou a convicção da grandiosidade do trabalho desenvolvido por 

esses educadores anônimos (professores da EJA), que dificilmente recebem o 

reconhecimento da sociedade pelo trabalho desenvolvido. 

Desenvolvem um trabalho de “formiguinha”. Mesmo com as evasões e todos 

os problemas enfrentados diariamente na EJA, vale a pena ajudar uma pessoa a 

desvendar o mundo dos letrados, contribuir para pessoas que  possam ler um bilhete,  

a assinar seu nome, a ler a bíblia, uma receita ou bula de remédio, o que for.  
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APÊNDICE 1 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA SEMED 

 

Como Secretária Municipal de Educação autorizo a realização da pesquisa 

intitulada: EVASÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: um 

estudo de caso com os coordenadores/supervisores pedagógicos e educadores do 

município de Nina Rodrigues-Maranhão. 

 Estou ciente de que essa pesquisa constitui uma tese de doutorado do 

Programa de Pós-Graduação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro – 

UTAD - Portugal, e está sendo realizada pela doutoranda Sílvia de Fátima Nunes da 

Silva, sob a orientação do professor Dr. Armando Paulo Ferreira Loureiro, e que tem 

por objetivo investigar as causas do abandono/evasão escolar na EJA do município 

de Nina Rodrigues. Tomei conhecimento do termo de compromisso a ser assinado 

pelos participantes da pesquisa, assim como dos deveres e penalidades cabíveis à 

pesquisadora caso o acordo para realização da investigação não seja cumprido. 

 A construção dos dados será realizada na própria escola e consistirá na 

aplicação de um questionário juntos aos coordenadores/supervisores e aos 

professores da EJA, que trabalham no turno noturno da escolar durante o 1º e 2º 

semestres de dos anos de 2017 e 2018 e entrevistas escritas ou gravadas ao final do 

trabalho de campo. Estou ciente de que será garantido o anonimato dos professores 

e supervisores participantes e que o estudo não trará riscos físicos nem morais a 

estes. 

 

________________________________________ 

Secretária Municipal de Educação 
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APÊNDICE 2 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 Eu, ______________________________________________________ RG 

________________, declaro estar de acordo em participar da pesquisa realizada pela 

professora SÍLVIA DE FÁTIMA NUNES DA SILVA, CPF 339988093-68, na pesquisa 

intitulada EVASÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: um estudo de 

caso com os coordenadores/supervisores pedagógicos e educadores do município de Nina 

Rodrigues-Maranhão, orientada pelo professor Dr. Armando Paulo Ferreira Loureiro, da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).  

Estou ciente de que receberei resposta ou esclarecimento a qualquer dúvida 

acerca de assuntos relacionados ao objeto da pesquisa e quea  pesquisadora manterá 

o caráter oficial das informações relacionando-as com a minha privacidade, sem que 

ocorra qualquer tipo de coerção ou prejuízo. Quanto a custos e receita, estas são 

nulas, não havendo qualquer tipo de despesa de minha parte, ou ganho com minha 

participação nesta pesquisa. Ciente dos termos propostos concordo em participar da 

pesquisa. 

 

 

. _______________________________________ 

Assinatura do participante 
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UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

Escola de Ciências Humanas e Sociais 
Departamento de Educação e Psicologia 
Doutoramento em Ciências da Educação 

 

APÊNDICE 3 

Guião da Entrevista à Coordenação e Supervisão da EJA do Município de Nina 

Rodrigues – Maranhão. 

Objetivo: saber qual a perspectiva da coordenação e supervisão municipal de 

educação básica da SEMNR (Secretaria Municipal de Educação de NinaRodrigues as 

causas e que medidas são necessárias para combater essa evasão.  

1. Informações do Entrevistado 

1.1 Data da entrevista:            Horário:  

1.2 Idade: entre 20 a 24 anos (    )      25 a 39 anos (    )     40 ou mais (    ) 

1.3 Gênero:  

1.4 Função ou cargo atual que exerce: 

Coordenador Pedagógico 

1.6 Tempo de serviço na Educação: 

1.7 Nível de Formação (Graduado, especialista, mestre…) e área de formação  

(Pedagogia...):  

 

 QUESTÕES DA ENTREVISTA 

2 – Identificar as perspectivas de supervisão/coordenação: 

2.1 O que você entende por supervisão/coordenação? 

2.2 Você acredita que sua atuação como supervisor/coordenadora pode ajudar os 

professores a melhorarem suas práticas pedagógicas? 
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2.3– Considerando a função exercida por vós na Educação de Jovens e Adultos, 

existe colaboração entre os gestores/diretores de escola e a área em que atua: Se 

existe como se processa? Se não existe, por que isso acontece?  

3 – O que a supervisão/coordenação faz para garantir o acompanhamento e 

orientação pessoal, social e pedagógica dos alunos da EJA? 

3.1 O que faz para fomentar o clima de cooperação entre esses alunos?  

3.2 Que medidas de acompanhamento aos alunos são incrementadas quando os 

alunos revelam dificuldades de aprendizagem? 

3.3 Vocês consideram os saberes prévios dos alunos adultos?  Se sim, o senhor (a) 

pode destacar como consideram esses saberes? 

3.4 De que forma faz sua intervenção na orientação dos estudos dos alunos da EJA? 

4 – Como está a dinamização da equipe pedagógica no âmbito do processo 

formativo preservando o cumprimento das competências individuais e de 

grupo: 

4.1 Quais os mecanismos de apoio você desenvolve com professores da EJA que 

integram sua equipe pedagógica no desempenho das suas funções? 

4.2 Que tipos de problemas surgem com mais frequência em sua equipe de 

professores e alunos da EJA? 

4.3  Que tipo de atitude toma diante desses problemas? 

4.4 Nas reuniões com professores da EJA vocês planejam em conjunto e analisam as 

características individuais dos alunos e do grupo de professores? Pode exemplificar? 

5. Evasão e Medidas que estão a ser postas em prática para a erradicar na EJA. 

5.1 A EJA no Brasil como modalidade de Educação Básica está sendo motivo de 

muitos debates, tanto a nível federal, estadual ou municipal, o que a equipe de 

supervisores e coordenadores municipais desta SEMNR tem debatido a respeito da 

EJA.  

5.1.1 Se houve debates, fale-me sobre o que debatem? 
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5.2 Quais os principais problemas enfrentados nas turmas de EJA? 

5.3 Na rede municipal de Ensino de Nina Rodrigues existe evasão e fracasso escolar 

nas turmas da EJA? Se sim, a que você atribui?  

5.4 O que a equipe da Secretaria de Educação do Município está a fazer para a 

erradicação das evasões escolares da EJA? 

5.5 O que a equipe da Secretaria de Educação do Município está a fazer para a 

erradicação das evasões escolares da EJA? 

5.6 O que tens a falar sobre a Educação de Adultos e o trabalho por vós desenvolvido? 
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UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

Escola de Ciências Humanas e Sociais 
Departamento de Educação e Psicologia 
Doutoramento em Ciências da Educação 

 

APÊNDICE 4 

Guião da Entrevista utilizado com os professores da EJA do Município de Nina 

Rodrigues – Maranhão. 

Objetivos 

 * Identificar as perspectivas dos professores (as) da rede municipal de educação que 

atuam como docentes na Educação de Jovens e Adultos, em relação aoabandono 

dos alunos da EJA.  

*Analisar junto aos docentes quais as causas da evasão escolar; 

* Investigar quais medidas estão sendo implantadas para combater essa evasão. 

1. Informações do Entrevistado 

1.1 Data da entrevista: ___/___/___ Horário:  

1.2 Idade: entre 20 a 24 anos (    )     25 a 39 anos (    )      40 ou mais (    ) 

1.3 Gênero: ______ 

1.4 Função ou cargo atual que exerce: 

1.5 Tempo de experiência em gestão (no atual cargo):  

1.6 Tempo de serviço na Educação:  

1.7 Nível de Formação (Graduado, especialista, mestre…) e área de formação  

(Pedagogia...):  

 

 QUESTÕES DA ENTREVISTA 

2– Identificar as perspectivas dos professores em relação à supervisão. 

2. 1 O que você entende por supervisão/coordenação da EJA? 
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2.2Você acredita que a atuação do supervisor(a)/coordenador pode ajudar os 

professores a melhorarem suas práticas pedagógicas? 

2.3– Considerando a função de docente exercida por vós na Educação de Jovens e 

Adultos, existe colaboração entre os gestores/diretores de escola na criação de 

estratégias para melhorar a EJA? Se existe como se processa? Se não existe, por 

que isso acontece? 

3 – O que a supervisão/coordenação faz para garantir o acompanhamento e 

orientação pessoal, social e pedagógica dos alunos da EJA: 

3.1 De que forma faz o acompanhamento dos alunos adolescentes e adultos? 

3.2 – Que medidas de acompanhamento aos alunos são incrementadas quando os 

alunos revelam dificuldades de aprendizagem? 

3.3 Você considera os saberes prévios dos alunos adultos?  Se sim, o senhor (a) pode 

destacar como consideram esses saberes? 

4 – Como está ocorrendo a dinâmicada equipe pedagógica no âmbito do 

processo formativo preservando o cumprimento das competências individuais 

e de grupo: 

4.1– Quais os mecanismos de apoio o supervisor da EJA propõe aos professores da 

EJA no desempenho das suas funções? 

4.2 - Que tipos de problemas surgem com mais frequência em sua sala de aula com 

os alunos da EJA? 

4.3 – Que tipo de atitude toma diante desses problemas? 

4.4 – Nas reuniões com supervisores da EJA vocês planejam em conjunto e analisam 

as características individuais dos alunos? Pode exemplificar? 

5. Evasão e Medidas que estão a ser postas em prática para a erradicar na EJA. 

5.1 A EJA no Brasil como modalidade de Educação Básicaestá sendo motivo de 

muitos debates, tanto a nível federal, estadual ou municipal, o que a equipe de 

professores dessa escola e da rede municipal tem debatido a respeito da EJA.  
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5.1.1 Se houve debates, fale-me sobre o que debateram. 

5.2 Quais os principais problemas enfrentados nas turmas de EJA? 

5.3 Na rede municipal de Ensino de Nina Rodrigues existe evasão e fracasso escolar 

nas turmas da EJA? Se sim, a que você atribui?  

5.4 O que a equipe da Secretaria de Educação do Município está a fazer para a 

erradicação das evasões escolares da EJA? 

5.5 Como é feito o acompanhamento por parte dos supervisores nas turmas da EJA 

na escola em que está sob a sua responsabilidade? 

5.6 O que tens a falar sobre a Educação de Adultos e o trabalho por vós desenvolvido? 
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Anexo 1- TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS COM 

SUPERVISORES 

 

 
UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

Escola de Ciências Humanas e Sociais 
Departamento de Educação e Psicologia 
Doutoramento em Ciências da Educação 

 

S1 

 

Guião da Entrevista à Coordenação e Supervisão da EJA do Município de Nina 

Rodrigues – Maranhão. 

 

Objetivos 

 

 Identificar a perspectiva da coordenação e supervisão municipal de educação básica 

da SEMNR (Secretaria Municipal de Educação de Nina Rodrigues) as causas e que 

medidas são necessárias para combater essa evasão.  

1. Informações do Entrevistado 

1.1 Data da entrevista: 20/06/2018. Horário: 14hs. 

1.2 Idade: entre 20 a 24 anos (    )      25 a 39 anos (    )    40 ou mais ( x ) 

1.3 Gênero: Masculino 

1.4 Função ou cargo atual que exerce: Coordenação/Supervisão. 

1.5 Tempo de serviço na Educação: 21 anos. 

1.6 Nível de Formação (Graduado, especialista, mestre…) e área de formação  

(Pedagogia...):  

Ciências com Habilitação em Matemática  

 

QUESTÕES DA ENTREVISTA 

2– Identificar as perspectivas de supervisão/coordenação: 

Possibilitar um paralelo com o regular, normal, sensibilizar o educando da importância 

de estudar, fazer continuidade, oportunizar melhorias no atendimento. 
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2.1 O que você entende por supervisão/coordenação? 

Pra mim, é um conjunto de construções que tem como finalidade orientar, possibilitar, 

liderar de forma organizada, a realizar um trabalho de mediação entre alunos e 

professores de forma a possibilitar aprendizagem aos alunos.     

2.2 Você acredita que sua atuação como supervisor (a)/coordenadora pode ajudar os 

professores a melhorarem suas práticas pedagógicas? 

Com certeza, estamos em constante processo de aprendizagem, em qualquer 

profissão devem-se buscar orientações para auxiliar os profissionais a desenvolver 

um trabalho de qualidade. 

2.3 Considerando a função exercida por vós na Educação de Jovens e Adultos, existe 

colaboração entre os gestores/diretores de escola e a área em que atua: Se existe 

como se processa? Se não existe, por que isso acontece? Alguns gestores participam 

ativamente desde a busca ativa de matrículas até a formatura dos alunos, outros não 

são tão participativos. 

3 – O que a supervisão/coordenação faz para garantir o acompanhamento e 

orientação pessoal, social e pedagógica dos alunos da EJA: 

A orientação é realizada através de visitas periódicas nas escolas onde funciona a 

educação de jovens e adultos, os planejamentos são realizados bimestralmente pela 

coordenação e supervisão na própria secretaria de educação, incentivamos as 

festinhas nas datas comemorativas, acompanhamos a aprendizagem desses alunos. 

3.1 De que forma faz o acompanhamento dos alunosadolescentes e adultos? 

Formações cujas orientações culminam em construir materiais, objetos, métodosque 

visem facilitar e dinamizar o momento em sala. 

3.2 O que faz para fomentar o clima de cooperação entre esses alunos? 

Fazemos o possível para criar esse clima, com projetos que visem inclusão e 

sensibilização, (jantares, jogos, comemorações). 

3.3 Que medidas de acompanhamento aos alunos são incrementadas quando os 

alunos revelam dificuldades de aprendizagem?  

As formações estabelecem momentos didáticos próprios para estas situações 

(brincadeiras, dinâmicas, resgates, rodas de conversas, etc.…). 
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3.4 Vocês consideram os saberes prévios dos alunos adultos?  Se sim, o senhor (a) 

pode destacar como consideram esses saberes? 

Sem dúvida, é parte preponderante do processo de aprendizagem da EJA, ouvir suas 

vivências e aplicar em sala de aula, tornar valorizada a história de vida do aluno. 

4 – Como está a dinamização da equipe pedagógica no âmbito do processo 

formativo preservando o cumprimento das competências individuais e de 

grupo. 

A dinamização da equipe pedagógica da EJA está em planejar visitas, promover 

formações pedagógicas junto aos professores e quando possível junto aos alunos 

quanto ao cumprimento das competências individuais ou em grupo, nossos 

professores são orientados no que diz respeito a história de vida desses alunos 

embora a gente saiba que muitos docentes não nos atendem e continuam suas aulas 

de forma tradicional, suas aulas são ministradas como se esses alunos fossem 

crianças.   

4.1 Quais os mecanismos de apoio você desenvolve com professores da EJA que 

integram sua equipe pedagógica no desempenho das suas funções? 

Formações cujas orientações culminam em construir materiais, objetos, métodos que 

visem facilitar e dinamizar o momento em sala. 

4.2 Que tipos de problemas surgem com mais frequência em sua equipe de 

professores e alunos da EJA? 

Nos professores, a desmotivação em função da ausência dos alunos. Nos alunos, sua 

perspectiva de vida, sonhos frustrados causando ausência.    

4.3  Que tipo de atitude toma diante desses problemas? 

Formações ou reuniões focando os problemas apresentados, jantares, diálogo entre 

eles, isto é, com todos envolvidos. 

4.4  Nas reuniões com professores da EJA vocês planejam em conjunto e analisam 

as características individuais dos alunos e do grupo de professores? Pode 

exemplificar? 

Existem vários momentos de planejamento, grupais e também individuais, nos grupais 

é sempre colocado situações de como ter êxito em relação a evasão. 
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5. Medidas que estão a ser postas em prática para erradicar a evasão e o 

fracasso escolar na Educação de Adultos. 

A supervisão pedagógica teme a evasão, as medidas tomadas são o diálogo o 

incentivo da prefeitura em ajudar com trabalho os melhores alunos, realizar momentos 

de lazer, tais como aniversários de alunos, festinhas, etc. 

5.1 A EJA no Brasil como modalidade de Educação Básica está sendo motivo de 

muitos debates, tanto a nível federal, estadual ou municipal, o que a equipe de 

supervisores e coordenadores municipais desta SEMNR tem debatido a respeito da 

EJA.  

Meios de como tentar fazer permanecer pela coordenação (kits de matérias escolares 

para alunos, doação de óculos, após exames e se necessário). Troca de documentos 

(não alfabetizados por alfabetizados). Busca por cursos profissionalizantesjunto do 

governo do Estado, etc... 

5.1.1 Se houve debates, fale-me sobre o que debatem? 

Debatemos sobre a importância em sensibilizar estes alunos, tornando parte 

fundamental deste processo. Falamos da necessidade de entendimento destes alunos 

em entender e realizar suas necessidades com mais facilidade. 

5.2 Quais os principais problemas enfrentados nas turmas de EJA? 

 Ausência continua sendo o principal problema, evasão, vem logo atrás a importância 

e sensibilidade de alguns profissionais em educação. 

5.3 Na rede municipal de Ensino de Nina Rodrigues existe evasão e fracasso escolar 

nas turmas da EJA? Se sim, a que você atribui?  

 Sim, e mesmo com muitas mudanças e apoio da atual gestão, mais fatores como: 

merenda escolar, transporte escolar, apoio da família do jovem, importância que o 

adulto considera etc...isso mesmo com muitas melhorias.   

5.4 O que a equipe da Secretaria de Educação do Município está a fazer para a 

erradicação das evasões escolares da EJA? 

A SEMED tem apoiado consideravelmente as melhorias citadas (os números de 

matrículas confirmam) 
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5.5 Como é feito o acompanhamento das turmas da EJA nas escolas que estão sob 

a sua responsabilidade 

Através de visitas mensais ou periódicas, planejamentos e formações. 

5.6 O que tens a falar sobre a Educação de Adultos e o trabalho por vós desenvolvido? 

Ainda é uma modalidade de ensino tratada com muito descaso em todo país.  
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UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 
Escola de Ciências Humanas e Sociais 

Departamento de Educação e Psicologia 
Doutoramento em Ciências da Educação 

 

S2 

 

Guião da Entrevista à Coordenação e Supervisão da EJA do Município de Nina 

Rodrigues – Maranhão. 

Objetivo: saber qual a perspectiva da coordenação e supervisão municipal de 

educação básica da SEMNR (Secretaria Municipal de Educação de NinaRodrigues as 

causas e que medidas são necessárias para combater essa evasão.  

1. Informações do Entrevistado 

1.1 Data da entrevista: 12/10/2018. Horário: 14hs. 

1.2 Idade: entre 20 a 24 anos (    )     25 a 39 anos (    )   40 ou mais ( X ) 

1.3 Gênero: Feminino 

1.4 Função ou cargo atual que exerce: 

Coordenador Pedagógico 

1.6 Tempo de serviço na Educação: 35 anos  

1.7 Nível de Formação (Graduado, especialista, mestre…) e área de formação  

(Pedagogia...):  

Pós-Graduada em Docência/Licenciada em Matemática 

 

QUESTÕES DA ENTREVISTA 

2– Identificar as perspectivas de supervisão/coordenação: 

Fomentar o desenvolvimento pessoal e social dos alunos, através de estratégias de 

trabalho de grupo e individual, evidenciar o esforço e a capacidade dos alunos, 

conhecer, valorizar, dialogar e construir novos saberes a partir do contexto e das 

pessoas reais é parte do aprendizado da superação dos preconceitos e da construção 
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de uma educação comprometida com a qualidade de aprendizagem, equidade e 

superação das desigualdades. 

2.1 O que você entende por supervisão/coordenação? 

É um articulador que tem a função da busca de soluções para o problema existente 

no âmbito escolar, contribuindo assim com o aperfeiçoamento profissional de cada 

professor e ao mesmo tempo ajudando a construir um ensino de aprendizagem de 

qualidade. 

2.2 Você acredita que sua atuação como supervisor (a)/coordenadora pode ajudar os 

professores a melhorarem suas práticas pedagógicas? 

Sim, pois o trabalho desenvolvido na escola contribui na formação, na reflexão e 

tomada de consciência dos professores para melhoria do ensino aprendizagem. 

2.3 Considerando a função exercida por vós na Educação de Jovens e Adultos, existe 

colaboração entre os gestores/diretores de escola e a área em que atua: Seexiste 

como se processa? Se não existe, por que isso acontece?  

Existe. Através de conversas.  

3 – O que a supervisão/coordenação faz para garantir o acompanhamento e 

orientação pessoal, social e pedagógica dos alunos da EJA? 

3.1  O que faz para fomentar o clima de cooperação entre esses alunos?  

Fomentar o desenvolvimento pessoal e social dos alunos, através de estratégias de 

trabalho de grupo e individual. Evidenciar o esforço e a capacidade dos alunos. 

Conhecer, valorizar, dialogar e construir novos saberes a partir do contexto e das 

pessoas reais é parte do aprendizado da superação dos preconceitos e da construção 

de uma educação comprometida com a qualidade de aprendizagem, equidade e 

superação das desigualdades. 

3.2 Que medidas de acompanhamento aos alunos são incrementadas quando os 

alunos revelam dificuldades de aprendizagem? 

O desenvolvimento da capacidade de aprender, tentando como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo, a compreensão do ambiente natural e 
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social, do sistema politico, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 

fundamenta a sociedade; o desenvolvimento das capacidades de aprendizagem, 

tendo em vista a aquisição de conhecimentos habilidades e a formação de atitudes e 

valores. 

3.3 Vocês consideram os saberes prévios dos alunos adultos?  Se sim, o senhor (a) 

pode destacar como consideram esses saberes? 

Sim, pois eles são produtores de saberes e de cultura, e que, ainda que não saiba ler 

e escrever, está inserido em práticas de letramento, pois já constitui uma história de 

vida e uma identidade social. Esses saberes são considerados através de:  

- Roda de leitura e conversas. 

- Atividades coletivas. 

- Construção de seus próprios trabalhos. 

- Dar voz e vez aos alunos. 

- Conteúdos contextualizados. 

- Palavra geradora do cotidiano do aluno. 

- Contação de causos e contos orais. 

3.4 De que forma faz sua intervenção na orientação dos estudos dos alunos da EJA? 

Processo de planejamento das atividades e momentos reflexivos sobre a prática 

docente, conversa sobre os aspectos que motivam os estudantes a retornarem ou 

permanecerem no ambiente escolar. Habilidades como ouvi falar devem ser 

desenvolvidas a partir da prática e do respeito os múltiplos discursos presentes no 

ambiente escolar. 

4 – Como está a dinamização da equipe pedagógica no âmbito do processo 

formativo preservando o cumprimento das competências individuais e de 

grupo: 

4.1 Quais os mecanismos de apoio você desenvolve com professores da EJA que 

integram sua equipe pedagógica no desempenho das suas funções? 

Formação continuada para os professores compreender o perfil dos alunos EJA, 

conhecer sua história, cultura e costumes, entendendo-o como um sujeito com 
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diferentes experiências de vida e que em algum momento afastou-se da escola devido 

a fatores sociais econômicos, políticos e culturais. 

É necessário compreender e respeitar a pluralidade cultural, as identidades, as 

questões que envolveram classe, raça, saber e linguagem dos alunos valorizando sua 

bagagem histórica.  

 

4.2 Que tipos de problemas surgem com mais frequência em sua equipe de 

professores e alunos da EJA? 

O despreparo dos professores para trabalhar com essa modalidade, abandono e 

infrequência dos alunos. 

4.3  Que tipo de atitude toma diante desses problemas? 

Formação continuada, orientação e articulação de um planejamento adequado, 

palestras e depoimentos de incentivos aos alunos. 

4.4 Nas reuniões com professores da EJA vocês planejam em conjunto e analisam as 

características individuais dos alunos e do grupo de professores? Pode exemplificar? 

Sim. Analisamos os resultados de cada período e planejamos de acordo com as 

dificuldades apresentadas sugerindo ações para atingir resultados melhores. 

5. Medidas que estão a ser postas em prática para erradicar a evasão e o 

fracasso escolar na Educação de Adultos. 

5.1 A EJA no Brasil como modalidade de Educação Básica está sendo motivo de 

muitos debates, tanto a nível federal, estadual ou municipal, o que a equipe de 

supervisores e coordenadores municipais desta SEMNR tem debatido a respeito da 

EJA.  

- A problemática da evasão escolar do EJA. 

- Superação da evasão escolar na EJA. 

- Combate a evasão escolar na EJA. 

 

5.1.1 Se houve debates, fale-me sobre o que debatem? 
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Sobre o perfil dos professores da EJA. Pois trabalhar com jovens e adultos é um 

desafio que exige muita dedicação por parte do educador, pois trata-se de um universo 

em que o  aluno não está habituado ao ambiente escolar, e desta forma, o professor 

tem como missão buscar meio de integra-los a vida educacional como inseri-lo na 

sociedade. 

5.2 Quais os principais problemas enfrentados nas turmas de EJA? 

Evasão escolar, infrequência, e desinteresse dos alunos e professores. 

- Muitos desses jovens e adultos têm família e precisa trabalhar para assumir as 

despesas familiares. Desta forma, se faz necessário a compreensão por parte dos 

docentes com relação a realidade de seus alunos, e assim utilizar recursos e métodos 

de ensino que estimulem os alunos a continuarem estudando pois do contrário, 

desistem antes mesmo de terminar o ano. O desinteresse dos alunos pelos estudos, 

pois muitos destes alunos não frequenta a escola por vontade própria. Desta forma, 

esse desinteresse por parte de alguns prejudica o aprendizado dos alunos que tem 

mais idade.  

5.3 Na rede municipal de Ensino de Nina Rodrigues existe evasão e fracasso escolar 

nas turmas da EJA? Se sim, a que você atribui?  

Sim, atribui-se a gravidez, a falta de transporte escolar, cansaço do trabalho diário, ao 

problema falta de saúde, ao problema visual. 

5.4 O que a equipe da Secretaria de Educação do Município está a fazer para a 

erradicação das evasões escolares da EJA? 

Formação continuada para os professores que trabalham com essa modalidade, 

metodologias diferenciadas a fim de cativar os alunos e garantir aprendizado e a 

permanência dos alunos na escola. 

 

5.5 O que a equipe da Secretaria de Educação do Município está a fazer para a 

erradicação das evasões escolares da EJA? 

O acompanhamento é feito através do SIAEP (Sistema Integrado de Administração 

de Escolas Públicas), onde cada período é feito análise: do rendimento, da frequência, 

da carga horária, e os conteúdos aplicados. 
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5.6 O que tens a falar sobre a Educação de Adultos e o trabalho por vós desenvolvido? 

É uma modalidade que oferece um olhar diferenciado, onde a dignidade ande lado a 

lado com a aprendizagem, e assim se construa pessoas que vivam com mais saber 

educacional e com isso melhore sua qualidade de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 
 

 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 
Escola de Ciências Humanas e Sociais 

Departamento de Educação e Psicologia 
Doutoramento em Ciências da Educação 

 

S3 

 

Guião da Entrevista à Coordenação e Supervisão da EJA do Município de Nina 

Rodrigues – Maranhão. 

Objetivo: saber qual a perspectiva da coordenação e supervisão municipal de 

educação básica da SEMNR (Secretaria Municipal de Educação de NinaRodrigues as 

causas e que medidas são necessárias para combater essa evasão.  

1. Informações do Entrevistado 

1.1 Data da entrevista: 20/06/2018. Horário: 14hs. 

1.2 Idade: entre 20 a 24 anos (   )      25 a 39 anos (  x  )   40 ou mais (    ) 

1.3 Gênero: Feminino  

1.4  Função ou cargo atual que exerce: Coordenação Pedagógica 

1.6 Tempo de serviço na Educação: 12 

1.7 Nível de Formação (Graduado, especialista, mestre…) e área de formação  

(Pedagogia...): 

 Letras com especialização em Língua Inglesa e Educação Especial  

 

 QUESTÕES DA ENTREVISTA 

2– Identificar as perspectivas de supervisão/coordenação: 

2. 1 O que você entende por supervisão/coordenação? 

O coordenador pedagógico tem a função de coordenar e acompanhar o trabalho 

pedagógico, e diante de situações conflituosas, como dificuldades de aprendizagem 

ou abandono escolar, buscar soluções junto aos professores. 
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2.2 Você acredita que sua atuação como supervisor/coordenador (a) pode ajudar 

osprofessores a melhorarem suas práticas pedagógicas? 

Sim. Tendo em vista que ao observarmos uma dificuldade, acontece a intervenção. 

2.3 Considerando a função exercida por vós na Educação de Jovens e Adultos, existe 

colaboração entre os gestores/diretores de escola e a área em que atua: Se existe 

como se processa? Se não existe, por que isso acontece?  

Sempre que possível acontece a trocade experiências entre os gestores, isso contribui 

de alguma forma para melhorar o trabalho. 

3 – O que a supervisão/coordenação faz para garantir o acompanhamento e 

orientação pessoal, social e pedagógica dos alunos da EJA: 

3.1.  O que faz para fomentar o clima de cooperação entre esses alunos? 

O acompanhamento é feito em sala de aula, ainda não acontece como deveria. 

3.2  Que medidas de acompanhamento aos alunos são incrementadas quando os 

alunos revelam dificuldades de aprendizagem? 

Há intervenções como a identificação da causa, como por exemplo: os problemas 

como a visão. No entanto, ainda não é completa toda rede. 

3.3 Vocês consideram os saberes prévios dos alunos adultos?  Se sim, o senhor (a) 

pode destacar como consideram esses saberes? 

A rede de ensino está em um momento de organização no que diz respeito a uma 

avaliação inicial e documentação apresentada pelos alunos. 

3.4 De que forma faz sua intervenção na orientação dos estudos dos alunos da EJA? 

Acontecem visitas periódicas, que infelizmente não permitem uma orientação 

adequada. 

4 – Como está a dinamização da equipe pedagógica no âmbito do processo 

formativo preservando o cumprimento das competências individuais e de 

grupo: 
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4.1  Quais os mecanismos de apoio você desenvolve com professores da EJA que 

integram sua equipe pedagógica no desempenho das suas funções? 

Acontecem planejamentos integrados, organizados por zonas (núcleos), mas que não 

contemplam toda a rede. 

4.2 Que tipos de problemas surgem com mais frequência em sua equipe de 

professores e alunos da EJA? 

As dificuldades em planejar por parte dos professores e a evasão dos alunos por conta 

de problemas de visão. 

4.3  Que tipo de atitude toma diante desses problemas? 

Procura-se orientar o professor com dificuldades e os alunos com problemas de visão 

passam por consulta para a aquisição de óculos. 

4.4 Nas reuniões com professores da EJA vocês planejam em conjunto e analisam as 

características individuais dos alunos e do grupo de professores? Pode exemplificar? 

Sim. São compartilhadas experiências de sucesso, e também dificuldades para que 

busque soluções em conjunto. 

5. Medidas que estão a ser postas em prática para erradicar a evasão e o 

fracasso escolar na Educação de Adultos. 

Doação de óculos para todos os alunos da rede com problemas de vista. 

5.1 A EJA no Brasil como modalidade de Educação Básica está sendo motivo de 

muitos debates, tanto a nível federal, estadual ou municipal, o que a equipe de 

supervisores e coordenadores municipais desta SEMNR tem debatido a respeito da 

EJA.  

Temos feito algumas modificações na equipe de coordenação, para o ajuste diante 

das dificuldades nos acompanhamentos. 

5.1.1 Se houve debates, fale-me sobre o que debatem? 

A necessidade de um acompanhamento mais efetivo no dia a dia na sala de aula. 

5.2 Quais os principais problemas enfrentados nas turmas de EJA? 
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Dificuldades de aprendizagem e evasão. 

5.3 Na rede municipal de Ensino de Nina Rodrigues existe evasão e fracasso escolar 

nas turmas da EJA? Se sim, a que você atribui?  

Em um ano a frequência tem melhorado. No entanto, ainda existe e atribuímos isso 

ás dificuldades do município, em manter a merenda, condições de trabalho e 

problemas de visão dos alunos. 

5.4 O que a equipe da Secretaria de Educação do Município está a fazer para a 

erradicação das evasões escolares da EJA? 

A SEMED tem apoiado consideravelmente as melhorias citadas (os números de 

matrículas confirmam) 

Projeto pra doação de óculos e ajuste na equipe, para um melhor acompanhamento. 

 

5.5 Como é feito o acompanhamento das turmas da EJA nas escolas que estão sob 

a sua responsabilizar  

No momento apenas três turmas estão sobre minha responsabilidade, as quais ainda 

não iniciei o trabalho de acompanhamento. 

 

5.6 O que tens a falar sobre a Educação de Adultos e o trabalho por vós desenvolvido? 

A entrevistada não respondeu a pergunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 
 

 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

Escola de Ciências Humanas e Sociais 
Departamento de Educação e Psicologia 
Doutoramento em Ciências da Educação 

 

S 4 

Guião da Entrevista à Coordenação e Supervisão da EJA do Município de Nina 

Rodrigues – Maranhão. 

Objetivo: saber qual a perspectiva da coordenação e supervisão municipal de 

educação básica da SEMNR (Secretaria Municipal de Educação de NinaRodrigues as 

causas e que medidas são necessárias para combater essa evasão.  

1. Informações do Entrevistado 

1.1 Data da entrevista: 20/06/2018. Horário: 14hs. 

1.2 Idade: entre 20 a 24 anos (   )     25 a 39 anos (    )     40 ou mais (  x  ) 

1.3 Gênero: Masculino 

1.4 Função ou cargo atual que exerce: CoordenadorPedagógico  

1.6 Tempo de serviço na Educação:  26 anos 

1.7 Nível de Formação (Graduado, especialista, mestre…) e área de formação  

(Pedagogia...): Graduado em Matemática. 

 

QUESTÕES DA ENTREVISTA 

2– Identificar as perspectivas de supervisão/coordenação: 

Possibilitar um paralelo com o regular,normal, sensibilizar o educando da importância 

de estudar, fazercontinuidade ,oportunizar melhorias no atendimento. 

2. 1 O que você entende por supervisão/coordenação? 

O papel da coordenação é apoiar a questão nos projetos pedagógicos escolar, 

acompanhar e orientar os professores nas atividades escolares. 
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2.2 Você acredita que sua atuação como supervisor (a)/coordenadora pode ajudar os 

professores a melhorarem suas práticas pedagógicas? 

Sim, atrás das orientações do fazer pedagógico, sobre tudo os professores em inicio 

de carreira. 

2.3 Considerando a função exercida por vós na Educação de Jovens e Adultos, existe 

colaboração entre os gestores/diretores de escola e a área em que atua: Se existe 

como se processa? Se não existe, por que isso acontece?  

As vezes não acontece, a EJA funciona em um terceiro turno, à noite, o gestor prefere 

trabalhar nos turnos matutino e vespertino, deixando a educação de jovens e adultos 

desassistidas. 

3 – O que a supervisão/coordenação faz para garantir o acompanhamento e 

orientação pessoal, social e pedagógica dos alunos da EJA: 

3.1 O que faz para fomentar o clima de cooperação entre esses alunos? 

Atividades do ser e do conviver, como festas em datas comemorativas, aniversários, 

atividades culinárias, teatro, danças, enfim tudo que desperta o interesse dos alunos. 

3.2 Que medidas de acompanhamento aos alunos são incrementadas quando os 

alunos revelam dificuldades de aprendizagem? 

Os alunos apresentam muitas dificuldades uns com idade bastante avançada já não 

tem uma boa visão. Óculos são doados, orientamos no sentido de finalizar as aulas, 

planejar atividades de acordo com o nível dos alunos. 

3.3 Vocês consideram os saberes prévios dos alunos adultos?  Se sim, o senhor (a) 

pode destacar como consideram esses saberes? 

O aluno adulto tem uma vivência de mundo muito grande, as informações obtidas 

durante sua trajetória de vida é fundamental para queprofessor potencialize em suas 

aulas. A sistematização dos saberes dos alunos, também é uma forma de valorizar 

cada um deles e fazer com que eles e interessem pelas aulas. 

3.4 De que forma faz sua intervenção na orientação dos estudos dos alunos da EJA? 
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Quando percebe que o professor está infantilizando sua aula. O aluno de EJA já tem 

toda uma bagagem de saberes, precisa potencializar esses saberes, tornando 

significativo para aquela clientela. As atividades devem ser de acordo com a faixa 

etária. 

4 – Como está a dinamização da equipe pedagógica no âmbito do processo 

formativo preservando o cumprimento das competências individuais e de 

grupo: 

4.1 Quais os mecanismos de apoio você desenvolve com professores da EJA que 

integram sua equipe pedagógica no desempenho das suas funções? 

A orientação para que o professor perceba que o aluno da EJA precisa despertar o 

interesse para estudar, uma vez que as oportunidades foram perdidas. 

4.2 Que tipos de problemas surgem com mais frequência em sua equipe de 

professores e alunos da EJA? 

O problema mais frequente é no lidar, no fazer pedagógico. As vezes o professor não 

tem experiência de sala de aula e querem ensinar adultos como se fossem crianças. 

4.3 Que tipo de atitude toma diante desses problemas? 

Desenvolvemos formações continuadas, orientamos no sentido de que o professor 

execute sua função de maneira clara de que está lidando com adultos e não com 

crianças. 

4.4 Nas reuniões com professores da EJA vocês planejam em conjunto e analisam as 

características individuais dos alunos e do grupo de professores? Pode exemplificar? 

Sim. Planejamos, chamamos de planejamento integrado, reunimos todos os 

professores, fazemos uma avaliação do nível de cada aluno. Partir daí traçamos o 

nosso planejamento no sentido de atingir todos os alunos. 

5. Medidas que estão a ser postas em prática para erradicar a evasão e o 

fracasso escolar na Educação de Adultos. 

5.1 A EJA no Brasil como modalidade de Educação Básica está sendo motivo de 

muitos debates, tanto a nível federal, estadual ou municipal, o que a equipe de 
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supervisores e coordenadores municipais desta SEMNR tem debatido a respeito da 

EJA.  

- A problemática da evasão escolar do EJA. 

- Superação da evasão escolar na EJA. 

- Combate a evasão escolar na EJA. 

 

5.1.1 Se houve debates, fale-me sobre o que debatem? 

O debate é no sentido de que cada aluno possa ter oportunidade iguais, que outros 

não tiveram. Oferecer um ensino de qualidade, fazer com que ele permaneça na sala 

de aula. 

5.2 Quais os principais problemas enfrentados nas turmas de EJA? 

A evasão dos alunos. Matriculam-se e abandonam a escola no decorrer do ano letivo. 

5.3 Na rede municipal de Ensino de Nina Rodrigues existe evasão e fracasso escolar 

nas turmas da EJA? Se sim, a que você atribui?  

Sim. A evasão é o grande problema. Como são alunos adultos alguns com idade 

avançada, trabalham durante todo dia à noite estão cansados e se a escola não 

oferecer algo que lhe chame atenção, desistem. 

5.4 O que a equipe da Secretaria de Educação do Município está a fazer para a 

erradicação das evasões escolares da EJA? A SEMED tem apoiado 

consideravelmente as melhorias citadas(os números de matriculas confirmam) 

A SEMED está desenvolvendo atividades lúdicas com os professores e alunos, para 

que eles se motivem a irem para a escola. Distribuindo kit escolar, óculos. Também 

fazendo a busca, indo a casa de cada aluno, conversando com eles, e trazendo para 

a escola.  

5.5 Como é feito o acompanhamento das turmas da EJA nas escolas que estão sob 

a sua responsabilidade? 

O acompanhamento é feito semanalmente. Fazemos conjuntamente atividades para 

incentivar os alunos a permanecerem na sala de aula. 
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5.6 O que tens a falar sobre a Educação de Adultos e o trabalho por vós desenvolvido? 

A EJA é uma modalidade de ensino mais difícil de se trabalhar, precisando de muita 

dedicação e força de vontade. Porém muito gratificante quando se tem resultado 

satisfatório. 
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UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

Escola de Ciências Humanas e Sociais 
Departamento de Educação e Psicologia 
Doutoramento em Ciências da Educação 

 
S5 

 

Guião da Entrevista à Coordenação e Supervisão da EJA do Município de Nina 

Rodrigues – Maranhão. 

Objetivos 

Identificar a perspectiva da coordenação e supervisão municipal de educação básica 

da SEMNR (Secretaria Municipal de Educação de Nina Rodrigues) as causas e que 

medidas são necessárias para combater essa evasão.  

1. Informações do Entrevistado 

1.1 Data da entrevista:  10/06/2018. Horário: 15 hs 

1.2 Idade: entre 20 a 24 anos (   )    25 a 39 anos (    )      40 ou mais ( x  ) 

1.3 Gênero: Masculino 

1.4 Função ou cargo atual que exerce: Coordenador/Supervisor 

1.5 Tempo de serviço na Educação:  25 anos 

1.6 Nível de Formação (Graduado, especialista, mestre…) e área de formação  

(Pedagogia...): Matemática 

 

 QUESTÕES DA ENTREVISTA 

2– Identificar as perspectivas de supervisão/coordenação: 

2. 1 O que você entende por supervisão/coordenação? 

É o profissional que organiza e orienta os trabalhos pedagógicos desenvolvidos na 

escola pelos professores. 

2.2 Você acredita que sua atuação como supervisor(a)/coordenadora pode ajudar os 

professores a melhorarem suas práticas pedagógicas? 
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Sim, porque o coordenador/supervisor orienta desde o planejamento para os 

professores. 

2.3 Considerando a função exercida por vós na Educação de Jovens e Adultos, existe 

colaboração entre os gestores/diretores de escola e a área em que atua: Se existe 

como se processa? Se não existe, por que isso acontece?  

Sim, existe. Realizada através do diálogo e troca de experiências, leituras sobre a EJA 

e debates. 

3 – O que a supervisão/coordenação faz para garantir o acompanhamento e 

orientação pessoal, social e pedagógica dos alunos da EJA: 

3.1.  O que faz para fomentar o clima de cooperação entre esses alunos? 

Desenvolver ações voltadas para o teatro, músicas que valorizem e estimulem a 

cooperação dos alunos. 

3.2 Que medidas de acompanhamento aos alunos são incrementadas quando os 

alunos revelam dificuldades de aprendizagem? 

Faz uma intervenção com os alunos que estão com dificuldades de aprendizagem, 

orientando o professor a desenvolver ações em sala de aula que visem a melhoria da 

aprendizagem. 

3.3 Vocês consideram os saberes prévios dos alunos adultos?  Se sim, o senhor (a) 

pode destacar como consideram esses saberes? 

Os alunos trazem consigo conhecimentos que possibilitam o professor fazer uma 

relação do será aproveitado na aplicação de novos conhecimentos. 

3.4 De que forma faz sua intervenção na orientação dos estudos dos alunos da EJA? 

Na orientação aos professores 

4 – Como está a dinamização da equipe pedagógica no âmbito do processo 

formativo preservando o cumprimento das competências individuais e de 

grupo: 
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4.1 Quais os mecanismos de apoio você desenvolve com professores da EJA que 

integram sua equipe pedagógica no desempenho das suas funções? 

Planejamento coletivo com troca de experiências; formação continuada e visitas 

periódicas. 

4.2 Que tipos de problemas surgem com mais frequência em sua equipe de 

professores e alunos da EJA? 

Um grande problema dos alunos é a vida familiar, trabalham durante o dia e a noite 

chegam cansados para estudar. 

4.3  Que tipo de atitude toma diante desses problemas? 

É nosso dever incentivar os alunos a participar das atividades escolares. 

4.4 Nas reuniões com professores da EJA vocês planejam em conjunto e analisam as 

características individuais dos alunos e do grupo de professores? Pode exemplificar? 

Sim. No coletivo de professores eles são orientados a planejar prevendo as 

características de seus alunos. 

5. Medidas que estão a ser postas em prática para erradicar a evasão e o 

fracasso escolar na Educação de Adultos. 

5.1 A EJA no Brasil como modalidade de Educação Básica está sendo motivo de 

muitos debates, tanto a nível federal, estadual ou municipal, o que a equipe de 

supervisores e coordenadores municipais desta SEMNR tem debatido a respeito da 

EJA.  

Sim. 

5.1.1 Se houve debates, fale-me sobre o que debatem? 

A infrequência e evasões, o que fazer para evitar. 

5.2 Quais os principais problemas enfrentados nas turmas de EJA? 

São vários, o cansaço, problemas familiares que provocam infrequência e abandono. 
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5.3 Na rede municipal de Ensino de Nina Rodrigues existe evasão e fracasso escolar 

nas turmas da EJA? Se sim, a que você atribui?  

Sim. Atribuo a questões de saúde e cansaço.  

5.4 O que a equipe da Secretaria de Educação do Município está a fazer para a 

erradicação das evasões escolares da EJA? 

Promovendo consultas médicas e doando óculos para os alunos. 

5.5 Como é feito o acompanhamento das turmas da EJA nas escolas que estão sob 

a sua responsabilidade?  

Através de planejamento e visitas pedagógicas nas escolas. 

 

5.6 O que tens a falar sobre a Educação de Adultos e o trabalho por vós desenvolvido? 

Temos feito na medida do possível os devidos acompanhamentos cumprindo nosso 

cronograma de trabalho. Sinto-me feliz em contribuir na educação da EJA. 
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Anexo 2 - TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS COM OS 

PROFESSORES DA EJA 

 

 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 
Escola de Ciências Humanas e Sociais 

Departamento de Educação e Psicologia 
Doutoramento em Ciências da Educação 

 
P1 

 

Guião da Entrevista utilizado com os professores da EJA do Município de Nina 

Rodrigues – Maranhão. 

Objetivos 

* Identificar as perspectivas dos professores (as) da rede municipal de educação que 

atuam como docentes na Educação de Jovens e Adultos, em relação aoabandono 

dos alunos da EJA.  

* Analisar junto aos docentes quais as causas da evasão escolar; 

* Investigar quais medidas estão sendo implantadas para combater essa evasão. 

 

1. Informações do Entrevistado 

1.1 Data da entrevista: 05/06/208 Horário: 14 horas 

1.2 Idade: entre 20 a 24 anos (    )     25 a 39 anos (    )    40 ou mais ( x  ) 

1.3 Gênero: F 

1.4 Função ou cargo atual que exerce: Professora. 

1.5 Tempo de experiência em gestão (no atual cargo): 10 anos. 

1.6 Nível de Formação (Graduado, especialista, mestre…) e área de formação 

Pedagógica.  

Ciências com Habilitação em Matemática.      

 

QUESTÕES DA ENTREVISTA 

2– Identificar as perspectivas dos professores em relação ao ensino da EJA. 
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Possibilitar um paralelo com o ensino regular normal, sensibilizar o educando da 

importância de estudar, o fazer continuidade, oportunizar melhorias no atendimento. 

2. 1 O que você entende por supervisão/coordenação? 

Para mim um conjunto de construções que tem como finalidade orientar, possibilitar, 

liderar de forma organizada, a realidade. 

2.2 Você acredita que a atuação do supervisor/coordenador pode ajudar os 

professores a melhorarem suas práticas pedagógicas? 

Com certeza, estamos em constante processo de aprendizagem, em qualquer 

profissão devem-se buscar orientadores para orientar. 

2.3 Considerando a função de docente exercida por vós na Educação de Jovens e 

Adultos, existe colaboração entre os gestores/diretores de escola na criação de 

estratégias para melhorar a EJA? Se existe como se processa? Se não existe, por 

que isso acontece? 

Alguns gestores participam ativamente desde a busca ativa de matriculas até a 

formatura dos alunos, outros não são tão participativos. 

3 – O que a supervisão/coordenação faz para garantir o acompanhamento e 

orientação pessoal, social e pedagógica dos alunos.  

Criar estratégias e instrumentos de orientação pedagógica junto ao professor que 

propicia isso ao aluno  

3.1 De que forma faz o acompanhamento dos alunos adolescentes e adultos? 

Formações cujas orientações culminam em construir materiais, objetos, métodos que 

visem facilitar e orientar o momento em sala.  

3.2 Que medidas de acompanhamento aos alunos são incrementadas quando os 

alunos revelam dificuldades de aprendizagem? 

Atividades diversificadas e que estejam adequadas as suas realidades. 

3.3 Você considera os saberes prévios dos alunos adultos?  Se sim, o senhor (a) pode 

destacar como consideram esses saberes? 

Sim, a partir dos conhecimentos que eles e que procuro montar estratégias para que 

possam assimilar os conteúdos a ser trabalhados/ apreendidos. Sim, saberes das 

experiências do cotidiano, que já aconteceu em sua casa, comunidade. 
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4 – Como está ocorrendo a dinâmica da equipe pedagógica no âmbito do 

processo formativo preservando o cumprimento das competências individuais 

e de grupo? 

4.1 Quais os mecanismos de apoio os supervisores da EJA propõe aos professores 

da EJA no desempenho das suas funções? 

Ainda está sendo feito de forma bastante lenta e ineficaz uma vez que não se tem um 

acompanhamento contínuo. 

4.2 Que tipos de problemas surgem com mais frequência em sua sala de aula com os 

alunos da EJA? 

Evasão escolar e grande número de faltas devido serem adultos que trabalham o dia 

todo e a noite estarem cansados . 

4.3 Que tipo de atitude toma diante desses problemas? 

Conversar, dialogar, apresentar aulas mais dinâmicas. 

4.4 Nas reuniões com supervisores da EJA vocês planejam em conjunto e analisam 

as características individuais dos alunos? Pode exemplificar? 

É feito um planejamento mais voltado para currículo em geral, ou seja, as 

necessidades de aprendizagens daquele grupo da EJA. 

5. Medidas que estão a ser postas em prática para erradicar a evasão e o 

fracasso escolar na Educação de Adultos. 

Debates e visitas. 

5.1 A EJA no Brasil como modalidade de Educação Básica está sendo motivo de 

muitos debates, tanto a nível federal, estadual ou municipal, o que a equipe de 

professores dessa escola e da rede municipal tem debatido a respeito da EJA.  

As faltas nas aulas e a falta de interesse dos alunos, formas de motivá-los a não 

abandonar os estudos. 

5.1.1 Se houve debates, fale-me sobre o que debateram. 

Sobre os problemas que surgem sobre faltas e evasão escolar.  

5.2 Quais os principais problemas enfrentados nas turmas de EJA? 

Evasão escolar e dificuldades de aprendizagem 
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5.3 Na rede municipal de Ensino de Nina Rodrigues existe evasão e fracasso escolar 

nas turmas da EJA? Se sim, a que você atribui?  

Sim. Na maioria das vezes ao gestor que não corre atrás desse público para incentivá-

lo a continuar ou retornar a escola 

5.4 O que a equipe da Secretaria de Educação do Município está a fazer para a 

erradicação das evasões escolares da EJA? 

Não há ações direcionadas a esse fim. 

5.5 Como é feito o acompanhamento por parte dos supervisores nas turmas da EJA 

na escola em que está sob a sua responsabilidade? 

Não há acompanhamento 

5.6 O que tens a falar sobre a Educação de Adultos e o trabalho por vós desenvolvido? 

Um ensino relevante, pois é uma maneira de dar nova chance a quem a priori perdeu 

por algum motivo. Um trabalho árduo porém gratificante, pelo fato de fazer alguns 

crescerem.  
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UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 
Escola de Ciências Humanas e Sociais 

Departamento de Educação e Psicologia 
Doutoramento em Ciências da Educação 

 

P2 

 

Guião da Entrevista utilizado com os professores da EJA do Município de Nina 

Rodrigues – Maranhão. 

Objetivos 

 

 * Identificar as perspectivas dos professores (as) da rede municipal de educação que 

atuam como docentes na Educação de Jovens e Adultos, em relação aoabandono 

dos alunos da EJA.  

*Analisar junto aos docentes quais as causas da evasão escolar; 

* Investigar quais medidas estão sendo implantadas para combater essa evasão.  

 

1. Informações do Entrevistado 

1.1 Data da entrevista: 05/06/2018 Horário: 15 hs 

1.2 Idade: entre 20 a 24 anos (    )     25 a 39 anos (    )    40 ou mais (  x  ) 

1.3 Gênero: F. 

1.4 Função ou cargo atual que exerce:Professora. 

1.5 Tempo de experiência em gestão (no atual cargo): 10 anos. 

1.6 Tempo de serviço na Educação:  10 anos. 

1.7 Nível de Formação (Graduado, especialista, mestre…) e área de formação  

(Pedagogia...):  

Ciências com Habilitação em Matemática 

 

QUESTÕES DA ENTREVISTA 

2– Identificar as perspectivas dos professores em relação ao ensino da EJA. 
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Promover uma educação significativa, capaz de desenvolver uma visão ampla de 

conhecimentos necessários a vida social. 

2. 1 O que você entende por supervisão/coordenação da EJA? 

Coordenar é quem dá o suporte que gerencia, coordena e supervisiona o processo 

ensino aprendizagem, visando a permanência do aluno com sucesso, formar 

professores, partilhar suas ações. 

2.2 Você acredita que a atuação do supervisor (a)/coordenador pode ajudar os 

professores a melhorarem suas práticas pedagógicas? 

 Sim. Quando a ação conjunta desses profissionais existe, com certeza, melhora a 

prática do professor.  

2.3 Considerando a função de docente exercida por vós na Educação de Jovens e 

Adultos, existe colaboração entre os gestores/diretores de escola na criação de 

estratégias para melhorar a EJA? Se existe como se processa? Se não existe, por 

que isso acontece?  

Não. Tem ficado somente ao cargo do professor. 

3 – O que a supervisão/coordenação faz para garantir o acompanhamento e 

orientação pessoal, social e pedagógica dos alunos da EJA: 

3.1 De que forma faz o acompanhamento dos alunos adolescentes e adultos? 

O acompanhamento tem ficado na figura do professor. Professor faz visitas, com os 

pais, mas não tem muito a comemorar. 

3.2 Que medidas de acompanhamento aos alunos são incrementadas quando os 

alunos revelam dificuldades de aprendizagem?  

Temos trabalhado mais o lúdico, jogos, atividades relacionadas á arte, cultura, etc... 

3.3 Você considera os saberes prévios dos alunos adultos?  Se sim, o senhor (a) pode 

destacar como consideram esses saberes? 

Sim, pois a partir dos conhecimentos que eles têm é que procuro montar estratégias 

para que possam assimilar os conteúdos a ser trabalhado/apreendidos. 

4 – Como está ocorrendo a dinâmica da equipe pedagógica no âmbito do 

processo formativo preservando o cumprimento das competências individuais 

e de grupo: 
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4.1 Quais os mecanismos de apoio os supervisores da EJA propõe aos professores 

da EJA no desempenho das suas funções? 

Considerando a vivência que tenho na EJA, esses mecanismos por parte dos 

supervisores e coordenadores para com os professores, muito pouco tem acontecido, 

melhor dizendo não tem acontecido.  

4.2 Que tipos de problemas surgem com mais frequência em sua sala de aula com os 

alunos da EJA? 

 O maior problema é fazer com que eles sejam assíduos, frequentes, faltam muito. 

Isso faz com que haja uma quebra nos trabalhos desenvolvidos. 

4.3  Que tipo de atitude toma diante desses problemas? 

Muito diálogo com os pais dos adolescentes e com eles mesmos. Falamos sobre a 

importância da educação na vida deles. 

4.4 Nas reuniões com supervisores da EJA vocês planejam em conjunto e analisam 

as características individuais dos alunos? Pode exemplificar. 

Sim, mas somente uma vez a cada trimestre. Discutimos que devemos aproveitar as 

características desses alunos, respeitarmos seus saberes. Infelizmente a maioria dos 

colegas não faz isso, dizem que é besteira. 

5. Medidas que estão a ser postas em prática para erradicar a evasão e o 

fracasso escolar na Educação de Adultos. 

5.1 A EJA no Brasil como modalidade de Educação Básica está sendo motivo de 

muitos debates, tanto a nível federal, estadual ou municipal, o que a equipe de 

professores dessa escola e da rede municipal tem debatido a respeito da EJA.  

Debatemos sobre como fazer para esses alunos permanecerem na escola 

5.1.1 Se houve debates, fale-me sobre o que debateram. 

As estratégias de aprendizagem, o que e como devemos ensinar esses alunos. 

5.2 Quais os principais problemas enfrentados nas turmas de EJA? 

 Infrequência, abandono das aulas. 

5.3 Na rede municipal de Ensino de Nina Rodrigues existe evasão e fracasso escolar 

nas turmas da EJA? Se sim, a que você atribui?  
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Sim. Existe muita evasão. Nós professores sentimo-nos fracassados no final do ano 

quando vemos as salas de aula vazias, poucos alunos vão até o final do ano. 

5.4 O que a equipe da Secretaria de Educação do Município está a fazer para a 

erradicação das evasões escolares da EJA? 

Pouca coisa. Querem é número de alunos para receber mais dinheiro do FUNDEB. 

5.5 Como é feito o acompanhamento por parte dos supervisores nas turmas da EJA 

na escola em que está sob a sua responsabilidade? 

Poucas vezes vieram na escola, porém pedem os diários de frequência. 

5.6 O que tens a falar sobre a Educação de Adultos e o trabalho por vós desenvolvido? 

A EJA é boa para quem não pôde estudar na idade certa. Quanto ao meu trabalho eu 

gosto do que faço, gosto de ver a alegria dos alunos ao aprender coisas novas. 
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UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 
Escola de Ciências Humanas e Sociais 

Departamento de Educação e Psicologia 
Doutoramento em Ciências da Educação 

 

P3 

 

Guião da Entrevista utilizado com os professores da EJA do Município de Nina 

Rodrigues – Maranhão. 

Objetivos 

 

 * Identificar as perspectivas dos professores (as) da rede municipal de educação que 

atuam como docentes na Educação de Jovens e Adultos, em relação ao abandono 

dos alunos da EJA.  

* Analisar junto aos docentes quais as causas da evasão escolar; 

* Investigar quais medidas estão sendo implantadas para combater essa evasão.  

 

1. Informações do Entrevistado 

1.1Data da entrevista: 04/04/2018 Horário: 17 hs 

1.2 Idade: entre 20 a 24 anos (    )     25 a 39 anos (    )    40 ou mais (  x  ) 

1.3 Gênero - M 

1.4 Função ou cargo atual que exerce: Professor. 

1.5 Tempoexperiência em gestão (no atual cargo):25 anos 

1.6 Tempo de serviço na Educação. 25 anos. 

1.7 Nível de Formação (Graduado, especialista, mestre…) e área de formação  

(Pedagogia...):  

Graduado em Letras e especialista em Português. 

 

QUESTÕES DA ENTREVISTA 

2– Identificar as perspectivas dos professores em relação ao ensino da EJA. 
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Entendo os professores da EJA sejam mais valorizados, no sentido de que tenham 

mais atenção por parte da Supervisão e coordenação. 

2.1 O que você entende por supervisão/coordenação da EJA? 

Não respondida 

2.2 Você acredita que a atuação do supervisor (a)/coordenador pode ajudar os 

professores a melhorarem suas práticas pedagógicas? 

Acredito que sim, a partir do momento que venha para colaborar ajudando os 

professores a melhorar suas práticas pedagógicas. 

2.3 Considerando a função de docente exercida por vós na Educação de Jovens e 

Adultos, existe colaboração entre os gestores/diretores de escola na criação de 

estratégias para melhorar a EJA? Se existe como se processa? Se não existe, por 

isso acontece? 

Em partes existe, mas, ainda, não chama a atenção de ambos. 

3 – O que a supervisão/coordenação faz para garantir o acompanhamento e 

orientação pessoal, social e pedagógica dos alunos da EJA: 

3.1 De que forma faz o acompanhamento dos alunos adolescentes e adultos? 

 De forma precária, por que quem faz esse acompanhamento as vezes é o próprio 

gestor. 

3.2 Que medidas de acompanhamento aos alunos são incrementadas quando os 

alunos revelam dificuldades de aprendizagem?  

Detectamos essas dificuldades de aprendizagem, procuramos resolver conversando 

e pedindo a participação dos alunos. 

3.3 Você considera os saberes prévios dos alunos adultos?  Se sim, o senhor (a) pode 

destacar como consideram esses saberes? 

Sim, é importante considerar o que eles trazem de casa, principalmente sua história 

de vida. 

4 – Como está ocorrendo a dinâmica da equipe pedagógica no âmbito do 

processo formativo preservando o cumprimento das competências individuais 

e de grupo: 
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4.1 Quais os mecanismos de apoio os supervisores da EJA propõe aos professores 

da EJA no desempenho das suas funções? 

Ao longo de minha caminhada como professor da EJA ainda é precária a Assistência 

de Supervisor e Coordenação nas escolas onde funciona essa modalidade de ensino. 

4.2 Que tipos de problemas surgem com mais frequência em sua sala de aula com os 

alunos da EJA? 

Dificuldades de leitura e escrita, falta de material didático, infrequência, participação 

baixa e etc... 

4.3  Que tipo de atitude toma diante desses problemas? 

Primeiramente dialogar com eles sobre tal situação e dizer que mesmo diante desses 

problemas a aprendizagem é importante. 

4.4 Nas reuniões com supervisores da EJA vocês planejam em conjunto e analisam 

as características individuais dos alunos? Pode explicar?  

Nas reuniões de planejamento o que mais comentamos são maneiras de como 

segurar mais esses alunos em sala de aula. 

5. Medidas que estão a ser postas em prática para erradicar a evasão e o 

fracasso escolar na Educação de Adultos. 

5.1 A EJA no Brasil como modalidade de Educação Básica está sendo motivo de 

muitos debates, tanto a nível federal, estadual ou municipal, o que a equipe de 

professores dessa escola e da rede municipal tem debatido a respeito da EJA.  

Aqui detalhamos muito maneiras de chamar mais a atenção deles e criar situações 

para facilitar o aprendizado desse alunado. E outra questão bem frequente é a falta 

de merenda. 

5.1.1 Se houve debates, fale-me sobre o que debateram. 

A infrequência, a falta de livros e o lanche são assuntos que discutimos porque os 

alunos da EJA são os que carecem de tal assistência.  

5.2 Quais os principais problemas enfrentados nas turmas de EJA? 

São pontualidades, infrequência, leitura e escrita, a fome dos alunos, as vezes 

chegam atrasados e querem sair mais cedo (antes do horário). 
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5.3 Na rede municipal de Ensino de Nina Rodrigues existe evasão e fracasso escolar 

nas turmas da EJA? Se sim, a que você atribui?  

Sim, na escola que trabalho é da Rede Estadual e não é diferente na questão de 

evasão e fracasso. As vezes porque a injustiça em si não chama sua atenção, e as 

vezes é o próprio aluno que não se interessa mesmo. 

5.4 O que a equipe da Secretaria de Educação do Município está a fazer para a 

erradicação das evasões escolares da EJA? 

No meu conhecimento nada, só faz uma lista nominal enorme de alunos coloca na 

sala e não faz o acompanhamento. Para eles o interessa é a quantidade de alunos 

matriculados.      

5.5 Como é feito o acompanhamento por parte dos supervisores nas turmas da EJA 

na escola em que está sob a sua responsabilidade 

Como já falei anteriormente esse acompanhamento aqui quem faz é o próprio gestor. 

Aqui o que vale mesmo é minha vivência porque trabalho nessa modalidade a mais 

de 8 anos, já  sei mais ou menos como lidar com essa faixa etária. 

5.6 que tens a falar sobre a Educação de Adultos e o trabalho por vós desenvolvido? 

Bem, a EJA é uma modalidade que precisa de todo apoio, nessa etapa de ensino 

onde abrange os variados saberes no que estudamos acima, abraça todos os tipos 

de alunos. Por isso, é faixa etária que tem que ter assistência por todos os lados como 

supervisores, coordenadores que venham pra dar ajuda que facilitem formas de 

ensinar melhor esses alunos e chame mais a sua atenção em sala, como livros 

didáticos, distribuição de material escolar que as vezes eles não tem nem o lápis pra 

escrever, lanche. O aluno da EJA é que mais pede lanche e também e que mais cobra 

em relação a quantidades de horários.  

Mas, a Secretaria só se importa mais com a estatística escolar, o aprendizado dos 

alunos fica a segunda o plano por isso, digo e repito que a EJA é a modalidade que 

precisa ser melhor assistida em todos os âmbitos. 
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UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 
Escola de Ciências Humanas e Sociais 

Departamento de Educação e Psicologia 
Doutoramento em Ciências da Educação 

 
P4 

 

Guião da Entrevista utilizado com os professores da EJA do Município de Nina 

Rodrigues – Maranhão. 

 

Objetivos 

 

* Identificar as perspectivas dos professores (as) da rede municipal de educação que 

atuam como docentes na Educação de Jovens e Adultos, em relação aoabandono 

dos alunos da EJA.  

*Analisar junto aos docentes quais as causas da evasão escolar; 

* Investigar quais medidas estão sendo implantadas para combater essa evasão.  

1. Informações do Entrevistado 

 

1.1 Data da entrevista: 06/06/2018 Horário: 22 hs. 

1.2 Idade: entre 20 a 24 anos (    )   25 a 39 anos (    )   40 ou mais (  x ) 

1.3 Gênero: F 

1.4 Função ou cargo atual que exerce; Professor. 

1.5 Tempo de experiência em gestão (no atual cargo):  

1.6 Tempo de serviço na Educação: 12 anos. 

1.7 Nível de Formação (Graduado, especialista, mestre…) e área de formação  

(Pedagogia...):  

Pedagogia Especialização Educação Especial (pós-graduação) 

 

QUESTÕES DA ENTREVISTA 
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2– Identificar as perspectivas dos professores em relação ao ensino da EJA. 

Sempre renovar as práticas pedagógicas interagindo e respeitando os conhecimentos 

que os seus educandos adquiriram (ao longo da vida). 

2. 1 O que você entende por supervisão/coordenação da EJA? 

È um grupo de pessoas capacitadas para orientar os professores na melhoria de suas 

práticas pedagógicas, 

2.2 Você acredita que a atuação do supervisor (a)/coordenador pode ajudar os 

professores a melhorarem suas práticas pedagógicas? 

Sim, tem que dar suporte aos professores da EJA.  

2.3 Considerando a função de docente exercida por vós na Educação de Jovens e 

Adultos, existe colaboração entre os gestores/diretores de escola na criação de 

estratégias para melhorar a EJA? Se existe como se processa? Se não existe, por 

que isso acontece? 

 Sim, a gestora da escola sempre faz acompanhamento e nos dá suporte no que 

precisamos. 

3 – O que a supervisão/coordenação faz para garantir o acompanhamento e 

orientação pessoal, social e pedagógica dos alunos da EJA: 

3.1 De que forma faz o acompanhamento dos alunos adolescentes e adultos? 

A entrevistada não respondeu a questão. 

3.2 Que medidas de acompanhamento aos alunos são incrementadas quando os 

alunos revelam dificuldades de aprendizagem?  

Utilizo muito de explicação que tem haver com a realidade do aluno,  para que ele 

faça uma comparação no seu processo de ensino aprendizagem, recursos visuais e 

materiais. 

3.3 Você considera os saberes prévios dos alunos adultos?  Se sim, o senhor (a) pode 

destacar como consideram esses saberes? 

Sim. Valorizando o que eles trazem de informação do se dia-a-dia e percebo que eles 

têm muito a ensinar. 
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4 – Como está ocorrendo a dinâmica da equipe pedagógica no âmbito do 

processo formativo preservando o cumprimento das competências individuais 

e de grupo: 

4.1 Quais os mecanismos de apoio os supervisores da EJA propõe aos professores 

da EJA no desempenho das suas funções? 

Aulas mais motivadas,  porém não nos dão a menor chance de melhorar. 

4.2 Que tipos de problemas surgem com mais frequência em sua sala de aula com os 

alunos da EJA? 

A distância do percurso até a escola. 

4.3 Que tipo de atitude toma diante desses problemas? 

Já está sendo tomada, o ônibus escolar vai buscá-los . 

4.4 Nas reuniões com supervisores da EJA vocês planejam em conjunto e analisam 

as características individuais dos alunos? Pode exemplificar? 

 Ainda não, tivemos com o coordenador da EJA uma  reunião. 

5. Medidas que estão a ser postas em prática para erradicar a evasão e o 

fracasso escolar na Educação de Adultos. 

5.1 A EJA no Brasil como modalidade de Educação Básica está sendo motivo de 

muitos debates, tanto a nível federal, estadual ou municipal, o que a equipe de 

professores dessa escola e da rede municipal tem debatido a respeito da EJA.  

Medidas cabíveis a nós professores como aulas temáticas, projetos de acordo com a 

realidade do discente, visitas á residência do aluno e sempre usamos a empatia para 

conquistarmos o nosso alunado. 

5.1.1 Se houve debates, fale-me sobre o que debateram. 

Por estar há anos fora da sala de aula, os alunos não compreendem algumas 

disciplinas trabalhadas, se sentem muitas vezes desapontadas e muitos deles 

acabam desistindo.  

5.2 Quais os principais problemas enfrentados nas turmas de EJA? 

Infrequência e abandono 
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5.3 Na rede municipal de Ensino de Nina Rodrigues existe evasão e fracasso escolar 

nas turmas da EJA? Se sim, a que você atribui?  

Sim, muitas vezes o apoio familiar não existe, maridos ciumentos, filhos pequenos, 

dificuldade de compreensão do aluno nas aulas, e muitas vezes falta interação 

professor/ aluno. 

5.4 O que a equipe da Secretaria de Educação do Município está a fazer para a 

erradicação das evasões escolares da EJA? 

Pelo que percebo: jogar a culpa nos professores. 

5.5 Como é feito o acompanhamento por parte dos supervisores nas turmas da EJA 

na escola em que está sob a sua responsabilidade? 

O gestor da escola faz esse acompanhamento. 

5.6 O que tens a falar sobre a Educação de Adultos e o trabalho por vós desenvolvido? 

Em qualquer profissão há dificuldades, procuro sempre me renovar seja os meus 

acertos e erros, ouvindo também a opinião do meu alunado. 

A educação de Adultos é uma etapa que não tem um acompanhamento adequado. 

Faltam melhorias em todos os setores, que se tenham meio de evitar a evasão e 

fracasso escolar. 
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P5 

 

Guião da Entrevista utilizado com os professores da EJA do Município de Nina 

Rodrigues – Maranhão. 

Objetivos 

 * Identificar as perspectivas dos professores (as) da rede municipal de educação que 

atuam como docentes na Educação de Jovens e Adultos, em relação aoabandono 

dos alunos da EJA.  

*Analisar junto aos docentes quais as causas da evasão escolar; 

* Investigar quais medidas estão sendo implantadas para combater essa evasão.  

 

1. Informações do Entrevistado 

 

1.1 Data da entrevista: 10/04/2018 Horário: 9 hs 

1.2 Idade: entre 20 a 24 anos (    )    25 a 39 anos (    )     40 ou mais (  x  ) 

1.3 Gênero: F 

1.4 Função ou cargo atual que exerce: professora 

1.5 Tempo de experiência em gestão (no atual cargo):  

1.6 Tempo de serviço na Educação: 30 anos. 

1.7 Nível de Formação (Graduado, especialista, mestre…) e área de formação  

(Pedagogia...): 

 Licenciada em Geografia 

 

QUESTÕES DA ENTREVISTA 

2– Identificar as perspectivas dos professores em relação ao ensino da EJA. 
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As perspectivas são grandes, mas a realidade que encontramos é outra, a falta de 

opção deixa a desejar. 

2. 1 O que você entende por supervisão/coordenação da EJA? 

È um grupo de gestores que tem a função de contribuir com o desenvolvimento da 

aprendizagem, 

2.2 Você acredita que a atuação do supervisor (a)/coordenador pode ajudar os 

professores a melhorarem suas práticas pedagógicas? 

Sim, quanto mais buscar informações e trabalhar em equipe os resultados são bem 

mais eficazes. 

2.3 Considerando a função de docente exercida por vós na Educação de Jovens e 

Adultos, existe colaboração entre os gestores/diretores de escola na criação de 

estratégias para melhorar a EJA? Se existe como se processa? Se não existe, por 

que isso acontece? 

Não existe 

3 – O que a supervisão/coordenação faz para garantir o acompanhamento e 

orientação pessoal, social e pedagógica dos alunos da EJA: 

3.1 De que forma faz o acompanhamento dos alunos adolescentes e adultos? 

Frequência. 

3.2 Que medidas de acompanhamento aos alunos são incrementadas quando os 

alunos revelam dificuldades de aprendizagem?  

Buscar formas que estejam de acordo com o alcance do aluno, uma linguagem mais 

acessível. 

3.3 Você considera os saberes prévios dos alunos adultos?  Se sim, o senhor (a) pode 

destacar como consideram esses saberes? 

Sim, é importante essa troca de conhecimentos, fazer ele sentir-se parte integrante 

da história. 

4 – Como está ocorrendo a dinâmica da equipe pedagógica no âmbito do 

processo formativo preservando o cumprimento das competências individuais 

e de grupo: 
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4.1 Quais os mecanismos de apoio os supervisores da EJA propõe aos professores 

da EJA no desempenho das suas funções? 

Nenhuma 

4.2 Que tipos de problemas surgem com mais frequência em sua sala de aula com os 

alunos da EJA? 

A distância e a frequência baixa. 

4.3 Que tipo de atitude toma diante desses problemas? 

Buscar mecanismo para que os mesmos retornem com maior frequência. 

4.4 Nas reuniões com supervisores da EJA vocês planejam em conjunto e analisam 

as características individuais dos alunos? Pode exemplificar? 

Não existe reunião com Supervisores, nós professores analisamos as características 

individuais. 

5. Medidas que estão a ser postas em prática para erradicar a evasão e o 

fracasso escolar na Educação de Adultos. 

5.1 A EJA no Brasil como modalidade de Educação Básica está sendo motivo de 

muitos debates, tanto a nível federal, estadual ou municipal, o que a equipe de 

professores dessa escola e da rede municipal tem debatido a respeito da EJA.  

A taxa de evasão e a infrequência dos alunos. 

5.1.1 Se houve debates, fale-me sobre o que debateram. 

Os debates são sobre a evasão escolar e a infrequência dos alunos.  

5.2 Quais os principais problemas enfrentados nas turmas de EJA? 

Evasão dos alunos, infrequência dos mesmos. 

5.3 Na rede municipal de Ensino de Nina Rodrigues existe evasão e fracasso escolar 

nas turmas da EJA? Se sim, a que você atribui?  

Sim, a falta de estimulo, repetência entre outros. 

5.4 O que a equipe da Secretaria de Educação do Município está a fazer para a 

erradicação das evasões escolares da EJA? 

Até o momento nada. 
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5.5 Como é feito o acompanhamento por parte dos supervisores nas turmas da EJA 

na escola em que está sob a sua responsabilidade? 

Nenhuma forma de acompanhamento. 

5.6 O que tens a falar sobre a Educação de Adultos e o trabalho por vós desenvolvido? 

Com dificuldades por parte de apoio de gestores, coordenadores e supervisores. 
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P6 

 

Guião da Entrevista utilizado com os professores da EJA do Município de Nina 

Rodrigues – Maranhão. 

 

Objetivos 

* Identificar as perspectivas dos professores (as) da rede municipal de educação que 

atuam como docentes na Educação de Jovens e Adultos, em relação ao abandono 

dos alunos da EJA.  

*Analisar junto aos docentes quais as causas da evasão escolar; 

* Investigar quais medidas estão sendo implantadas para combater essa evasão. 

  

1. Informações do Entrevistado 

 

1.1 Data da entrevista: 12/06/2 Horário: 20 hs. 

1.2 Idade: entre 20 a 24 anos (    )    25 a 39 anos (  x  )    40 ou mais (    ) 

1.3 Gênero: F. 

1.4 Função ou cargo atual que exerce: Professor. 

1.5 Tempo e experiência em gestão (no atual cargo): -. 

1.6 Tempo de serviço na Educação: 16 anos. 

1.7 Nível de Formação (Graduado, especialista, mestre…) e área de formação  

(Pedagogia...): 

 Ciências com Habilitação em Matemática. 

 

QUESTÕES DA ENTREVISTA 

2– Identificar as perspectivas dos professores em relação ao ensino da EJA. 
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A EJA tornou-se a promoção da cidadania Ativa e também o desenvolvimento de uma 

consciência por meio de uma cultura de direitos humanos. Desta forma, representa 

um dos maiores desafios na educação por atender um público que aparenta enfrentar 

problemas sociais de inclusão. Devemos estudar uma metodologia que objetive 

alfabetizar, o trabalhador, homem, mulher, social, global e cultural, na qual o diálogo 

e as reflexões possam estabelecer não apenas na sala de aula, mas também no 

quintal de sua casa.  

2. 1 O que você entende por supervisão/coordenação da EJA? 

È a gestão que vem a contribuir com os professores no desenvolvimento da 

aprendizagem,. 

2.2 Você acredita que a atuação do supervisor/coordenador pode ajudar os 

professores a melhorarem suas práticas pedagógicas? 

Sim, com certeza. Hoje em dia a escola constitui um espaço de aprendizagem 

completa, ou seja, um tipo aprendizagem onde se estudam desde os conteúdos 

curriculares até a formação de cidadãos... O Supervisor Escolar, portanto, é o 

profissional organizador ou orientador do trabalho pedagógico desenvolvido pelos 

professores em uma escola. 

2.3 Considerando a função de docente exercida por vós na Educação de Jovens e 

Adultos, existe colaboração entre os gestores/diretores de escola na criação de 

estratégias para melhorar a EJA? Se existe como se processa? Se não existe, por 

que isso acontece? 

Raramente, o que de fato acontece é que o coordenador quando vai a escola é pra 

exigir o planejamento e caderneta, prontos, bonitinhos. 

3 – O que a supervisão/coordenação faz para garantir o acompanhamento e 

orientação pessoal, social e pedagógica dos alunos da EJA: 

3.1 De que forma faz o acompanhamento dos alunos adolescentes e adultos? 

É feito pelo próprio professor, o mesmo faz visitas á casa dos alunos, conversacom 

os pais, ou seja, quem faz tudo é o professor. 

3.2 Que medidas de acompanhamento aos alunos são incrementadas quando os 

alunos revelam dificuldades de aprendizagem?  
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Trabalhamos os conteúdos intercalados a realidade deles, atividades relacionadas a  

arte, cultura ... 

3.3 Você considera os saberes prévios dos alunos adultos?  Se sim, o senhor (a) pode 

destacar como consideram esses saberes? 

Evidente que sim, a partir dos conhecimentos prévios que trazem, procuro montar 

estratégias para que consigam assimilar os conhecimentos trabalhados. 

4 – Como está ocorrendo a dinâmica da equipe pedagógica no âmbito do 

processo formativo preservando o cumprimento das competências individuais 

e de grupo: 

4.1 Quais os mecanismos de apoio os supervisores da EJA propõe aos professores 

da EJA no desempenho das suas funções? 

Considerando a minha vivencia com a Educação de Jovens e Adultos, esses 

mecanismos por parte dos Supervisores e Coordenadores seria de suma importância 

para se chegar a um sucesso, porém como isso é feito de forma muito carente, as 

coisas não fluem. 

4.2 Que tipos de problemas surgem com mais frequência em sua sala de aula com os 

alunos da EJA? 

Um dos problemas mais frequentes nessa modalidade é a infrequência, pois 

consequentemente quebra o processo de ensino aprendizagem, 

4.3 Que tipo de atitude toma diante desses problemas? 

Muito dialogo com os pais e responsáveis e com eles mesmo, os adolescentes, 

falando da importância da educação em suas vidas, que só a educação consegue 

mudar suas vidas para melhor em todos os sentidos. 

4.4 Nas reuniões com supervisores da EJA vocês planejam em conjunto e analisam 

as características individuais dos alunos? Pode exemplificar? 

Raramente, pois como já foi citado anteriormente, todos os entraves quem resolve é 

o professor. 

5. Medidas que estão a ser postas em prática para erradicar a evasão e o 

fracasso escolar na Educação de Adultos. 
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4.1 A EJA no Brasil como modalidade de Educação Básica está sendo motivo de 

muitos debates, tanto a nível federal, estadual ou municipal, o que a equipe de 

professores dessa escola e da rede municipal tem debatido a respeito da EJA.  

Que tenhamos mais apoio da gestão da escola coordenadores, secretaria de 

educação, pois  tudo fica na teoria. 

5.1.1 Se houve debates, fale-me sobre o que debateram. 

O debate fica sempre a cargo dos professores, e sempre estamos a debater sobre a 

infrequência e ensino aprendizagem. 

 5.2 Quais os principais problemas enfrentados nas turmas de EJA? 

Evasão e a falta de acompanhamento por parte da coordenação. 

5.3 Na rede municipal de Ensino de Nina Rodrigues existe evasão e fracasso escolar 

nas turmas da EJA? Se sim, a que você atribui?  

Sim, a infrequência e falta de apoio de todos os lados, governo e família. 

5.4 O que a equipe da Secretaria de Educação do Município está a fazer para a 

erradicação das evasões escolares da EJA? 

Não vejo mobilização pra nada, pois o que querem é números, matriculas altas.     

5.5 Como é feito o acompanhamento por parte dos supervisores nas turmas da EJA 

na escola em que está sob a sua responsabilidade? 

Não há. 

5.6 O que tens a falar sobre a Educação de Adultos e trabalho por vós desenvolvido.? 

Quando falamos de Educação de Jovens e Adultos no Brasil parece ser uma coisa 

tão contemporânea, mas na verdade o processo educativo no Brasil, nunca foi tão 

difícil de formar como a proposta para a Educação Jovenso e Adultos. Embora muito  

se tenha trabalhado para organizar o ensino de jovens e Adultos ,o que se obtém  hoje  

ele foi experiência espelho, daquilo que esta se propondo. Tenho nessa minha 

trajetória de educadora da EJA, durante esses anos procurado buscar práticas 

inovadoras melhor no processo ensino aprendizagem. 
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Guião da Entrevista utilizado com os professores da EJA do Município de Nina 

Rodrigues – Maranhão. 

Objetivos 

* Identificar as perspectivas dos professores (as) da rede municipal de educação que 

atuam como docentes na Educação de Jovens e Adultos, em relação ao abandono 

dos alunos da EJA.  

*Analisar junto aos docentes quais as causas da evasão escolar; 

* Investigar quais medidas estão sendo implantadas para combater essa evasão.  

 

1. Informações do Entrevistado 

 

1.1 Data da entrevista: 20/4/2018 Horário: 11hs. 

1.2 Idade: entre 20 a 24 anos      (    ) 25 a 39 anos (    )      40 ou mais (  x  ) 

1.3 Gênero: M           

1.4 Função ou cargo atual que exerce: Professor 

1.5 Tempo de experiência em gestão (no atual cargo):  

1.6 Tempo de serviço na Educação: 22 anos. 

1.7 Nível de Formação (Graduado, especialista, mestre…) e área de formação  

(Pedagogia...):-Pedagogia. 

 

QUESTÕES DA ENTREVISTA 

2– Identificar as perspectivas dos professores em relação ao ensino da EJA. 

Que os professores da EJA sejam mais dinâmicos, valorizados por parte dos 

governos, secretarias, gestores e supervisores. 
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2. 1 O que você entende por supervisão/coordenação da EJA? 

O Supervisor Escolar é um profissional organizador ou orientador do trabalho 

pedagógico . 

2.2 Você acredita que a atuação do supervisor (a)/coordenador pode ajudar os 

professores a melhorarem suas práticas pedagógicas? 

Sim, pois a partir do momento que venha a colaborar, ajudando os professores a 

melhorar suas práticas pedagógicas, 

2.3 Considerando a função de docente exercida por vós na Educação de Jovens e 

Adultos, existe colaboração entre os gestores/diretores de escola na criação de 

estratégias para melhorar a EJA? Se existe como se processa? Se não existe, por 

que isso acontece? 

Em partes sim, mas ainda não é suficiente. 

3 – O que a supervisão/coordenação faz para garantir o acompanhamento e 

orientação pessoal, social e pedagógica dos alunos da EJA: 

3.1 De que forma faz o acompanhamento dos alunos adolescentes e adultos? 

Durante minha trajetória na EJA, ainda vejo como sendo muito deficiente a questão 

da Supervisão Pedagógica. 

3.2 Que medidas de acompanhamento aos alunos são incrementadas quando os 

alunos revelam dificuldades de aprendizagem?  

Dificuldades de leitura e escrita, infrequência, material de apoio humano e didático. 

3.3 Você considera os saberes prévios dos alunos adultos?  Se sim, o senhor (a) pode 

destacar como consideram esses saberes? 

Sim, é importante considerar os sabres prévios, principalmente suas historias de vida. 

4 – Como está ocorrendo a dinâmica da equipe pedagógica no âmbito do 

processo formativo preservando o cumprimento das competências individuais 

e de grupo: 

4.1 Quais os mecanismos de apoio os supervisores da EJA propõe aos professores 

da EJA no desempenho das suas funções? 
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Ao longo do meu percurso como professor da Educação de Jovens e Adultos ainda é 

muitíssimo deficiente a questão do acompanhamento pedagógico. 

4.2 Que tipos de problemas surgem com mais frequência em sua sala de aula com os 

alunos da EJA? 

Muitas, entre elas, infrequência, leitura e escrita, falta de material didático entre outros. 

4.3  Que tipo de atitude toma diante desses problemas? 

Dialogo com pais, responsáveis e eles (alunos) sobre a necessidade de adquirirmos 

conhecimentos para entrarmos no mercado de trabalho e para vida. 

4.4 Nas reuniões com supervisores da EJA vocês planejam em conjunto e analisam 

as características individuais dos alunos? Pode exemplificar? 

Nas reuniões de planejamento o que mais temos discutidos é a situação da 

infrequência e o ensino aprendizagem. 

5. Medidas que estão a ser postas em prática para erradicar a evasão e o 

fracasso escolar na Educação de Adultos. 

5.1 A EJA no Brasil como modalidade de Educação Básica está sendo motivo de 

muitos debates, tanto a nível federal, estadual ou municipal, o que a equipe de 

professores dessa escola e da rede municipal tem debatido a respeito da EJA.  

Nas reuniões sempre frisamos a questão de como criar mecanismo para facilitar e 

chamar a atenção do aluno em sala de aula. 

5.1.1 Se houve debates, fale-me sobre o que debateram. 

A infrequência e falta de livros, lanche, ensino aprendizagem. 

5.2 Quais os principais problemas enfrentados nas turmas de EJA? 

Os problemas mais acentuados são: infrequência, leitura e escrita, a situação do 

lanche dos alunos, pois muitos chegam do trabalho e vão a escola sem comer nada. 

E a escola é deficiente total na questão do lanche.  

5.3 Na rede municipal de Ensino de Nina Rodrigues existe evasão e fracasso escolar 

nas turmas da EJA? Se sim, a que você atribui?  

Sim, vários fatores, entre eles, transporte, alimentação, falta de apoio do governo 

Estadual e municipal, que só visam um grande número de matriculas. 
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5.4 O que a equipe da Secretaria de Educação do Município está a fazer para a 

erradicação das evasões escolares da EJA? 

Até o momento nada.   

5.5 Como é feito o acompanhamento por parte dos supervisores nas turmas da EJA 

na escola em que está sob a sua responsabilidade? 

Não existe. 

5.6 O que tens a falar sobre a Educação de Adultos e o trabalho por vós desenvolvido?  

A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade que precisa de muito suporte, um 

olhar diferente e nessa minha trajetória como professora da EJA, tenho enfrentado  

muitos obstáculos, porém sempre tentando fazer diferente, buscando  novos métodos 

e estratégias. 
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Guião da Entrevista utilizado com os gestoresda EJA do Município de Nina 

Rodrigues – Maranhão. 

Objetivos 

* Identificar as perspectivas dos professores (as) da rede municipal de educação que 

atuam como docentes na Educação de Jovens e Adultos, em relação aoabandono 

dos alunos da EJA.  

*Analisar junto aos docentes quais as causas da evasão escolar; 

* Investigar quais medidas estão sendo implantadas para combater essa evasão.  

 

1. Informações do Entrevistado 

1.1 Data da entrevista: 12/08/2018 Horário: 10 hs. 

1.2 Idade: entre 20 a 24 anos   (    ) 25 a 39 anos     (    ) 40 ou mais (  x  ) 

1.3 Gênero: Masculino. 

1.4 Função ou cargo atual que exerce:  

1.5 Tempo de experiência em gestão (no atual cargo): 03 anos. 

1.6 Tempo de serviço na Educação: 22 anos. 

1.7 Nível de Formação (Graduado, especialista, mestre…) e área de formação  

(Pedagogia...):  

Magistério Superior das Séries Iniciais. 

 

QUESTÕESDA ENTREVISTA. 

2– Identificar as perspectivas dos professores em relação ao ensino da EJA. 

Inicialmente o que se observa é uma empolgação impar. Professores que acreditam 

num ensino eficaz e satisfatório. 
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2.1 O que você entende por supervisão/coordenação da EJA? 

Trabalho/atividade realizada por um profissional competente que fica encarregado 

ligar aluno/ professor, gestão e SEMED, (Secretaria Municipal de Educação) dando 

suporte técnico e pedagógico  a estes. 

2.2 Você acredita que a atuação do supervisor (a)/coordenador pode ajudar os 

professores a melhorarem suas práticas pedagógicas? 

Sem dúvida, se ele estiver preparado e for comprometido pode sim produzir bons 

frutos. Infelizmente não é o que temos visto.  

2.3 Considerando a função de docente exercida por vós na Educação de Jovens e 

Adultos, existe colaboração entre os gestores/diretores de escola na criação de 

estratégias para melhorar a EJA? Se existe como se processa? Se não existe, por 

que isso acontece? 

Acontece, mas ainda é raro. Penso que ainda é precário porque há pouco interesse. 

3 – O que a supervisão/coordenação faz para garantir o acompanhamento e 

orientação pessoal, social e pedagógica dos alunos da EJA: 

3.1 De que forma faz o acompanhamento dos alunos adolescentes e adultos? 

Formação continuada com os docentes, onde acontece a troca de informações e 

visitas aos locais (escolas) onde há turmas da EJA. 

3.2 Que medidas de acompanhamento aos alunos são incrementadas quando os 

alunos revelam dificuldades de aprendizagem?  

Os próprios professores detectam as dificuldades e buscam soluções para resolver. 

Enquanto gestão, uma das primeiras medidas, é chamá-los para conversa juntamente 

com os responsáveis.  

3.3 Você considera os saberes prévios dos alunos adultos?  Se sim, o senhor (a) pode 

destacar como consideram esses saberes? 

Penso que cada professor sempre considere, aliás, deve antes do seu planejamento, 

é preciso conhecer (pode até realizar diagnósticos orais ou não) esses saberes 

4 – Como está ocorrendo a dinâmica da equipe pedagógica no âmbito do 

processo formativo preservando o cumprimento das competências individuais 

e de grupo: 
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4.1 Quais os mecanismos de apoio os supervisores da EJA propõe aos professores 

da EJA no desempenho das suas funções? 

Formação continuada e visitas pedagógicas (ainda muito tímidas em algumas 

realidades) para professores, alunos e gestores. 

4.2 Que tipos de problemas surgem com mais frequência em sua sala de aula com os 

alunos da EJA? 

Infrequência e evasão 

4.3  Que tipo de atitude toma diante desses problemas? 

Em se tratando da realidade em que atuo, reune com os professores para discutir o 

assunto e faremos reuniões com alunos e responsáveis. 

4.4 Nas reuniões com supervisores da EJA vocês planejam em conjunto e analisam 

as características individuais dos alunos? Pode exemplificar? 

Mais uma vez, falando de minha realidade, ainda não tivemos esse momento com o 

coordenador nesse primeiro semestre. Mas teremos e esses critérios serão 

considerados. 

5. Medidas que estão a ser postas em prática para erradicar a evasão e o 

fracasso escolar na Educação de Adultos. 

5.1 A EJA no Brasil como modalidade de Educação Básica está sendo motivo de 

muitos debates, tanto a nível federal, estadual ou municipal, o que a equipe de 

professores dessa escola e da rede municipal tem debatido a respeito da EJA.  

Enquanto Rede Municipal não temos ainda debatido o assunto. Enquanto equipe de 

professores que atuam na unidade em que estão gestor, sinceramente não sabemos 

ainda o que fazer. 

5.1.1 Se houve debates, fale-me sobre o que debateram. 

Temos conversado sobre o assunto até mesmo com o coordenador. O debate é 

sempre sobre evasão e infrequência, bem como a possibilidade da EJA 

profissionalizante. 

5.2 Quais os principais problemas enfrentados nas turmas de EJA? 

Infrequência e evasão. Repito: turmas com muitos alunos que se matriculam, iniciam, 

mas no decorrer do processo abandonam. 
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5.3 Na rede municipal de Ensino de Nina Rodrigues existe evasão e fracasso escolar 

nas turmas da EJA? Se sim, a que você atribui? 

Sim existe. Penso que o despreparo de profissionais (há muita acomodação política 

de professores, se considerarem o preparo destes) e o modelo de EJA que ainda 

impera. Defendo sim um modelo profissionalizante. Um modelo onde a prática 

prevaleça sobre a teoria. 

5.4 O que a equipe da Secretaria de Educação do Município está a fazer para a 

erradicação das evasões escolares da EJA? 

Ouvi falar incentivo empregatício, onde os alunos que se destacarem herdariam um 

emprego. Além de inclusão de algumas profissões e mais formação continuada. 

5.5 Como é feito o acompanhamento por parte dos supervisores nas turmas da EJA 

na escola em que está sob a sua responsabilidade? 

 Existem por várias vezes tratando do assunto EJA com o coordenador que veio até a 

escola e relatei o que vem ocorrendo, mas ainda falta essa visita aos alunos e 

professores. 

5.6 O que tens a falar sobre a Educação de Adultos e o trabalho por vós desenvolvido? 

Tenho contribuído pouco, preciso estudar mais sobre, preciso dialogar mais com 

especialistas, alunos, professores , coordenadores, supervisores, gestores e outros 

acerca da EJA. Imagino que há uma necessidade urgente de mais apoio para essa 

clientela. São pessoas especiais que merecem mais respeito, atenção e investimento. 

Do contrário, pelo menos aqui em Nina, tende a naufragar e sem bote salva vidas para 

os náufragos. 
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Guião da Entrevista utilizado com os professores da EJA do Município de Nina 

Rodrigues – Maranhão. 

Objetivos 

 

 * Identificar as perspectivas dos professores (as) da rede municipal de educação que 

atuam como docentes na Educação de Jovens e Adultos, em relação aoabandono 

dos alunos da EJA.  

*Analisar junto aos docentes quais as causas da evasão escolar; 

* Investigar quais medidas estão sendo implantadas para combater essa evasão.  

1. Informações do Entrevistado 

 

1.1 Data da entrevista: 25/05/2018 Horário: 20 hs 

1.2 Idade: entre 20 a 24 anos (    )      25 a 39 anos (  x  )    40 ou mais (   ) 

1.3 Gênero: M 

1.4 Função ou cargo atual que exerce: Professor. 

1.5 Tempo de experiência em gestão (no atual cargo): . 

1.6 Tempo de serviço na Educação: 22 anos. 

1.7 Nível de Formação (Graduado, especialista, mestre…) e área de formação. 

Geografia 

 

QUESTÕES DA ENTREVISTA 

2– Identificar as perspectivas dos professores em relação ao ensino da EJA. 

Sempre renovar as práticas pedagógicas interagindo e respeitando os conhecimentos 

que os alunos trazem. 
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2. 1 O que você entende por supervisão/coordenação da EJA? 

É um profissional formado para trabalhar de forma articulada com a comunidade 

escolar e passa a refletir sobre   a inovação da prática educativa, a fim de garantir  a 

permanência  e o desenvolvimento do processo ensino aprendizagem. 

2.2 Você acredita que a atuação do supervisor (a)/coordenador pode ajudar os 

professores a melhorarem suas práticas pedagógicas? 

Evidente que sim, pois é um profissional formado para trabalhar de forma articulada 

com a comunidade escolar e garantir a permanência e o desenvolvimento processo 

ensino e aprendizagem. 

2.3 Considerando a função de docente exercida por vós na Educação de Jovens e 

Adultos, existe colaboração entre os gestores/diretores de escola na criação de 

estratégias para melhorar a EJA? Se existe como se processa? Se não existe, por 

que isso acontece? 

Não. Pois o processo de ensino depende de todos os atores (supervisores, direção) e 

nem sempre isso acontece. 

3 – O que a supervisão/coordenação faz para garantir o acompanhamento e 

orientação pessoal, social e pedagógica dos alunos da EJA:=Nada ,pois tudo é 

feito pelo professor. 

3.1 De que forma faz o acompanhamento dos alunos adolescentes e adultos? 

Quem faz esse trabalho são os professores. 

3.2 Que medidas de acompanhamento aos alunos são incrementadas quando os 

alunos revelam dificuldades de aprendizagem?  

Detectados os problemas, procuramos resolver com palestras, debates com temas 

referentes ao problema, didática diferenciada. 

3.3 Você considera os saberes prévios dos alunos adultos?  Se sim, o senhor (a) pode 

destacar como consideram esses saberes? 

Lógico que sim, considerando suas histórias de vida, conhecimentos adquiridos e em 

seguida intercalados com os conteúdos. 
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4 – Como está ocorrendo a dinâmica da equipe pedagógica no âmbito do 

processo formativo preservando o cumprimento das competências individuais 

e de grupo: 

4.1 Quais os mecanismos de apoio os supervisores da EJA propõe aos professores 

da EJA no desempenho das suas funções? 

Percebo que ao longo de minha história como professora da EJA não tenho essa 

assistência pedagógica. 

4.2 Que tipos de problemas surgem com ma is frequência em sua sala de aula com 

os alunos da EJA? 

As dificuldades são inúmeras, porém a infrequência, abandono, leitura e escrita, 

material didático, lanche, transporte...  

4.3 Que tipo de atitude toma diante desses problemas? 

Conversas com pais, responsáveis e os próprios alunos, usando vídeos com temas 

relacionados ao problema. 

4.4 Nas reuniões com supervisores da EJA vocês planejam em conjunto e analisam 

as características individuais dos alunos? Pode exemplificar? 

O planejamento é feito com os professores e não com coordenadores. Conversamos 

e discutimos o que fazer. 

5 Medidas que estão a ser postas em prática para erradicar a evasão e o fracasso 

escolar na Educação de Adultos. 

5.1 A EJA no Brasil como modalidade de Educação Básica está sendo motivo de 

muitos debates, tanto a nível federal, estadual ou municipal, o que a equipe de 

professores dessa escola e da rede municipal tem debatido a respeito da EJA. 

Conversamos em reuniões e tentamos traçar metas para sanar as situações 

problemas.  

5.1.1 Se houve debates, fale-me sobre o que debateram. 

Estamos sempre debatendo sobre: infrequência, evasão, leitura e escrita . 

5.2 Quais os principais problemas enfrentados nas turmas de EJA? 

Como sempre, infrequência, evasão, leitura e escrita.    
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5.3 Na rede municipal de Ensino de Nina Rodrigues existe evasão e fracasso escolar 

nas turmas da EJA? Se sim, a que você atribui?  

Sim,  existe.  Falta de apoio dos governos Federais, Estaduais e Municipais.   

5.4 O que a equipe da Secretaria de Educação do Município está a fazer para a 

erradicação das evasões escolares da EJA? 

Não vejo que estão fazendo muita coisa, ou quase nada, só dão importância aos 

números da matricula. 

5.5 Como é feito o acompanhamento por parte dos supervisores nas turmas da EJA 

na escola em que está sob a sua responsabilidade? 

Não há, isso é feito pelo professor 

5.6 O que tens a falar sobre a Educação de Adultos e o trabalho por vós desenvolvido? 

A EJA é uma mobilidade de ensino amparada por lei e voltada para pessoas que não 

tiveram por algum motivo, acesso ao ensino regular na idade apropriada. E tem como 

objetivo tentar algumas questões sociais, como exclusão e exploração, entre outras 

que geram consequência maiores, como a perigos e a marginalização. Penso que 

ainda falta muito para as coisas acontecerem. Pois só os professores fazendo e 

tentando com tão pouco não funciona, temos que ter no mínimo apoio pedagógico.   
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Guião da Entrevista utilizado com os professores da EJA do Município de Nina 

Rodrigues – Maranhão. 

Objetivos 

 

 * Identificar as perspectivas dos professores (as) da rede municipal de educação que 

atuam como docentes na Educação de Jovens e Adultos, em relação aoabandono 

dos alunos da EJA.  

*Analisar junto aos docentes quais as causas da evasão escolar; 

* Investigar quais medidas estão sendo implantadas para combater essa evasão.  

 

1. Informações do Entrevistado 

 

1.1 Data da entrevista: 28/05/2018 Horário: 11hs. 

1.2 Idade: entre 20 a 24 anos (    )     25 a 39 anos (    )      40 ou mais ( x  ) 

1.3 Gênero: M 

1.4 Função ou cargo atual que exerce: Professor. 

1.5 Tempo de experiência em gestão (no atual cargo):  

1.6 Tempo de serviço na Educação: 19anos 

1.7 Nível de Formação (Graduado, especialista, mestre…) e á de formação  

(Pedagogia...):  

Pedagogia 

 

QUESTÕES DA ENTREVISTA  

2– Identificar as perspectivas dos professores em relação ao ensino da EJA. 
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Observamos uma empolgação por parte dos professores em acreditar em um ensino 

eficaz. 

2. 1 O que você entende por supervisão/coordenação da EJA? 

O supervisor é um profissional formado para trabalhar de forma articulada com a 

comunidade escolar de forma articulada para garantir o sucesso do ensino e 

aprendizagem.   

2.2 Você acredita que a atuação do supervisor (a)/coordenador pode ajudar os 

professores a melhorarem suas práticas pedagógicas? 

É evidente que sim, pois esse tem a tarefa de garantir a realização do trabalho 

pedagógico, organizar encontro por área e serie, dá atendimento individual ao 

professor, fornecer base teórica para nortear a reflexão sobre as práticas  pedagógicas 

conhecer o desempenho da escola em avaliações internas e externas. 

2.3 Considerando a função de docente exercida por vós na Educação de Jovens e 

Adultos, existe colaboração entre os gestores/diretores de escola na criação de 

estratégias para melhorar a EJA? Se existe como se processa? Se não existe, por 

que isso acontece? 

Raramente, pois essa questão da coordenação é muito insuficiente. 

3 – O que a supervisão/coordenação faz para garantir o acompanhamento e 

orientação pessoal, social e pedagógica dos alunos da EJA : 

Muito pouco, pois tudo é feito pelos professores.  

3.1 De que forma faz o acompanhamento dos alunos adolescentes e adultos? 

Através de registros e desempenho dos mesmos. 

3.2 Que medidas de acompanhamento aos alunos são incrementadas quando os 

alunos revelam dificuldades de aprendizagem? 

Temos trabalhado mais a parte lúdica, atividades relacionadas a arte, jogos e cultura.   

3.3 Você considera os saberes prévios dos alunos adultos?  Se sim, o senhor (a) pode 

destacar como consideram esses saberes? 

Sim, aproveitamos os conhecimentos que eles trazem procuro estratégias para que 

possam assimilar os conteúdos a ser ministrados. 
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4 – Como está ocorrendo a dinâmica da equipe pedagógico processo formativo 

preservando o cumprimento das competências individuais e de grupo:-criando 

estratégias e instrumentos de orientação pedagógica. 

4.1 Quais os mecanismos de apoio os supervisores da EJA propõe aos professores 

da EJA no desempenho das suas funções? 

Levando em consideração minha experiência na EJA, esses mecanismos por parte 

dos supervisores e coordenadores em relação aos professoresmuito pouco tem 

acontecido. 

4.2 Que tipos de problemas surgem com mais frequência em sua sala de aula com os 

alunos da EJA? 

Um dos maiores problemas é fazer com que eles sejam assíduos, frequentes , pois 

esses itens atrapalha muito nosso trabalho.    

4.3 Que tipo de atitude toma diante desses problemas? 

 Muita conversa, com pais, responsáveis dos adolescentes e com eles (alunos) 

dialogar sobre a importância da educação no crescimento econômico e intelectual.  

4.4 Nas reuniões com supervisores da EJA vocês planejam em conjunto e analisam 

as características individuais dos alunos? Pode exemplificar? 

Sim. É feito um acompanhamento mensal voltado para o currículo em geral. 

5. Medidas que estão a ser postas em prática para erradicar a evasão e o 

fracasso escolar na Educação de Adultos.      

5.1 A EJA no Brasil como modalidade de Educação Básica está sendo motivo de 

muitos debates, tanto a nível federal, estadual ou municipal, o que a equipe de 

professores dessa escola e da rede municipal tem debatido a respeito da EJA.  

Há discussões individuais dos professores na escola, porém nada concreto; 

Dialogamos em reuniões e tentamos traçar metas para solucionar o problema. 

5.1.1 Se houve debates, fale-me sobre o que debateram. 

Falamos sobre a infrequência, evasão, leitura e escrita.  

5.2 Quais os principais problemas enfrentados nas turmas de EJA? 

Os principais problemas são: infrequência, evasão, leitura e escrita. 



217 
 

5.3 Na rede municipal de Ensino de Nina Rodrigues existe evasão e fracasso escolar 

nas turmas da EJA? Se sim, a que você atribui?  

Sim, e tentamos modificar essa situação com palestras, vídeos. conversamos com os 

responsáveis e alunos. 

5.4 O que a equipe da Secretaria de Educação do Município está a fazer para a 

erradicação das evasões escolares da EJA. 

Não vejo que estão fazendo nada, pois só visam o número da matriculas.   

5.5 Como é feito o acompanhamento por parte dos supervisores nas turmas da EJA 

na escola em que está sob a sua responsabilidade? 

Não há esse acompanhamento por parte dos supervisores. 

5.6 O que tens a falar sobre a Educação de Adultos e o trabalho por vós desenvolvido? 

A educação de jovens e adultos é amparada por lei. Porém, essa mesma lei funciona 

só no papel e nós professores temos que trabalhar sem apoio de nada.  
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Guião da Entrevista utilizado com os professores da EJA do Município de Nina 

Rodrigues – Maranhão. 

Objetivos 

 

* Identificar as perspectivas dos professores (as) da rede municipal de educação que 

atuam como docentes na Educação de Jovens e Adultos, em relação aoabandono 

dos alunos da EJA.  

*Analisar junto aos docentes quais as causas da evasão escolar; 

* Investigar quais medidas estão sendo implantadas para combater essa evasão.  

 

1. Informações do Entrevistado 

 

1.1 Data da entrevista: 22/05/2018 Horário: 20 hs 

1.2 Idade: entre 20 a 24 anos (    )     25 a 39 anos (  x  )     40 ou mais (    ) 

1.3 Gênero: M 

1.4 Função ou cargo atual que exerce: Professor 

1.5 Tempo de experiência em gestão (no atual cargo): 

1.6 Tempo de serviço na Educação:  20 anos 

1.7 Nível de Formação (Graduado, especialista, mestre…) e área de formação  

(Pedagogia...):  

Geografia 

 

QUESTÕES DA ENTREVISTA 

2– Identificar as perspectivas dos professores em relação ao ensino da EJA. 
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Renovar as práticas pedagógicas interagindo e respeitando os conhecimentos que os 

alunos trazem. 

2.1 O que você entende por supervisão/coordenação da EJA? 

Entendo que o supervisor é o profissional responsável pela avaliação do desempenho 

do docente, sempre se voltando a uma ótica formadora, reflexiva e interativa. 

2.2 Você acredita que a atuação do supervisor (a)/coordenador pode ajudar os 

professores a melhorarem suas práticas pedagógicas? 

Evidente que sim, pois o supervisor atua junto ao corpo docente da escola, 

coordenando as práticas pedagógicas, bem como o acompanhamento e 

desenvolvimento do currículo. 

2.3 Considerando a função de docente exercida por vós na Educação de Jovens e 

Adultos, existe colaboração entre os gestores/diretores de escola na criação de 

estratégias para melhorar a EJA? Se existe como se processa? Se não existe, por 

que isso acontece? 

Não existe, pois o processo tem de ser mediado por todos. 

3 – O que a supervisão/coordenação faz para garantir o acompanhamento e 

orientação pessoal, social e pedagógica dos alunos da EJA: 

Nada. Pois tudo que é feito, é pelos professores. 

3.1 De que forma faz o acompanhamento dos alunos adolescentes e adultos? 

Quem faz esse acompanhamento são os professores. 

3.2 Que medidas de acompanhamento aos alunos são incrementadas quando os 

alunos revelam dificuldades de aprendizagem?  

Detectados os problemas, procuramos resolver com palestras, debates com temas 

referentes ao problema, didática diferenciada. 

3.3 Você considera os saberes prévios dos alunos adultos?  Se sim, o senhor (a) pode 

destacar como consideram esses saberes? 

Lógico que sim, considero suas histórias de vida conhecimentos adquiridos e em 

seguida intercalados com os conteúdos. 
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4 – Como está ocorrendo a dinâmica da equipe pedagógica no âmbito do 

processo formativo preservando o cumprimento das competências individuais 

e de grupo: 

4.1 Quais os mecanismos de apoio os supervisores da EJA propõe aos professores 

da EJA no desempenho das suas funções? 

Ao longo da minha história como educadora não tenho essa assistência necessária. 

4.2 Que tipos de problemas surgem com mais frequência em sua sala de aula com os 

alunos da EJA? 

As dificuldades são inúmeras, porém a infrequência, falta de leitura, material didático, 

lanche e transporte. 

4.3  Que tipo de atitude toma diante desses problemas? 

Conversas com alunos, palestras, vídeos, chamar os responsáveis. 

4.4  Nas reuniões com supervisores da EJA vocês planejam em conjunto e analisam 

as características individuais dos alunos? Pode exemplificar? 

Planejamos com os colegas professores e não com os coordenadores. 

5. Medidas que estão a ser postas em prática para erradicar a evasão e o 

fracasso escolar na Educação de Adultos. 

5.1 A EJA no Brasil como modalidade de Educação Básica está sendo motivo de 

muitos debates, tanto a nível federal, estadual ou municipal, o que a equipe de 

professores dessa escola e da rede municipal tem debatido a respeito da EJA. 

Conversando em reuniões e tentando traçar metas para sanar as situações 

problemas.  

5.1.1 Se houve debates, fale-me sobre o que debateram. 

Estamos sempre debatendo sobre a infrequência, evasão, leitura e escrita. 

5.2 Quais os principais problemas enfrentados nas turmas de EJA? 

Como sempre, infrequência, evasão, leitura e escrita. 

5.3 Na rede municipal de Ensino de Nina Rodrigues existe evasão e fracasso escolar 

nas turmas da EJA? Se sim, a que você atribui?  

Sim existe, falta de apoio dos governos federal, estadual e municipal. 
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5.4 O que a equipe da Secretaria de Educação do Município está a fazer para a 

erradicação das evasões escolares da EJA? 

Não vejo que está fazendo muita coisa, ou quase nada, só dão importância aos 

números de matrículas. 

5.5 Como é feito o acompanhamento por parte dos supervisores nas turmas da EJA 

na escola em que está sob a sua responsabilidade? 

Não há. Isso é feito pelos professores. 

5.6 O que tens a falar sobre a Educação de Adultos e o trabalho por vós desenvolvido? 

A EJA é uma modalidade de ensino, amparada por lei e voltada para pessoas que não 

tiveram por algum motivo acesso ao ensino regular na idade apropriada. E tem como 

objetivo tentar corrigir algumas questões sociais como exclusão e exploração, entre 

outras que geram consequências maiores, como a marginalização. 

Penso que ainda falta muito para as coisas acontecer, pois só os professores fazendo 

e tentando com tão pouco não funciona, temos que ter no mínimo apoio técnico. 
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Escola de Ciências Humanas e Sociais 
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P12 

Guião da Entrevista utilizado com os professores da EJA do Município de Nina 

Rodrigues – Maranhão. 

Objetivos 

 

* Identificar as perspectivas dos professores (as) da rede municipal de educação que 

atuam como docentes na Educação de Jovens e Adultos, em relação aoabandono 

dos alunos da EJA.  

*Analisar junto aos docentes quais as causas da evasão escolar; 

* Investigar quais medidas estão sendo implantadas para combater essa evasão. 

  

1. Informações do Entrevistado 

 

1.1 Data da entrevista: 22/05/2018  Horário: 18 hs 

1.2 Idade: entre 20 a 24 anos (    )       25 a 39 anos (  x  )        40 ou mais (     ) 

1.3 Gênero: Masculino 

1.4 Função ou cargo atual que exerce: Professor 

1.5 Tempo de experiência em gestão (no atual cargo): 

1.6 Tempo de serviço na Educação: 22 

1.7 Nível de Formação (Graduado, especialista, mestre…) e área de formação  

(Pedagogia...):  

Geografia 

 

QUESTÕES DA ENTREVISTA 

2– Identificar as perspectivas dos professores em relação ao ensino da EJA. 
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Renovar as práticas pedagógicas, interagir com os alunos. 

2.1 O que você entende por supervisão/coordenação da EJA? 

Profissional com formação adequada para realizar o trabalho de interação entre 

professores e comunidade escolar cujo objetivo deve ser o de garantir a permanência 

do aluno em sala de aula e o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. 

2.2 Você acredita que a atuação do supervisor (a)/coordenador pode ajudar os 

professores a melhorarem suas práticas pedagógicas? 

Sim. Ele é o profissional com formação adequada para  trabalhar de forma articulada 

com professores, gestores, alunos e pais. 

2.3 Considerando a função de docente exercida por vós na Educação de Jovens e 

Adultos, existe colaboração entre os gestores/diretores de escola na criação de 

estratégias para melhorar a EJA? Se existe como se processa? Se não existe, por 

que isso acontece? 

Não existe, quem faz esse trabalho somos nós como professores. 

3 – O que a supervisão/coordenação faz para garantir o acompanhamento e 

orientação pessoal, social e pedagógica dos alunos da EJA: 

Nada está sendo nada feito. 

3.1 De que forma faz o acompanhamento dos alunos adolescentes e adultos? 

Não há acompanhamento, o gestor é quem acompanha a frequência. 

3.2 Que medidas de acompanhamento aos alunos são incrementadas quando os 

alunos revelam dificuldades de aprendizagem?  

Nossos alunos ao revelarem dificuldades de aprendizagens, realizamos atividades 

diferenciadas, tais como: Projetos de leitura,  roda de conversas, visitas familiares, 

aquisição de material didático, brincadeiras, atividades recreativas após os lanches.  

3.3 Você considera os saberes prévios dos alunos adultos?  Se sim, o senhor (a) pode 

destacar como consideram esses saberes? 

Sim, considero sim suas histórias, vivências e saberes, são valiosos para ajudar nas 

minhas aulas. 
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4 – Como está ocorrendo a dinâmica da equipe pedagógica no âmbito do 

processo formativo preservando o cumprimento das competências individuais 

e de grupo: 

4.1 Quais os mecanismos de apoio os supervisores da EJA propõe aos professores 

da EJA no desempenho das suas funções? 

Infelizmente não temos essa assistência tão necessária. 

4.2 Que tipos de problemas surgem com mais frequência em sua sala de aula com os 

alunos da EJA? 

As dificuldades são muitas, especialmente a infrequência dos alunos, a falta de 

material didático, de lanche e irregularidade de transportes. 

4.3 Que tipo de atitude toma diante desses problemas? 

Realização de projetos, palestras, vídeos, visitas domiciliares. 

4.4 Nas reuniões com supervisores da EJA vocês planejam em conjunto e analisam 

as características individuais dos alunos? Pode exemplificar? 

Planejamos sim, entre os colegas, não com os supervisores. 

5. Medidas que estão a ser postas em prática para erradicar a evasão e o 

fracasso escolar na Educação de Adultos. 

5.1 A EJA no Brasil como modalidade de Educação Básica está sendo motivo de 

muitos debates, tanto a nível federal, estadual ou municipal, o que a equipe de 

professores dessa escola e da rede municipal tem debatido a respeito da EJA.  

Nós professores temos debatido sobre como fazer para erradicar o abandono, afastar 

a infrequênciados alunos a como aprender a lidar com alunos da EJA, para diminuir a 

evasão. 

5.1.1 Se houve debates, fale-me sobre o que debateram. 

Infrequência e abandono são os nossos piores problemas. 

5.2 Quais os principais problemas enfrentados nas turmas de EJA? 

Evasão; falta de leitura, escrita e acompanhamento pedagógico. 

5.3 Na rede municipal de Ensino de Nina Rodrigues existe evasão e fracasso escolar 

nas turmas da EJA? Se sim, a que você atribui?  
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Sim, existe. Atribuo essa evasão a falta de políticas educacionais dos entes 

federativos em relação a esses alunos. 

5.4 O que a equipe da Secretaria de Educação do Município está a fazer para a 

erradicação das evasões escolares da EJA? 

Não vejo coerência no que estão fazendo, se preocupam mesmo com as estatísticas. 

5.5 Como é feito o acompanhamento por parte dos supervisores nas turmas da EJA 

na escola em que está sob a sua responsabilidade? 

Não existe, os gestores acompanham as frequências dos alunos. 

5.6 O que tens a falar sobre a Educação de Adultos e o trabalho por vós desenvolvido? 

A EJA é uma oportunidade dada aquelas pessoas que não puderam estudar na idade 

certa e no ensino regular. Tem como objetivo corrigir questões sociais e econômicas, 

e a inclusão está em suas metas. 

Como professora que sou e o trabalho por mim desempenhado é muito pouco para 

corrigir as injustiças de séculos, porém acredito que se cada professor desempenhar 

bem o seu papel poderá sim mudar esse quadro de evasões da EJA 
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P13 

Guião da Entrevista utilizado com os professores da EJA do Município de Nina 

Rodrigues – Maranhão. 

Objetivos 

 

* Identificar as perspectivas dos professores (as) da rede municipal de educação que 

atuam como docentes na Educação de Jovens e Adultos, em relação aoabandono 

dos alunos da EJA.  

*Analisar junto aos docentes quais as causas da evasão escolar; 

* Investigar quais medidas estão sendo implantadas para combater essa evasão.  

 

1. Informações do Entrevistado 

 

1.1 Data da entrevista: 10/05/2018  Horário: 14 hs 

1.2 Idade: entre 20 a 24 anos (    )         25 a 39 anos (  x  )        40 ou mais (   ) 

1.3 Gênero: M 

1.4 Função ou cargo atual que exerce: Professor 

1.5 Tempo de experiência em gestão (no atual cargo):  

1.6 Tempo de serviço na Educação:  12 anos 

1.7 Nível de Formação (Graduado, especialista, mestre…) e área de formação  

(Pedagogia...):  

Pedagogia com especialização em Educação do Campo. 

 

QUESTÕES DA ENTREVISTA 

2– Identificar as perspectivas dos professores em relação ao ensino da EJA. 
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Que esta modalidade seja mais acompanhada e valorizada pelas secretarias de 

educação para que diminua a evasão. 

2. 1 O que você entende por supervisão/coordenação da EJA? 

Grupo responsável em acompanhar e orientar os professores teoricamente para que 

os mesmos tenham conhecimentos adequados para suas práticas pedagógicas em 

sala de aula. 

2.2 Você acredita que a atuação do supervisor (a)/coordenador pode ajudar os 

professores a melhorarem suas práticas pedagógicas? 

Sim. Se esse profissional estiver capacitado para tal funçãoe se o mesmo coordenar 

de maneira coletiva sem nenhuma dúvida os professores terão êxito. 

2.3 Considerando a função de docente exercida por vós na Educação de Jovens e 

Adultos, existe colaboração entre os gestores/diretores de escola na criação de 

estratégias para melhorar a EJA? Se existe como se processa? Se não existe, por 

que isso acontece? 

Bem pouco, e quando existe ainda acontece de forma bem resumida. 

3 – O que a supervisão/coordenação faz para garantir o acompanhamento e 

orientação pessoal, social e pedagógica dos alunos da EJA: 

3.1 De que forma faz o acompanhamento dos alunos adolescentes e adultos? 

Está sendo feito de forma bem lenta e ineficaz, uma vez que não há um 

acompanhamento contínuo dessas turmas. 

3.2 Que medidas de acompanhamento aos alunos são incrementadas quando os 

alunos revelam dificuldades de aprendizagem?  

Geralmente é o próprio professor que tenta resolver esses problemas, não há uma 

coordenação específica para esses assuntos na EJA. 

3.3 Você considera os saberes prévios dos alunos adultos?  Se sim, o senhor (a) pode 

destacar como consideram esses saberes? 

Para mim são partes fundamentais para eu conhecer meu aluno, ao se questionar e 

tornar evidente esses conhecimentos se está valorizando esses alunos, é também 

uma forma de se trabalhar a oralidade, a escrita e leitura. 
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4 – Como está ocorrendo à dinâmica da equipe pedagógica no âmbito do 

processo formativo preservando o cumprimento das competências individuais 

e de grupo: 

4.1 Quais os mecanismos de apoio os supervisores da EJA propõe aos professores 

da EJA no desempenho das suas funções? 

Não há uma coordenação que atue especificamente na EJA, por isso o trabalho fica 

sempre a desejar. 

4.2 Que tipos de problemas surgem com mais frequência em sua sala de aula com os 

alunos da EJA? 

Falta de material para a realização de trabalhos, quadro, carteira, etc. 

4.3 Que tipo de atitude toma diante desses problemas? 

O professor se “rebola” e tenta resolver como pode. 

4.4 Nas reuniões com supervisores da EJA vocês planejam em conjunto e analisam 

as características individuais dos alunos? Pode exemplificar? 

Não há reuniões mensalmente, porém quando há, acontece de maneira bem diversa, 

não tendo nenhum aproveitamento no encontro. 

5. Medidas que estão a ser postas em prática para erradicar a evasão e o 

fracasso escolar na Educação de Adultos. 

5.1 A EJA no Brasil como modalidade de Educação Básica está sendo motivo de 

muitos debates, tanto a nível federal, estadual ou municipal, o que a equipe de 

professores dessa escola e da rede municipal tem debatido a respeito da EJA.  

Há muitos questionamentos, porém individuais. Não temos encontros para uma 

discursão. 

5.1.1 Se houve debates, fale-me sobre o que debateram. 

5.2 Quais os principais problemas enfrentados nas turmas de EJA? 

A evasão e a falta de acompanhamento pela SEMED. 

5.3 Na rede municipal de Ensino de Nina Rodrigues existe evasão e fracasso escolar 

nas turmas da EJA? Se sim, a que você atribui?  
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Sim. Quando não cobro dos responsáveis as formações, acompanhamento ou 

materiais para que eu venha desenvolver um bom trabalho em sala de aula a ponto 

de evitar a evasão dos alunos. 

5.4 O que a equipe da Secretaria de Educação do Município está a fazer para a 

erradicação das evasões escolares da EJA? 

Muito pouco. Pois pelo fato de não se ter uma coordenação eficaz, fica difícil se fazer 

tais ações. 

5.5 Como é feito o acompanhamento por parte dos supervisores nas turmas da EJA 

na escola em que está sob a sua responsabilidade? 

Ou o gestor acompanha ou não há o acompanhamento. Hoje cada 

coordenador/supervisor de zona fica responsável em acompanhar as turmas da EJA 

e como as aulas ocorram a noite eles não visitam. 

5.6 O que tens a falar sobre a Educação de Adultos e o trabalho por vós desenvolvido? 

É necessário uma maior atuação da SEMED voltadas para as turmas da EJA, caso 

contrário será sempre considerado um programa e nada será feito por esses alunos. 
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P14 

 

Guião da Entrevista utilizado com os professores da EJA do Município de Nina 

Rodrigues – Maranhão. 

Objetivos 

* Identificar as perspectivas dos professores (as) da rede municipal de educação que 

atuam como docentes na Educação de Jovens e Adultos, em relação aoabandono 

dos alunos da EJA.  

*Analisar junto aos docentes quais as causas da evasão escolar; 

* Investigar quais medidas estão sendo implantadas para combater essa evasão.  

 

1. Informações do Entrevistado 

1.1 Data da entrevista: 26/05/2018  Horário:  16 hs 

1.2 Idade: entre 20 a 24 anos (    )      25 a 39 anos (  x  )      40 ou mais  (    )       

1.3 Gênero: Feminino 

1.4 Função ou cargo atual que exerce: Professora 

1.5 Tempo de experiência em gestão (no atual cargo): ________________ 

1.6 Tempo de serviço na Educação: 6 anos 

1.7 Nível de Formação (Graduado, especialista, mestre…) e área de formação 

pedagógica. 

Pedagogia e Pós Graduada em Questão Agrária e Educação do Campo. 

 

QUESTÕES DA ENTREVISTA 

2– Identificar as perspectivas dos professores em relação ao ensino da EJA. 

Ofertar uma chance a mais na vida do seu público, proporcionando conhecimento e 

oportunizando novos sentidos à vida dos jovens e adultos que por algum motivo 

perderam a primeira chance. 
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2. 1 O que você entende por supervisão/coordenação da EJA? 

É uma maneira planejada de executar atividades pedagógicas que facilitem e orientem 

o trabalho do profissional da EJA. 

2.2 Você acredita que a atuação do supervisor (a)/coordenador pode ajudar os 

professores a melhorarem suas práticas pedagógicas? 

Com certeza, desde que o mesmo atue como um orientador, mediando seu 

conhecimento em vez de regulador de professores. 

2.3 Considerando a função de docente exercida por vós na Educação de Jovens e 

Adultos, existe colaboração entre os gestores/diretores de escola na criação de 

estratégias para melhorar a EJA? Se existe como se processa? Se não existe, por 

que isso acontece? 

Não. O diretor/gestor só está ali na escola da EJA para cumprir sua carga horária. 

3 – O que a supervisão/coordenação faz para garantir o acompanhamento e 

orientação pessoal, social e pedagógica dos alunos da EJA: 

Cria estratégias e instrumentos de orientação pedagógica junto ao professor que 

proporcione essa orientação. 

3.1 De que forma faz o acompanhamento dos alunos adolescentes e adultos? 

Como não há um orientador/supervisor da EJA no município, esse acompanhamento 

acontece de forma vaga e ineficaz. 

3.2 Que medidas de acompanhamento aos alunos são incrementadas quando os 

alunos revelam dificuldades de aprendizagem?  

Atividades diversificadas e pertinentes às dificuldades apresentadas pelos alunos e a 

sequência lógica dessas atividades. (atividades de rotina), ou seja, o professor não só 

pode, como deve aproveitar os saberes empíricos dos alunos, contextualizando-os e 

valorizando como ponto de partida para a emancipação social e política desses 

indíviduos. 

3.3 Você considera os saberes prévios dos alunos adultos?  Se sim, o senhor (a) pode 

destacar como consideram esses saberes? 
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Sim,  pois são relevantes para apreensão dos conhecimentos teóricos. Segundo 

Freire (1980, p. 25-26) [...] os homens são capazes de agir conscientemente sobre a 

realidade objetiva... 

4– Como está ocorrendo a dinâmica da equipe pedagógica no âmbito do 

processo formativo preservando o cumprimento das competências individuais 

e de grupo: 

4.1 Quais os mecanismos de apoio os supervisores da EJA propõe aos professores 

da EJA no desempenho das suas funções? 

Orientação no âmbito da formação escolar, mesmo que vagamente. 

4.2 Que tipos de problemas surgem com mais frequência em sua sala de aula com os 

alunos da EJA? 

Evasão escolar, e grandes números de faltas dos alunos, devido a maioria serem 

adultos que trabalham o dia todo e a noite estarem cansados pela luta do dia-a-dia. 

4.3 Que tipo de atitude toma diante desses problemas? 

Visitas individuais a esses alunos, atividades lúdicas e recreativas, que chamem a 

atenção e os mantenham na escola. Ex: Aniversários dos alunos em sala de aula. 

4.4 Nas reuniões com supervisores da EJA vocês planejam em conjunto e analisam 

as características individuais dos alunos? Pode exemplificar? 

É feito um planejamento mais voltado para o currículo em geral, ou seja, as 

necessidades de aprendizagem daquela turma da EJA. 

5. Medidas que estão a ser postas em prática para erradicar a evasão e o 

fracasso escolar na Educação de Adultos. 

5.1 A EJA no Brasil como modalidade de Educação Básica está sendo motivo de 

muitos debates, tanto a nível federal, estadual ou municipal, o que a equipe de 

professores dessa escola e da rede municipal tem debatido a respeito da EJA.  

Há discussões entre os professores na escola, porém nada concreto, uma vez que 

não há um planejamento direcionado a esse fim. 

5.1.1 Se houve debates, fale-me sobre o que debateram. 

Nada concreto 
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5.2 Quais os principais problemas enfrentados nas turmas de EJA? 

Evasão e repetência. 

5.3 Na rede municipal de Ensino de Nina Rodrigues existe evasão e fracasso escolar 

nas turmas da EJA? Se sim, a que você atribui?  

Sim. Na maioria das vezes o gestor que não corre atrás desse público para incentivar 

a permanecer na escola ou retornar a escola, fica sem alunos a escola que não toma 

essa medida. 

5.4 O que a equipe da Secretaria de Educação do Município está a fazer para a 

erradicação das evasões escolares da EJA? 

Não há ações direcionadas a esse fim. 

5.5 Como é feito o acompanhamento por parte dos supervisores nas turmas da EJA 

na escola em que está sob a sua responsabilidade? 

Não há acompanhamento. 

5.6 O que tens a falar sobre a Educação de Adultos e o trabalho por vós desenvolvido? 

Um ensino relevante, pois é uma maneira de dar nova chance a quem a priori perdeu 

por algum motivo. 

Um trabalho árduo, porém, gratificante, pelo fato de fazer alguém crescer no saber e 

na emancipação social e política pela contribuição da gente. 
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P15 

 

Guião da Entrevista utilizado com os professores da EJA do Município de Nina 

Rodrigues – Maranhão. 

Objetivos 

 

* Identificar as perspectivas dos professores (as) da rede municipal de educação que 

atuam como docentes na Educação de Jovens e Adultos, em relação aoabandono 

dos alunos da EJA.  

*Analisar junto aos docentes quais as causas da evasão escolar; 

* Investigar quais medidas estão sendo implantadas para combater essa evasão.  

 

1. Informações do Entrevistado 

 

1.1 Data da entrevista: 15/06/2018  Horário: 14 hs 

1.2 Idade: entre 20 a 24 anos (    ) 25 a 39 anos ( x   ) 40 ou mais (   ) 

1.3 Gênero: Feminino 

1.4 Função ou cargo atual que exerce: Professor 

1.5 Tempo de experiência em gestão (no atual cargo):  

1.6 Tempo de serviço na Educação:  20 anos 

1.7 Nível de Formação (Graduado, especialista, mestre…) e área de formação  

(Pedagogia...):  

Pedagogia 

 

QUESTÕES DA ENTREVISTA 

2– Identificar as perspectivas dos professores em relação ao ensino da EJA. 
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Ter um ensino de qualidade que supere as expectativas dos alunos da EJA de forma 

a não existir mais abandono escolar. 

2.1 O que você entende por supervisão/coordenação da EJA? 

É a pessoa responsável por manter o trabalho da escola sempre coordenado, pois 

tem a função da busca de soluções para os problemas existentes no âmbito escolar. 

2.2 Você acredita que a atuação do supervisor (a)/coordenador pode ajudar os 

professores a melhorarem suas práticas pedagógicas? 

Sim. Pois o trabalho desenvolvido na escola contribui na formação, na reflexão e 

tomada de consciência dos professores para a melhoria do ensino aprendizagem. 

2.3 Considerando a função de docente exercida por vós na Educação de Jovens e 

Adultos, existe colaboração entre os gestores/diretores de escola na criação de 

estratégias para melhorar a EJA? Se existe como se processa? Se não existe, por 

que isso acontece? 

Sim, através de conversas, palestras, mostrando a importância de continuar seus 

estudos, garantindo a permanência desses alunos na escola a fim de que se tornem 

cidadãos críticos e reflexivos. 

3 – O que a supervisão/coordenação faz para garantir o acompanhamento e 

orientação pessoal, social e pedagógica dos alunos da EJA: 

3.1 De que forma faz o acompanhamento dos alunos adolescentes e adultos? 

Faz-se através de Formação Continuada para compreender o perfil dos alunos da 

EJA, conhecer sua história de vida, cultura e costumes, entendendo-o com um sujeito 

com diferentes experiências de vida. 

3.2 Que medidas de acompanhamento aos alunos são incrementadas quando os 

alunos revelam dificuldades de aprendizagem?  

Através de projetos, aulas diferenciadas, atividades com uma dinâmica mais 

estimulante, confecção de materiais didáticos... 

3.3 Você considera os saberes prévios dos alunos adultos?  Se sim, o senhor (a) pode 

destacar como consideram esses saberes? 

Sim. Esses conhecimentos dos meus alunos ajudam-me conhecê-los e poder dar 

minhas aulas baseada em suas vivências. 
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4 – Como está ocorrendo a dinâmica da equipe pedagógica no âmbito do 

processo formativo preservando o cumprimento das competências individuais 

e de grupo: 

4.1 Quais os mecanismos de apoio que os supervisores da EJA propõe aos 

professores da EJA no desempenho das suas funções? 

Temos poucos encontros com os supervisores, porém quando há, é em formações 

continuadas onde o foco é que se considere as vivências desses alunos. 

4.2 Que tipos de problemas surgem com mais frequência em sua sala de aula com os 

alunos da EJA? 

Infrequência, evasões. 

4.3  Que tipo de atitude toma diante desses problemas? 

Diálogo, nessas conversas individuais e em grupo mostro a importância de ir até o 

final do curso, o que esses alunos poderão lucrar com sua permanência na escola. 

4.4  Nas reuniões com supervisores da EJA vocês planejam em conjunto e analisam 

as características individuais dos alunos? Pode exemplificar? 

Sim. Essa análise é importante, por exemplo, a partir das características individuais e 

coletivas desses alunos é que podemos ministrar aulas mais motivadoras, é uma 

forma de afastar a evasão, pois estamos valorizando nossos alunos. 

5. Medidas que estão a ser postas em prática para erradicar a evasão e o 

fracasso escolar na Educação de Adultos. 

5.1 A EJA no Brasil como modalidade de Educação Básica está sendo motivo de 

muitos debates, tanto a nível federal, estadual ou municipal, o que a equipe de 

professores dessa escola e da rede municipal tem debatido a respeito da EJA.  

Os debates na escola ocorrem mais por conta dos professores da escola, a supervisão 

tem muitas escolas para realizar esse debate, geralmente faz um debate geral por ano 

letivo, o acampanhamento é mais pelo gestor adjunto e pela frequência do aluno. 

5.1.1 Se houve debates, fale-me sobre o que debateram. 

Debatemos como está a aprendizagem, as causas da infrequência e das evasões e 

juntos tentamos encontrar formas de diminuir ou mesmo acabar com esses 

problemas. 
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5.2 Quais os principais problemas enfrentados nas turmas de EJA? 

Abandono escolar, infrequência, falta de aprendizagem, os alunos se queixam de 

cansaço. 

5.3 Na rede municipal de Ensino de Nina Rodrigues existe evasão e fracasso escolar 

nas turmas da EJA? Se sim, a que você atribui?  

Sim, existe muitas evasões, o fracasso está justamente em não ter aprendizagem e 

os alunos abandonarem as aulas antes de concluir. Atribuo esse fracasso a falta de 

interesse dos alunos e também à escola, por não oferecer um ensino motivador capaz 

de segurar esses alunos até o término do curso. 

5.4 O que a equipe da Secretaria de Educação do Município está a fazer para a 

erradicação das evasões escolares da EJA? 

Tem realizado muito pouco, porém no início das aulas eles realizam uma formação 

com todos os educadores da EJA, onde o foco é como entender nossos alunos, 

segundo eles isso diminuirá a evasão. 

5.5 Como é feito o acompanhamento por parte dos supervisores nas turmas da EJA 

na escola em que está sob a sua responsabilidade? 

Esse acompanhamento geralmente é realizado pelo gestor adjunto, e voltado mais 

para a frequência dos alunos. 

5.6 O que tens a falar sobre a Educação de Adultos e o trabalho por vós desenvolvido? 

A Educação de Jovens e Adultos é uma alternativa das desigualdades que sempre 

existiram em nosso país. È oportunizar a essas pessoas mais chances de ser incluso 

na sociedade e de conseguir um trabalho melhor. O meu trabalho na EJA é a tentativa 

de haver mais aprendizagem, menos faltas, diminuir as evasões. 
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ANEXO 2 

 

Guião da Entrevista utilizado com os professores da EJA do Município de Nina 

Rodrigues – Maranhão. 

Objetivos 

 

* Identificar as perspectivas dos professores (as) da rede municipal de educação que 

atuam como docentes na Educação de Jovens e Adultos, em relação aoabandono 

dos alunos da EJA. 

*Analisar junto aos docentes quais as causas da evasão escolar; 

* Investigar quais medidas estão sendo implantadas para combater essa evasão. 

 

1. Informações do Entrevistado 

 

1.1 Data da entrevista: 15/06/2018  Horário: 9 hs 

1.2 Idade: entre 20 a 24 anos (    )       25 a 39 anos (  x  )       40 ou mais  

1.3 Gênero: Feminino 

1.4 Função ou cargo atual que exerce: Professora 

1.5 Tempo de experiência em gestão (no atual cargo):  

1.6 Tempo de serviço na Educação: 6 anos 

1.7 Nível de Formação (Graduado, especialista, mestre…) e área de formação  

(Pedagogia...):  

Matemática 
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QUESTÕES DA ENTREVISTA 

2– Identificar as perspectivas dos professores em relação ao ensino da EJA. 

Promover uma educação significativa, capaz de desenvolver uma visão ampla de 

conhecimentos necessários à vida social. 

2.1 O que você entende por supervisão/coordenação da EJA? 

Cargo que propõe um acompanhamento na EJA. 

2.2 Você acredita que a atuação do supervisor (a)/coordenador pode ajudar os 

professores a melhorarem suas práticas pedagógicas? 

Sim. A EJA necessita de um acompanhamento mais específico para render mais 

frutos. 

2.3– Considerando a função de docente exercida por vós na Educação de Jovens e 

Adultos, existe colaboração entre os gestores/diretores de escola na criação de 

estratégias para melhorar a EJA? Se existe como se processa? Se não existe, por 

que isso acontece? 

Sim, mas muito restrita, ela, (gestora) nos dá liberdade de criar estratégias para 

melhorar nossas práticas pedagógicas.  

3 – O que a supervisão/coordenação faz para garantir o acompanhamento e 

orientação pessoal, social e pedagógica dos alunos da EJA: 

3.1 De que forma faz o acompanhamento dos alunos adolescentes e adultos? 

Através dos registros de desempenho dos mesmos. 

3.2 Que medidas de acompanhamento aos alunos são incrementadas quando os 

alunos revelam dificuldades de aprendizagem?  

Atividades diversificada e adequadas à realidade de suas vivências. 

3.3 Você considera os saberes prévios dos alunos adultos?  Se sim, o senhor (a) pode 

destacar como consideram esses saberes? 

Sim, os saberes e experiências dos alunos e da comunidade nos ajuda a dar aulas 

mais interessantes. 
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4 – Como está ocorrendo a dinâmica da equipe pedagógica no âmbito do 

processo formativo preservando o cumprimento das competências individuais 

e de grupo: 

4.1 Quais os mecanismos de apoio os supervisores da EJA propõe aos professores 

da EJA no desempenho das suas funções? 

* Conhecer a realidade dos alunos; 

* Ministrar aulas motivadoras; 

* Considerar os costumes das famílias e da comunidade 

4.2 Que tipos de problemas surgem com mais frequência em sua sala de aula com os 

alunos da EJA? 

Sonolência dos alunos, infrequência, evasão. 

4.3 Que tipo de atitude toma diante desses problemas? 

Diálogo, motivação e atividades que interessam os mesmos 

4.4 Nas reuniões com supervisores da EJA vocês planejam em conjunto e analisam 

as características individuais dos alunos? Pode exemplificar? 

Só planejamos em conjunto uma vez, no inicío do ano, e nesse planejamento são 

considerados os saberes e as características desses alunos.  

5. Medidas que estão a ser postas em prática para erradicar a evasão e o 

fracasso escolar na Educação de Adultos. 

5.1 A EJA no Brasil como modalidade de Educação Básica está sendo motivo de 

muitos debates, tanto a nível federal, estadual ou municipal, o que a equipe de 

professores dessa escola e da rede municipal tem debatido a respeito da EJA.  

As faltas dos alunos e desinteresse dos alunos, e de que forma podemos diminuir as 

evasões. 

5.1.1 Se houve debates, fale-me sobre o que debateram. 

Os problemas que surgem sobre as faltas e a evasão escolar. 

5.2 Quais os principais problemas enfrentados nas turmas de EJA? 

Evasão escolar; dificuldades de aprendizagem. 
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5.3 Na rede municipal de Ensino de Nina Rodrigues existe evasão e fracasso escolar 

nas turmas da EJA? Se sim, a que você atribui?  

Ao trabalho diário e cansaço, filhos pequenos, dificuldades de aprendizagem. 

5.4 O que a equipe da Secretaria de Educação do Município está a fazer para a 

erradicação das evasões escolares da EJA? 

Pouco ou nada. 

5.5 Como é feito o acompanhamento por parte dos supervisores nas turmas da EJA 

na escola em que está sob a sua responsabilidade? 

Esse acompanhamento é feito pelos gestores. 

5.6 O que tens a falar sobre a Educação de Adultos e o trabalho por vós desenvolvido?  

A EJA é uma etapa que não tem um acompanhamento adequado. Faltam melhorias 

em todos os setores para que se evite a evasão e fracasso escolar. 
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