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Resumo:  
 

Esta proposta de trabalho visa atender aos 
objetivos do projeto que discutirá quais são 
as possíveis causas da evasão escolar de 
jovens e adultos, matriculados no Ensino 
Fundamental - Fase II e Ensino Médio, no 
CEEBJA de Assis Chateaubriand. Isso 
porque, a EJA, como modalidade de ensino, 
articula os procedimentos teóricos e 
metodológicos de ensino, de forma 
diferenciada e diversificada, objetivando 
atender as especificidades educativas de 
considerável parcela da população que, em 
dado momento de sua escolarização, deixou 
de frequentar os espaços escolares. A 
metodologia de pesquisa consistirá em 
atividades que visem refletir e teorizar sobre 
os motivos que elevam os índices de evasão 
em uma modalidade de ensino que busca 
proporcionar àqueles que não puderam 
cursar a escola em tempo regular a sua 
maior inserção no mundo. Para tanto, essa 
proposta de ação didático-pedagógica é 
composta por um conjunto de ações que 
serão executadas em oito encontros 
temáticos. Esse trabalho será realizado em 
32 horas presenciais com um publico alvo 
que atua na respectiva escola, e outras 32 
horas serão utilizadas para leituras prévias 
de materiais a serem discutidos.  

Palavras-Chave: Educação de Jovens e Adultos; Educação 
Básica; Evasão Escolar; Direito a Educação; 

Formato do Material Didático: Unidade Didática 
Público: Direção, Equipe Pedagógica, Professores 

agentes Educacionais I e II 
 



 Solange Rodrigues Tomim 
Professora Pedagoga – PDE/2016 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 A presente Produção Didático-Pedagógica foi elaborada 

através do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE 

instituído e ofertado pela Secretaria de Estado da Educação, 

Turma 08 (2016/2017), realizado junto a Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná-UNIOESTE, promovido pela Secretaria de 

Estado de Educação - SEED – PR, com o título: A EVASÃO NA 

EJA: Reflexões sobre sua implicação na emancipação dos 

indivíduos, justificando-se evidentemente, pelo quantitativo de 

jovens que vão ficando para trás em seu processo de 

escolarização, mesmo sendo sabido que a oferta de ensino 

gratuito e de programas especificamente voltados para a 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos têm sido 

ampliados no decorrer dos anos, na história da educação 

brasileira.  
 Para que os trabalhos possam ser exitosos, pretendo 

atender um número de participantes que varie entre 10 e no 

máximo de 15 pessoas. Contemplando os Agentes Educacionais 

I e II, Equipe Diretiva e Equipe Pedagógica do CEEBJA de Assis 

Chateaubriand – Paraná, a ser realizado no primeiro semestre de 

2017. 

 Os grupos de estudos serão semanais, com duração de 

quatro horas diárias, em dia e horário a ser discutido e 

combinado pelos educadores cursistas com o objetivo de 

agregar um número maior de participante. Contemplando 64 

Apresentação:  

A EVASÃO NA EJA: Reflexões sobre sua 
implicação na emancipação dos indivíduos 
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horas, sendo 32 horas presenciais e 32 horas para preparação dos trabalhos 

através de leituras prévias, visualização dos filmes e documentários que 

serão utilizados na implementação pedagógica na escola.  

 Nesse sentido, optei em produzir o Material Didático no formato de 

Unidade Didática. O material foi cuidadosamente produzido e pensado para a 

formação continuada dos profissionais que trabalham no CEEBJA, em início 

de carreira profissional e que estão tendo seus primeiros contatos com a 

Educação de Jovens e Adultos. 

 As atividades estão divididas em oito encontros, com temas dedicados 

à compreensão sobre: O que é Educação?; Educação a serviço de quem?; O 

que é a EJA e histórico da Educação de Jovens e Adultos no Brasil; 

Principais interlocutores da EJA e o Legado de Paulo Freire para a Educação 

de Jovens e Adultos; Perfil dos educandos de EJA: conhecendo os alunos do 

CEEBJA de Assis Chateaubriand; A boniteza de uma profissão: Ser 

Professor; A formação do professor e a atuação do mesmo na Educação de 

Jovens e Adultos. 

 O educador cursista encontrará referenciais teóricos sobre os temas 

abordados, sugestões de filmes e links para internet, informações 

complementares com atividades para reflexões e para o registro no memorial 

dos encontros. 

 Ao final desta produção, há uma bibliografia de autores que utilizeis 

para a fundamentação teórica, que servirão também, para complementar e 

aprofundar os estudos dos educadores cursistas em suas práticas educativas 

diárias. 

 

 

 

 

 

 

 Espera-se do educador cursista, ao final desta formação, a aquisição 

de conhecimentos que o façam compreender melhor seu papel de 

transformação e mudança na Educação de Jovens e Adultos. Espera-se 

Objetivo 
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também, que o educador cursista, na 

qualidade de educador e trabalhador da 

educação, entenda que o seu 

posicionamento e atitudes profissionais, pode 

conservar ou transformar a realidade 

presente dentro de nossas escolas. 

 

  

  

 
 

Sou a Solange Rodrigues Tomim, fiz o 

magistério no ensino médio e formada em 

pedagogia em 2002. Sou especialista em 

Administração, Orientação e Supervisão 

Escolar, e também em Educação Infantil. 

Exerço a profissão de pedagoga desde 2005.  

Tive a oportunidade de atuar em todas as 

etapas da educação básica. Como 

professora pedagoga, atuei também como 

docente no curso de formação de docentes. 

Hoje, atuo como professora pedagoga do 

CEEBJA de Assis Chateaubriand, com 

lotação no período noturno. Pertenço ao 

NRE de Assis Chateaubriand. Como atuo 

nessa instituição de ensino há mais de seis 

anos, tenho acompanhado algumas das 

muitas transformações e transições que 

foram acontecendo na EJA, dentre elas 

refletir sobre a evasão de sujeitos dessa 

modalidade de educação. É uma satisfação e 

uma honra poder participar dessa 

modalidade de formação continuada, que é o 

Mensagem da Professora PDE  
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PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional) - Turma 2016, 

pois é a oportunidade que nós, professores da rede estadual de 

ensino, temos para realizar nossa formação continuada, nos 

afastando integralmente para estudos, para elaborar proposições de 

uma Intervenção Pedagógica que venha contribuir para a solução 

de problematizações pontuais que possam estar interferindo no 

processo de aprendizagem que ocorre em nossas escolas. A partir 

desse momento estaremos juntos trilhando, em parte, pelo vasto 

campo de conhecimentos sobre Educação e Educação de Jovens e 

Adultos e trocaremos experiências nesse campo. Assim, convido 

você para que, juntos possamos ampliar os estudos e reflexões 

sobre a problemática da evasão escolar na modalidade de 

educação de jovens e adultos, a partir do tema escolhido para essa 

Produção Didática: A EVASÃO NA EJA: reflexões sobre sua 
implicação na emancipação dos indivíduos. Este objetiva 

investigar e refletir sobre as causas da evasão escolar de jovens e 

adultos matriculados no ensino fundamental - fase II e ensino 

médio, no CEEBJA de Assis Chateaubriand. Sabendo que a EJA é 

uma modalidade educativa, onde são articulados procedimentos 

teóricos e metodológicos de ensino, de forma diferenciada e 

diversificada, visando atender as especificidades educacionais de 

considerável parcela da população que não tiveram condições 

necessárias e específicas para concluírem seus estudos.  
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isando o aprofundamento teórico sobre esse 

problema da evasão na EJA, partiremos das 

reflexões: O que é educação? Educação a serviço 

de quem? Debatendo, refletindo e contextualizando sobre o 

que é educação e seu objetivo na formação dos sujeitos da 

sociedade atual. Esse caráter formativo da educação, em 

especial o da educação escolar, pode ser observado ao longo 

da história como bem nos ensina Brandão (1995), ao comentar 

sobre outra dualidade presente na escola, ou seja, o poder e a 

fraqueza que essa possui.  

 Complementando ainda essa afirmação, Paulo Freire 

diz que a educação “implica uma busca realizada por um 

sujeito que é o homem. O homem deve ser sujeito de sua 

própria educação” (FREIRE, 2011, p. 34). Assim, a escola, 

qualquer que seja sua modalidade de ensino, o que inclui 

também a EJA, deve ser vista como um dos meios pelos quais 

homens e mulheres que não tiveram acesso e permanência no 

processo de escolarização tido como regular, possam, como 

diz Freire e Macedo (1994, p. 7), “dar sentido e expressão às 

suas necessidades e vozes como parte de um projeto de 

empowerment individual e social”. 
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O que é Educação? 
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 Acolhida dos educadores cursistas com a mensagem: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Disponível em: <https://pixabay.com/pt/ponto-de-interroga%C3%A7%C3%A3o-pergunta-
1019993/>. Acesso: 11 dez. 2016. 
  

 

Dinâmica da Árvore Seca: 
 Será entregue um papel em formato de folhas de uma árvore, 

pedir que cada presente escreva uma palavra que defina Educação. Ler 

em voz alta a palavra que escreveu e na sequência colar as folhas nos 

galhos secos da árvore que estará ilustrada em um banner. 

 O objetivo da “Árvore Seca” é dar vida a ela através das 

definições de educação que estarão sendo ampliadas durante os 

encontros. 

 

Metodologia 

A Paz – Roupa Nova <https://www.youtube.com/watch?v=FDg38OhjfdI > 
Duração: 5min26seg. Enviado em 8 de fev de 2009, Vídeo feito para 

apresentação da Campanha da Fraternidade 2009. Tema: Paz por Daniel Carrijo. 

Acesso: 20 out. 2016. 
 

 

Trabalhando 
em grupo: 
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 Texto 1: O que é Educação? 

Carlos Rodrigues Brandão, 
páginas: 7-12; Educação? 

Educações: Aprender com o 

Índio; 
 
 
 
 
 

 
Figura 2: Disponível em:<https://pixabay.com/pt/ponto-
de-interroga%C3%A7%C3%A3o-pergunta-1020004/>. 
Acesso:11 dez. 2016 

 
a) O que é educação segundo 

Brandão? 

b) Qual a mensagem central da 

carta dos índios? 

c) Como podemos dizer que a 

Educação é reprodutora do 

meio social na qual ela é 

produzida? 

d) Podemos afirmar que não 

Registros das memórias: 

Fundamentação Teórica 

Refletindo 
sobre o texto: 

"...Nós estamos convencidos, portanto, que os 
senhores desejam o bem para nós e agradecemos 
de todo o coração. 
Mas aqueles que são sábios reconhecem que 
diferentes nações têm concepções diferentes 
das coisas , sendo assim, os senhores não ficarão 
ofendidos ao saber que a vossa ideia de educação 
não é a mesma que a nossa. 
...Muitos dos nossos bravos guerreiros foram 
formados nas escolas do Norte e aprenderam 
toda a vossa ciência. Mas, quando eles voltavam 
para nós, eles eram maus corredores, ignorantes 
da vida da floresta e incapazes de suportarem o 
frio e a fome. Não sabiam como caçar o veado, 
matar o inimigo e construir uma cabana, e 
falavam a nossa língua muito mal. Eles eram, 
portanto, totalmente inúteis. Não serviam como 
guerreiros, como caçadores ou como 
conselheiros. 
Ficamos extremamente agradecidos pela vossa 
oferta e, embora não possamos aceitá-la, para 
mostrar a nossa gratidão oferecemos aos nobres 
senhores de Virgínia que nos enviem alguns dos 
seus jovens, que lhes ensinaremos tudo o que 
sabemos e faremos, deles, homens..."  
(Brandão, 1995, p. 3) 
 
 
 
 
 
 
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________________ 
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existe somente um tipo de Educação? Justifique sua resposta. 

 Texto 2: A Educação e o processo de mudança social/ Paulo 
Freire, páginas: 33-40 - Paulo Freire; 34. ed. rev. e atual. São 

Paulo: Paz e Terra, 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuidade da Dinâmica da Árvore Seca:  
 Disponibilizar recortes de papel em formato de folhas de árvore de 

cor diferente das que foram entregues no primeiro momento, para que 

Compreende
ndo a leitura 

do texto: 

Disponível em: 
<http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes
/paulofreire/paulo_freire_educacao_e_mu

danca.pdf > 

 

 

 

 

 

 

 

Registros das Memórias: 
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________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

_________________ 

 

Neste capítulo, Paulo 
Freire organiza em doze 
tópicos da sua teoria 
sobre a educação e o 
processo de mudança 
social. E, segundo ele, não 
é possível fazer uma 
reflexão sobre o que é a 
educação sem 
primeiramente refletir 
sobre o próprio homem e 
que não haveria educação 
se o homem fosse um ser 
acabado, se não estivesse 
mais em constante busca 
no sentido da construção 
do seu conhecimento. 
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cada um escreva uma frase que defina Educação, segundo a 

fundamentação teórica estudada no dia de hoje. 

 
 
 

 
Figura 3: Disponível em: <https://pixabay.com/pt/ponto-de-interroga%C3%A7%C3%A3o-pergunta-1020004 > 
Acesso:11dez. 2016   
 
Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. 
 
 Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros 
desaprendam a arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob 
controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. 
Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser pássaros. 
Porque a essência dos pássaros é o voo. 
 Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas 
amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para 
voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce 
dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado. Só pode ser 
encorajado. 

                                                                                                                 
Rubem Alves. 

Disponível em: <http://www.dailymotion.com/video/x2s4jtc> 
 

 Vídeo de encerramento:  
Festa nas Nuvens:  
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=pktG7AJRL8k> 
Acesso: 22 nov.2016. 
 
 

 
 
 
 
 

Texto para 
reflexão: 
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mbora a educação que sempre esteve presente na 

atividade humana tenha adquirido, no que diz respeito à 

educação escolar, o objetivo de formar na medida em que 

também seleciona os indivíduos de uma sociedade, sua função 

deveria contribuir para a humanização dos indivíduos. Logo, desde 

os primeiros anos escolares, a ação pedagógica no trabalho com a 

multiplicidade de saberes produzidos pela humanidade, deveria 

favorecer com que todos que a escola tenham acesso, pudessem 

aproveitar essa formação tanto para o mundo do trabalho como 

em suas outras demandas sociais.  

 Na história educacional escolar brasileira, a dualidade 

também se mostra presente desde seu nascedouro, uma 

afirmação disso é feita por um dos grandes nomes de nossa 

educação, Anísio Teixeira. Ele nos diz que:  
As escolas refletiram, assim, de acordo com o velho 
estilo, o dualismo social brasileiro entre os “favorecidos” 
e os “desfavorecidos”. Por isso mesmo, a escola comum, 
a escola para todos, nunca chegou, entre nós a se 
caracterizar, ou a ser de fato para todos. A escola era 
para a chamada elite. O seu programa, o seu currículo, 
mesmo na escola pública, era um programa e um 
currículo para “privilegiados”. (TEIXEIRA, 1968, p. 29, 
destaques do autor). 

 

 O objetivo desse tema é refletir sobre, como a educação 

pode estar voltada para a formação de cidadãos críticos e 

emancipados, sabedores e defensores de seus direitos e deveres 

ou, reprodutores de serviços e de ideias prontas de uma elite 

dominante. 

 

 

 

 

 

 

E 
Educação a serviço de quem? 
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 Recepcionar os professores na sala 

de estudos com música ambiente, em 

cada cadeira terá um “mimo” 

(chocolate), com as seguinte frases 

escritas:  

1- “O que é Educação? Em significado 
restrito, o da pedagogia clássica, 
convencional, sistematizada, refere-
se educação às fases infantil e juvenil 
da vida do ser humano”. (PINTO, 
1982, p. 29). 

2- “A educação é o processo pelo qual a 
sociedade forma seus membros à sua 
imagem e em função de seus 
interesses”. (PINTO, 1982, p. 29). 

3- “Educação é formação do homem 
pela sociedade, ou seja, o processo 
pelo qual a sociedade atua 
constantemente sobre o 
desenvolvimento do ser humano no 
intento de integrá-lo no modo de ser 
social vigente e de conduzi-lo a 
aceitar e buscar os fins coletivos”. 
(PINTO, 1982, p.30). 

 Proporcionar um momento para que 

todos possam ler suas frases e juntos 

realizarmos as reflexões que essas 

citações nos proporcionam, 

Metodologia 
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Registro das Memórias: 
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Registro das Memórias: 
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retomando desta forma, o tema do encontro anterior. 

 Desta forma, os professores estarão divididos em grupos, para 

então, escolherem dentre eles, democraticamente um relator para 

registrar as ideias socializadas nas reflexões sobre a frase que 

cada grupo recebeu. 

 Após o registro dos relatos, colar a produção dos grupos nos 

galhos secos da “Árvore Seca”. 

 

 

 

 

 

 

 Texto: Álvaro Vieira Pinto, 1982, p. 29 -39. Sete Lições sobre 
Educação de Adultos: Conceito de Educação: Que é educação?  

 Os educadores cursistas, divididos em grupos, farão leitura do 

texto, sistematização das ideias e produzirão uma síntese do 

conteúdo estudado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fundamentação Teórica 

 
 

Memórias das Ideias: 

___________________________________________________________________
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Figura 4. Disponível em: 
<http://www.tvorigens.com.br/tvorigens/index.asp > 
Acesso: 11 dez. 2016. 

 
 Vídeo Musical:  
 Estudo Errado - Gabriel O Pensador. 

 Disponível em: 

<:https://www.youtube.com/watch?v=BD4MMZJWpYU> 

 

 

 
Figura 5:  
Disponível em: 
 <https://pixabay.com/pt/ponto-de-interroga%C3%A7%C3%A3o-pergunta-1019993/> 
 

1. Podemos relacionar o tema da música com o tema de nosso 

encontro? 
 
 
 
 
 
 
 

Refletindo: 

Registro das Memórias:  
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2. Proporcionar um breve momento 

para que os presentes possam 

expressar suas ideias. 

3. Registre sob forma de desenho ou 

palavras o que mais lhe chamou 

atenção na música; 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Texto: Forma e conteúdo da educação 
– Álvaro Vieira Pinto, 1982, p.41-57; 
Acesso: 05 nov. 2016. 
 

 
 Leitura, reflexão e síntese do 

texto; 
 
 

 

 

 

 

Forma e Conteúdo da 
Educação:  

1. Diferença entre 
conteúdo e forma da 
educação; 

2. Relação de 
interdependência entre 
forma e conteúdo; 

3. Quatro questões 
primordiais: A quem 
educa? Quem educa? 
Com que fins Educa? 
Por que meios? 

4. Caráter ideológico da 
educação; 

5. A alienação educacional 
como característica da 
atividade pedagógica do 
país em vias de 
desenvolvimento; 

6. Imperativo da 
desalienação; 

7. A busca e a definição 
de critérios autênticos 
para a orientação da 
educação e para o 
desenvolvimento da 
cultura numa sociedade 
em esforço de ascensão 
histórica; 

 

___________________________________________ 

Registro das Memórias: 
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   Texto para reflexão:  
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Coleção Paulo 
Freire, DVD. 

Produzido e 

distribuído por: 

ATTA- Mídia e 

Educação/CEDIC- 

Cento Difusor de 

Cultura Ltda. Belo 

Horizonte/MG, 

Participantes: Alípio 

Casali; Celso 

Beisiegel; Claudius 

Ceccon; Frei Betto; 

Lisete Arelaro; Luís 

Carlos de Meneses; 

Pedro Pontual; Plínio 

Arruda de Sampaio; 

Vera Barreto. Roteiro: 

Regis Horta e Vera 

Barreto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Texto Reflexivo: 
 

Verdades da Profissão de Professor: 
 
 Ninguém nega o valor da educação e que 
um bom professor é imprescindível. Mas, 
ainda que desejem bons professores para 
seus filhos, poucos pais desejam que seus 
filhos sejam professores. Isso nos mostra o 
reconhecimento que o trabalho de educar é 
duro, difícil e necessário, mas que permitimos 
que esses profissionais continuem sendo 
desvalorizados.  
 Apesar de mal remunerados, com baixo 
prestígio social e responsabilizados pelo 
fracasso da educação, grande parte resiste e 
continua apaixonada pelo seu trabalho. 
 A data é um convite para que todos, 
pais, alunos, sociedade, repensemos nossos 
papéis e nossas atitudes, pois com elas 
demonstramos o compromisso com a educação 
que queremos. Aos professores, fica o convite 
para que não descuidem de sua missão de 
educar, nem desanimem diante dos desafios, 
nem deixem de educar as pessoas para serem 
“águias” e não apenas “galinhas”. Pois, se a 
educação sozinha não transforma a sociedade, 
sem ela, tampouco, a sociedade muda.  

       
   Paulo Freire 

Professor: Verdades da profissão de 
Professor. Disponível em: 
<https://pensador.uol.com.br/poemas_sobre_a_
educacao/ >. Acesso: 20 out.2016. 
 

Documentário: 

Registro das Memórias dos Temas estudados: 

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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a ânsia de sanar as graves lacunas na educação pública, tanto 

para aqueles que ficaram a margem da escola, isto é, sem 

condições de a ela terem acesso, seja para atender àqueles que 

dela se evadiram, foram criados mecanismos compensatórios que 

pudessem corrigir essas defasagens no processo de escolarização, com a 

criação de projetos e ações que minimizassem este cenário. No bojo 

dessas iniciativas e desses projetos, está a criação da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA).  

 Para se conhecer melhor como ocorreu o processo de criação 

dessa modalidade de ensino no Brasil, sua concepção, seus objetivos, 

bem como as legislações vigentes que regulamentam sua prática, é 

necessário uma imersão nessa temática, a saber, o que foi e o que é hoje 

a EJA.  

 Portanto, nessa temática buscaremos compreender e contextualizar, 

através de documentários e referenciais bibliográficos, a construção 

histórica da EJA no Brasil, desde seus pressupostos iniciais, até os 

objetivos educacionais atuais dessa modalidade de ensino. 

 

 

 

 
 
 
Dinâmica do Quebra-Cabeças: 
 

 Cada professor deverá escrever e uma das peças do quebra-

cabeças gigante, que após de montado, forme o logotipo do 

N 

O que é a EJA e histórico da 
 Educação de Jovens e Adultos no Brasil 

 

 
 

Metodologia 
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CEEBJA de Assis chateaubriand, uma 

palavra que defina a EJA; 

 

 

 

 

Documentário:  História da EJA no Brasil: 

Educação de jovens e adultos - história e 

memória (parte 1). Duração: 56 min. 

 

  
Figura 7: Disponível em: 
 https://pixabay.com/pt/ponto-de-interroga%C3%A7%C3%A3o-
pergunta-1019935/  
Acesso: 11dez.2016. 
 

 

 
 

 

Texto 1: Educação Popular e Educação de 
Adultos, Vanilda Paiva Pereira, p. 46-49; 
Educação Popular e Educação de 
Adultos/ Vanilda Pereira Paiva. Temas 
Brasileiros – II. Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento (IBRADES), São Paulo: 
Edições Loyola: 1987. 

Fundamentação 
Teórica 

Fundamentação 
Teórica: 

 
 

 

 

Figura 6: Disponível em: 
<http://fatoshistoricosmundoemde
bate.blogspot.com.br/2016/05/pau
lo-freire-2-de-maio-de-1997-foi-se-
o.html>. Acesso: 11 dez. 2016. 
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 Documentário: História da EJA no Brasil: Educação de jovens 
e adultos - história e memória (parte 1). Duração: 56 min. 
Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=E2rxFCWnaUw>.  
Acesso em: 12 dez. 2016. 
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do Texto:  
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Registros das Memórias sobre temática estudada: 
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Trajetória da escolarização de jovens e adultos no Brasil: de 

plataformas de governo a propostas pedagógicas esvaziadas;   

Disponível em:  

< www.scielo.br/pdf/ensaio/v18n67/a11v1867> 

Acesso: 07 nov. 2016. 
 

Sugestão para 
aprofundamento 

teórico: 
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esquisadores da educação pública nos períodos que 

antecederam o projeto, bem como aqueles que tem se 

dedicado ao estudo dessa modalidade de educação, a saber, 

a educação de jovens e adultos, devem contribuir com as discussões. 

Dentre estes podemos destacar as possíveis contribuições de Anísio 

Teixeira, Paulo Freire, Vanilda Pereira Paiva, Álvaro Viera Pinto, Dermeval 

Saviani entre outros.  
 Paulo Freire talvez seja aquele que, não somente no Brasil, mas em 

esfera mundial, é o que associou seu nome e sua proposta educativa 

àqueles que ficaram à margem da educação regular. Daí que sua proposta 

educativa visava uma alfabetização critica, potencializadora de homens e 

mulheres entenderem melhor as tramas do mundo em que estão inseridos 

e lutarem por sua melhoria. Uma marca de seu trabalho inicial está 

justamente ligada à educação daqueles a quem chamou de oprimidos, 

jovens e adultos que não puderam ingressar ou continuar seu processo 

educativo escolar.  

 Para Paulo Freire a educação “implica uma busca realizada por um 

sujeito que é o homem. O homem deve ser sujeito de sua própria 

educação” (FREIRE, 2011, p. 34). Assim, a escola, qualquer que seja sua 

modalidade de ensino, o que inclui também a EJA, deve ser vista como um 

dos meios pelos quais homens e mulheres que não tiveram acesso e 

permanência no processo de escolarização tido como regular, possam, 

como diz Freire e Macedo (1994, p. 7), “dar sentido e expressão às suas 

necessidades e vozes como parte de um projeto de empowerment 

individual e social”.  

 Paulo Freire colocou o oprimido em ascensão, para ele, a 

aprendizagem e o conhecimento vão muito além do acúmulo de saberes 

científicos, da decodificação de palavras. Esse acumulo de saberes, para 

ele, devem servir para a compreensão do mundo mais imediato, ou seja, 

para uma leitura de contexto cada vez maior. Uma de suas premissas que 

 P 
Principais interlocutores da EJA e o Legado de Paulo 

Freire para a Educação de Jovens e Adultos  
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devem àqueles que atuam 

como gestores e docentes da 

EJA, está contida na 

observação de que “a leitura 

de mundo precede a leitura da 

palavra escrita”. (FREIRE, 

1989, p. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 Construir painel com 

biografia de Paulo 

Freire, utilizando texto 

fragmentado e entregue 

aos educadores 

cursistas presentes; 

 Os fragmentos da 

biografia de Paulo 

Freire, serão fixadas em 

ordem cronológica de 

sua vida, principais 

obras, etc. 

 Breve momento para 

análise do primeiro 

contato com Paulo 

Freire; 

 

 
 

Metodologia  
Figura 8: Disponível em:  
<http://ilustrafan.blogspot.com.br/2011/06/paulo-freire.html> 
Acesso em: 11 dez. 2016. 
 

Documentário: 
 

BIOGRAFIA. Coleção Paulo Freire, DVD. 
Produzido e distribuído por: ATTA- Mídia e 
Educação/CEDIC- Cento Difusor de Cultura 
Ltda/ VEREDA – Centro de Estudos em 
educação. Belo Horizonte/MG, Participantes: 
Alípio Casali; Celso Beisiegel; Claudius Ceccon; 
Frei Betto; Lisete Arelaro; Luís Carlos de 
Meneses; Pedro Pontual; Plínio Arruda de 
Sampaio; Vera Barreto. Roteiro: Regis Horta e 
Vera Barreto. Edição: Luciana Sperandio. 
Supervisão: Vera Barreto.  
Duração: 40 minutos. 
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análise do primeiro 

contato com Paulo 

Freire; 

 

 
 

Metodologia  
Figura 8: Disponível em:  
<http://ilustrafan.blogspot.com.br/2011/06/paulo-freire.html> 
Acesso em: 11 dez. 2016. 
 

Documentário: 
 

BIOGRAFIA. Coleção Paulo Freire, DVD. 
Produzido e distribuído por: ATTA- Mídia e 
Educação/CEDIC- Cento Difusor de Cultura 
Ltda/ VEREDA – Centro de Estudos em 
educação. Belo Horizonte/MG, Participantes: 
Alípio Casali; Celso Beisiegel; Claudius Ceccon; 
Frei Betto; Lisete Arelaro; Luís Carlos de 
Meneses; Pedro Pontual; Plínio Arruda de 
Sampaio; Vera Barreto. Roteiro: Regis Horta e 
Vera Barreto. Edição: Luciana Sperandio. 
Supervisão: Vera Barreto.  
Duração: 40 minutos. 
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Texto: Alfabetização: Leitura do mundo 
leitura da palavra/ Paulo Freire – 
Introdução, p. 3 – 27 FREIRE, Paulo. 
Introdução. In: Alfabetização: leitura da 
palavra leitura do mundo / FREIRE. Paulo; 
MACEDO Donaldo: tradução Lólio 
Lourenço de Oliveira. – Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 1990. 2ª Reimpressão – 1994. 

 

 

 
 

 

 

< 
 
 
 
 
 
INSPIRAÇÕES. Coleção Paulo Freire, 
DVD. Produzido e distribuído por: ATTA- 
Mídia e Educação/CEDIC- Cento Difusor 
de Cultura Ltda/ VEREDA – Centro de 
Estudos em educação. Belo 
Horizonte/MG, Participantes: Celso 
Beisiegel; Frei Betto; Lisete Arelaro; 
Luís Carlos de Meneses; Plínio Arruda de 
Sampaio; Vera Barreto. Roteiro: Regis 
Horta e Vera Barreto. Edição: Luciana 
Sperandio. Supervisão: Vera Barreto. 
Duração:01h02min11seg.Acesso em: 12 
dez.2016. 
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Figura 9: Disponível em: 
<https://educacaopopularpf.wordpress.com/abo
ut/ >.Acesso: 11 dez. 2016. 
  

 

 

 

 

 

 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

Conhecendo um 
pouco mais sobre: 

Paulo Freire e 
suas inspirações 

Memórias das 
Atividades: 
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ssa instituição de ensino oferta a EJA nas modalidades Ensino 

Fundamental – Fase II e Ensino Médio, criado com a finalidade 

de atender educandos com faixa etária de acordo com o que 

estabelece a legislação educacional vigente, nacional e estadual.  

 O atendimento educacional abrange além de Assis Chateaubriand, 

município sede, os Municípios de Brasilândia do Sul, Formosa do Oeste, 

Jesuítas e Tupãssi. O CEEBJA oferta também os Exames de Suplência 

na modalidade Convencional e Online, no Ensino Fundamental para 

maiores de 15 anos e o Ensino Médio para maiores de 18 anos. 

 Os objetivos almejados para essa temática, é a proposição de - 

Analisar os dados coletados na pesquisa realizada com os alunos que se 

matricularam no CEEBJA, para frequentar o anos letivo de 2017. 

Conhecer e refletir também, sobre o perfil dos alunos que frequentam o 

CEEBJA – Assis Chateaubriand. Conhecer e refletir sobre as possíveis 

causas da evasão escolar no CEEBJA, para proposição de possíveis 

intervenções que venha de encontro a sanar problemática da evasão 

escolar, que tanto preocupa as pessoas envolvidas com o processo de 

ensino e aprendizagem na EJA.  

 
Figura 10: Disponível em: 
< https://kimcartunista.com.br/2014/01/09/paulo-freire/> 
Acesso: 12dez.2016. 

E 

Perfil dos educandos de EJA: conhecendo os 
alunos do CEEBJA de Assis Chateaubriand 
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 Recepção dos professores cursistas, 

com a dinâmica: Mosaico de palavras 

com a sigla: EJA. Serão utilizadas três 

cores de papel autocolante, uma cor 

para cada cor das letras das siglas da 

EJA. Associando cada letra com uma 

palavras escrita nos papéis e colados 

todos sobre o desenho das letras; 
 

 Analisar e refletir sobre os dados 

coletados através do questionário 

aplicados aos alunos que efetivaram a 

matrícula para o ano letivo de 2017, 

nesse momento teremos o perfil dos 

alunos que frequentarão nossa 

instituição de ensino; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro da Memórias:  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_ 

 
Figura12: Disponível em: 
<http://www.gramscimania.info.ve/2012/12/d
a-libertacao-hegemonia-freire-e.html>. 
Acesso em: 12 dez. 2016. 
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 Para ilustrar o que foi 

concluído com a pesquisa 

sobre o perfil de nosso alunos 

assistiremos o filme: O 

Estudante. É a história de 

Chano (Jorge Lavat) que tem 

60 anos e resolveu se 

inscrever para cursar 

Literatura na faculdade. Com 

isso ele passa a lidar com os 

jovens, um universo bastante 

diferente do qual está 

acostumado. Entretanto, 

sempre tendo Dom Quixote 

como exemplo maior, ele 

enfrenta as barreiras 

causadas pela diferença de 

idade e faz novos amigos. Até 

que um dia um acontecimento 

inesperado o atinge em cheio, 

fazendo com que seus novos 

amigos tenham que auxiliá-lo. 

 
 
 
 
 
 

Leitura complementar: 

Estudo particular do problema da educação de adultos, Álvaro Vieira Pinto, p. 79-
90; Estudo particular do problema da educação de adultos, In: PINTO, Álvaro 
Vieira. Sete Lições sobre Educação de Adultos: introdução e entrevista de 
Dermeval Saviani e Betty Antunes de oliveira: versão final revista pelo autor. – 7ª 
ed. – São Paulo: Cortez: Autores Associados. 1991. (Coleção Educação 
contemporânea). 

 
 

Filme: O Estudante.  
Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=
hLHdWCef3U8>.  
Acesso em: 10 nov. 2016. 
 

Sala de Cinema 

Refletindo sobre o filme 
assistido: 
 

1. Como vejo meu aluno de 

EJA? 

2. Como deveria ser meu aluno 

ideal? 

3. Qual é nosso aluno real? 
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Filme: O Estudante.  
Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=
hLHdWCef3U8>.  
Acesso em: 10 nov. 2016. 
 

Sala de Cinema 

Refletindo sobre o filme 
assistido: 
 

1. Como vejo meu aluno de 

EJA? 

2. Como deveria ser meu aluno 

ideal? 

3. Qual é nosso aluno real? 
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escolha da profissão do professor, vai além de cursar uma 

graduação, ela também perpassa pela amorosidade que a 

profissão possibilita desenvolver no indivíduo. A temática proposta 

para aprofundarmos os estudos, será a análise dos dados coletados em 

uma pesquisa a ser realizada com todos os professores que trabalham no 

CEEBJA de Assis Chateaubriand. Assim, ao obtermos o perfil dos 

profissionais que trabalham nessa instituição de ensino, possibilita a 

proposição de formação continuada para esses profissionais, de forma 

específica e pontual.  

Refletiremos também, sobre a escolha da profissão de “professor” e sua 

formação politizadora e as interferências diretas da profissão nas relações 

interpessoais entre professores e alunos, refletindo diretamente no 

processo ensino e aprendizagem. Utilizaremos de alguns interlocutores 

que nos ajudarão na reflexão sobre a escolha da profissão de “Professor”, 

a saber: Álvaro Vieira Pinto, Moacir Gadotti e Mário Ségio Cortella. 

 

 

 

 

 

 

 Será exibida uma reportagem com o tema: Boniteza de um Sonho.  

 
Figura 18: Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=DgDJMNiIqws >  
Acesso 12 dez. 2016. 

A 
 A boniteza de uma profissão: Ser Professor 

 

Metodologia 
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 Leitura reflexiva do texto: A Boniteza 

de um Sonho – Moacir Gadotti, p. 2 – 

11;  

 Os educadores cursistas serão 

divididos em grupos para a realização 

da leitura; 

 Os grupos farão registrarão síntese da 

leitura realizada e apresentarão 

oralmente aos outros participantes; 

 

 

 
 
Figura 13: Disponível em: 
<https://www.igrejabatistaviva.com.br/profissoes-ibv-
professor/desenho-de-professor/>.  
Acesso: 12 dez. 2016. 
 
 

 

 
 
 

Fundamentação Teórica: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro das memórias 
da leitura: 

_____________________
_____________________
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_____________________
_____________________
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_____________________
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_____________________
_____________________
_____________________
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_____________________
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_____________________
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_____________________ 

Palestrando: 
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Registro das memórias 
da leitura: 
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Palestrando: 
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 Palestra: Mário Sergio Cortella: 

Qual a postura ideal do 
professor? Duração: 28min20seg 

Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v

=seiw4gwsfYA  

Acesso: 17 nov.2016. 

  
Figura 19: < https://www.youtube.com/watch?v=seiw4gwsfYA 
>. Acesso: 12 dez. 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

Memórias da Palestra: 

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

____________________________ 

 
 

 

 
 

 
 

Figura 20: Disponível em: 
<http://cbn.globoradio.globo.com/coment

aristas/mario-sergio-cortella/MARIO-
SERGIO-CORTELLA-ACADEMIA-

CBN.htm >  
Acesso em: 12 dez. 2016. 

 
 CORTELLA, Mario 

Sergio. Como ser 
um bom 
professor? Mario 
Sergio Cortella. 
Disponível em: 
<https://www.youtub
e.com/watch?v=uso
HTDQW5Pw>. 
Duração: 
5min42seg. Acesso: 
17 nov. 2016 

 Aprofunde seus 
conhecimentos, 
pesquisando materiais 
didáticos (áudios, 
vídeos, simuladores, 
infográficos, imagens, 
etc.) disponíveis na 
web, relacionados ao 
tema de hoje, registre 
os links dos materiais 
didáticos pesquisados 
(no mínimo dois), 
identificando-os com 
títulos diferentes; 

 Descreva brevemente 
cada um dos materiais 
didáticos pesquisados; 

 Justifique a  
importância de cada 
um desses materiais 
didáticos 
selecionados. 

 

Sugestão de Material 
e Atividades 
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ara refletir sobre algumas situações desestimulantes que 

contribuem significativamente para a evasão basta lembrar que 

no trabalho com os conteúdos curriculares, o professor poder ser 

sim um estimulador da continuidade ou não dos alunos dessa modalidade 

de ensino. Conteúdos descontextualizados, metodologias carregadas de 

vícios, em especial de autoritarismo, certamente são ações que em nada 

contribuem para a continuidade dos alunos que cursam o CEEBJA.  

 Nesse aspecto, é oportuno lembrar o que Paulo Freire fala sobre o 

autoritarismo do professor. Para ele, o autoritarismo não se manifesta 

somente por ações repressivas do professor, mas, diz ele, pode estar 

presente na “vigilância doentia sobre os educandos, na falta de respeito à 

sua criatividade, à sua identidade cultural. Na falta de acatamento à 

maneira de estar sendo dos alunos das classes populares, na maneira 

como os adverte e censura.” (FREIRE, 1995, p. 72). 

 Os objetivos para essa temática são de, contextualizar a formação 

acadêmica dos professores e a atuação profissional dos mesmos na 

Educação de Jovens e Adultos, e também, a reflexão sobre os desafios 

de ser professor de EJA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 

A formação do professor e a atuação do 
mesmo na Educação de Jovens e Adultos. 
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P 

A formação do professor e a atuação do 
mesmo na Educação de Jovens e Adultos. 
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Figura 14: Disponível em: 
 <http://adolescentesdooposto.blogspot.com.br/2013/02/pngs-rlo-de-filmes.html>. 
Acesso: 13/dez. 2016. 
 

1 - Vídeo: A Escola Ideal - o papel do professor – Rubem 

Alves. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=qjyNv42g2XU  

Acesso: 17/11/2016, às 13:32; 

 

2 – Texto: A formação do Educador p. 107-118 / PINTO, 

Álvaro Vieira. Sete Lições sobre Educação de Adultos.  

 Reflexões, registro de síntese sobre a leitura 

realizada e socialização de ideias. 
 

 
Figura 15: Disponível em:  
<https://www.estantevirtual.com.br/b/alvaro-vieira-pinto/sete-licoes-sobre-educacao-
de adultos/3248489430?q=Sete+Li%E7%F5es+sobre+Educa%E7%E3o+de+Adultos> 
Acesso: 13 dez. 2016. 
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Figura 16: Disponível em: 
<http://adolescentesdooposto.blogspot.com.br/2013/02/pngs-rlo-de-filmes.html >. 
 Acesso: 13 dez.2016. 
 
 
 
3 - Filme: O Substituto  
 
Sinópse: Henry Barthes (Adrien Brody) é um professor de ensino médio, 

que apesar de ter o dom nato para se comunicar com os jovens, só dá 

aulas como substituto, para não criar vínculos com ninguém. Mas quando 

ele é chamado para lecionar em uma escola pública, se encontra em meio 

à professores desmotivados e adolescentes violentos e desencantados 

com a vida, que só querem encontrar um apoio para substituir seus pais 

negligentes ou ausentes. Sofrendo uma crise familiar, Henry verá três 

mulheres entrando em sua vida e vai começar a perceber como ele pode 

fazer a diferença, mesmo que isso venha com um alto custo. 

Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=Q56IneXPCVk >. 
Acesso: 17/11/2016 às 14:00 
 

 
Figura 21: Disponível em: 
<http://capa-de-dvd.blogspot.com.br/2013/01/capa-do-filme-o-substituto.html>. 
Acesso dia: 13 dez. 2016. 
 

Reflexões e 
registro sobre 

os vídeos 
assistidos: 
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Figura 21: Disponível em: 
<http://capa-de-dvd.blogspot.com.br/2013/01/capa-do-filme-o-substituto.html>. 
Acesso dia: 13 dez. 2016. 
 

Reflexões e 
registro sobre 

os vídeos 
assistidos: 
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rganização de Mesa Debatedora com professores da Unioeste 

para o encerramento da Implementação do PDE no CEEBJA 

de Assis Chateaubriand. 

 Além dos professores cursistas, serão convidados toda Equipe 

Diretiva do CEEBJA, Instâncias Colegiadas, para que, juntos possamos 

firmar compromisso de que esse Projeto de Intervenção possa ser 

realmente implementado no Projeto Político Pedagógico do CEEBJA e 

disponibilizado aos professores anualmente, pelo fato de possuirmos 

rotatividade de professores nas APEDs e na Sede.  

Propor também, parceria com a Unioeste, para certificação dessa 

formação continuada para os professores que trabalham na modalidade 

da EJA, especificamente no CEEBJA de Assis Chateaubriand-PR. 

 Objetivando oportunizar aos professores cursistas, a possibilidade 

de aprofundamento teórico/metodológico através da participação, como 

ouvintes, da mesa debatedora, onde debateremos, refletiremos e 

contextualizaremos teorias e práticas docentes, com as experiências dos 

docentes da Unioeste, sobre o que é educação, a Modalidade da 

Educação de Jovens e Adultos e a Formação do Novos Professores.  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

O 
 Mesa Debatedora  
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Escola é ... 
 
... o lugar que se faz amigos. 
Não se trata só de prédios, salas, quadros, 
Programas, horários, conceitos... 
Escola é sobretudo, gente 
Gente que trabalha, que estuda 
Que alegra, se conhece, se estima. 
O Diretor é gente, 
O coordenador é gente, 
O professor é gente, 
O aluno é gente, 
Cada funcionário é gente. 
E a escola será cada vez melhor 
Na medida em que cada um se comporte 
Como colega, amigo, irmão. 
Nada de “ilha cercada de gente por todos os 
lados” 
Nada de conviver com as pessoas e depois, 
Descobrir que não tem amizade a ninguém. 
Nada de ser como tijolo que forma a parede, 
indiferente, frio, só. 
Importante na escola não é só estudar, não é 
só trabalhar, 
É também criar laços de amizade.  
É criar ambiente de camaradagem, 
É conviver, é se “amarrar nela”! 
Ora é lógico... 
Numa escola assim vai ser fácil! 
Estudar, trabalhar, crescer, 
Fazer amigos, educar-se, ser feliz. 
É por aqui que podemos começar a melhorar o 
mundo. 

 
(Paulo Freire) 
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