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RESUMO: A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é indispensável hoje na vida de 

pessoas que não tiveram oportunidade de seguir em frente com os estudos. Consiste em 

uma oportunidade de estar em dia com os aprendizados, ajudando a ter uma boa 

convivência e um futuro melhor. A procura é muito grande pela necessidade 

principalmente de recolocação profissional. Assim, o objetivo deste artigo foi: realizar 

uma breve revisão bibliográfica e histórica da EJA, bem como, inquerir atuais alunos 

sobre seu processo nesse programa educacional, salientando o processo de ensino que 

contribuiu com a formação de pessoas que não tiveram acesso à educação básica e média 

no tempo regular.  Como resultados, a maioria dos entrevistados viram na EJA uma 

oportunidade de se conseguir uma melhor qualificação no mercado de trabalho, bem 

como, adesão de novos conhecimentos. Como conclusão, observa-se que a EJA é bem 

recebida por 85% dos entrevistados, mas, o programa por si só não é uma “fórmula 

mágica” para suprir anos e anos sem estudos. 
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ABSTRACT: Youth and Adult Education (EJA) is indispensable today in the lives of 

people who do not have the opportunity to move on with their studies. It is an opportunity 

to be up to date with apprentices, helping to have a good time together and a better future. 

The demand is very high for most needs, for professional relocation. Thus, the purpose 

of this article was: to carry out a brief bibliographic and historical review of the EJA, as 

well as, inquiring current students about its process in this educational program, 

emphasizing the teaching process and contributions with a training of people who do not 

have access to education basic and average without regular time. As a result, the majority 

of respondents on the internet EJA an opportunity to achieve a better qualification in the 

labor market, as well as, adherence to new knowledge. As a conclusion, it can be observed 

that the EJA is well received by 85% of respondents, but the program itself is not a "magic 

formula" to fill years and years without studies. 
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As primeiras experiências da Educação para Jovens e Adultos (EJA), no país, se 

iniciaram no período do Brasil Colônia, porém, o movimento começou a se tornar mais 

eficaz apenas partir de 1943, onde, notou-se altos índices de analfabetismo no país. Isso 

fez com que o governo Vargas criasse um fundo destinado à alfabetização da população 

adulta. Neste período coincidente com o pós-guerra e a criação da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), ocorreu a solicitação aos 

países integrantes (e entre eles, o Brasil) de se educar os adultos analfabetos, nesse 

contexto, percebia-se que a maioria dos adultos que não sabiam ler ou escrever, 

consistiam de indivíduos de classes sócias mais baixas e trabalhadoras (CREMONESE, 

2012; GOMES, 2014). 

Assim segundo Gouveia, Silva (2015), as classes trabalhadoras encontraram a 

necessidade de abandonar a escola para trabalhar e a posterior constatação de que, como 

ficou com baixa escolaridade, as oportunidades se encontram escassas e encontrarão 

significativas dificuldades em conseguir melhores posições profissionais, mantendo por 

vezes gerações aprisionadas ao trabalho informal e aos “subempregos”. 

           Segundo Ajala (2011), até a década de 1980, o processo de alfabetização e 

escolarização de jovens e adultos era feito prioritariamente com pessoas maduras ou 

idosas, principalmente de origem rural e, que nunca tinham tido oportunidades escolares. 

Porém, a partir de 1980, houve o advento de novos programas de escolarização de adultos 

que passaram a acolher também jovens de origem urbana, os quais já tinham um contato 

escolar anteriormente, mesmo que este tenha sido malsucedido. Diante disso, segundo 

Castelar et. al., (2012) os sujeitos que buscam a escola, tardiamente apresentam inúmeras 

características que os diferenciam das crianças, tais como: ultrapassam a idade de 

escolarização formal estabelecida pelas legislações educacionais; estão inseridos no 

sistema produtivo (ou temporariamente fora dele), são os responsáveis pela produção dos 

bens materiais, mas são excluídos da participação desses bens.  

Assim, os alunos da EJA são pessoas que caminham em busca do conhecimento, 

superam limites e rompem com barreiras, pois participam de uma sociedade em transição, 

na qual os trabalhadores descobrem como canal de crescimento e libertação, a educação 

(DORNELES, 2012). 

Os alunos que buscam os programas de educação da EJA, geralmente costumam 

fazê-lo por motivos variados, dentre eles, pode-se citar o aprender a ler e escrever, para 

não ficarem sozinhos em casa, quando os alunos já são idosos ou pelo simples fato de 



terem companhia para conversar, pois, a própria escola oferece a oportunidade de 

socialização ou por acreditarem que futuramente podem conseguir um emprego melhor 

através da educação (SILVA et. al., 2011). 

Acerca de melhores oportunidades, os alunos da EJA e também grande parte da 

população, a formação escolar é uma ferramenta que leva a uma melhor colocação no 

mercado de trabalho, que consequentemente é o meio pelo qual se adquire renda para 

melhorar a própria vida e a de seus familiares (GOUVEIA; SILVA, 2015). 

Nesse panorama, segundo Silva et. al, (2011) os alunos mais jovens costumam ter 

maiores expectativas com relação à educação e normalmente almejam um futuro mais 

promissor através da educação adquirida, principalmente sua inserção no mundo do 

trabalho e consequentemente expectativa de melhores cargos, acreditando em um futuro 

repleto de realizações e uma vida que espera gratificações de obras realizadas a partir de 

boas vontades nascidas de dentro de si mesmo. Para os mais velhos, a realidade é outra, 

sobre tudo os aposentados, ela está relacionada à aquisição de conhecimentos básicos, 

como ler e escrever. 

A EJA (Educação de Jovens e Adultos) de acordo com a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Lei 9.394/96 é uma modalidade de ensino, que visa oportunizar a 

formação escolar para aqueles que não tiveram acesso ou não pôde concluir o ensino 

fundamental ou médio nas idades apropriadas. Vale ressaltar que embora as iniciativas 

políticas voltadas para essa modalidade seja antiga, somente em 1996 ocorre a 

aprovação para integrar a Educação de Jovens e Adultos na LDB. 

Diante do exposto, a EJA recebe hoje alunos de jovens à idosos, dando chance 

a todos os níveis e etapas. Aqueles que não tiveram oportunidades de frequentar uma 

unidade escolar por motivo de trabalho, financeiro e até mesmo aqueles que por ter sido 

retidos várias vezes e pela idade não puderam permanecer em séries normais tendo que 

frequentar a EJA para que assim continuar com a formação escolar. Desta forma, o 

objetivo deste trabalho é realizar uma revisão bibliográfica e histórica da EJA, bem como, 

inquerir atuais alunos sobre seu processo nesse programa educacional, salientando o 

processo de ensino que contribuiu com a formação de pessoas que não tiveram acesso à 

educação básica e média no tempo regular.   

 

 



METODOLOGIA 

 

A referida pesquisa caracteriza-se basicamente por uma breve revisão literária 

sobre o histórico da EJA, no âmbito nacional que, será feita objetivando contextualizar a 

real situação da educação para adultos no nosso país. Além disso, também serão 

inqueridas informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado, 

assim, em seguida, mediante a uma análise quantitativa dos resultados, obter-se as 

conclusões correspondentes aos dados coletados (GIL, 2002). 

Deste modo, a pesquisa em questão será constituída de três fases principais, 

distribuídas da seguinte forma: 

Fase 1: Breve Revisão Literária 

 

Nessa fase, será utilizada a leitura e interpretação de textos-chave para o 

melhor entendimento e contexto da educação de jovens e adultos no âmbito nacional. 

Para tal desafio, será empregada uma análise de conceitos teóricos de autores renomados 

no campo da pedagogia brasileira.  

Assim, os autores investigados, serão: Paulo Freire, Leôncio Soares, 

Conceição Cunha, Haddad e Moacir Gadotti, estes, tem por finalidade nas obras acima, 

discutirem conceitos básicos, práticas e desafios da Educação de Jovens e Adultos. Em 

detrimento disso, será traçado um perfil histórico do programa EJA e seus principais 

aspectos sobre a ótica dos referidos teóricos. 

 

Fase 2: Questionário  

 

A coleta dos dados será realizada por meio de um questionário juntamente com o 

termo livre e esclarecido para participação da pesquisa, sendo o mesmo à título de 

produção de conhecimento e, realizado sem nenhum ônus ou bônus aos indivíduos 

envolvidos (Anexos 1 e 2). A opção pelo questionário está relacionada ao baixo custo 

dessa ferramenta e sua rápida aplicação, sem, portanto, depender de um aplicador 

especializado. Composto por 7 questões de múltipla escolha, visa inquerir alunos 

participantes do programa EJA sobre a importância do mesmo em suas vidas, bem como, 



o que os influenciaram a participar do projeto e as dificuldades encaradas ao longo do 

processo. A amostra contará com a presença de 37 alunos participantes do programa 

moradores da cidade de São João del Rei. Assim, a partir dos dados obtidos no 

questionário feito com os 37 alunos entrevistados participantes da EJA e, referencial 

obtido pelos principais teóricos da educação no Brasil, será apresentado o panorama 

encontrado e análise dos resultados. 

 

 

 

RESULTADOS 

 

 

 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL: BREVE REVISÃO 

 

O breve relato a seguir, tem por finalidade traçar uma linha cronológica e histórica 

da educação de adultos, desde sua implementação até os dias atuais, tendo como enfoque 

a ótica de cinco pedagogos brasileiros e, a contribuição de alguns nesse processo de 

alfabetização, vale salientar que, Existe uma grande diferença de saberes entre os jovens 

e adultos, cada um absorve o conhecimento da maneira que consegue, mesmo que estejam 

numa mesma sala de aula os alunos ali submetidos não abstraem as mesmas capacidades 

de memorização. 

Assim, de acordo com Haddad e Di Pierro (2000) a EJA nasce de falhas do sistema 

educacional regular e é definida como um conjunto de processos e práticas relacionadas 

à aquisição de conhecimentos básicos, de competências técnicas e profissionais ou de 

habilidades socioculturais, ressaltando que, a forma de aprender dos adultos não se difere 

das crianças, eles passam pelas mesmas etapas de desenvolvimento. O que muda é a 

metodologia e os textos que devem ser adequados à idade.  

 O analfabetismo era visto como causa do escasso desenvolvimento brasileiro, 

sendo o adulto analfabeto identificado como elemento incapaz e marginal psicológica e 

socialmente, submetido à menoridade econômica, política e jurídica, não podendo, então, 

votar ou ser votado (CUNHA, 1999). Nesse contexto, em 1947 foi lançada a 1ª Campanha 

de Educação de Adultos, que segundo Cunha (1999) era pautada em três alicerces básicos: 



 

a) Alfabetização dos adultos analfabetos do país em três meses; 

b) Oferecimento de um curso primário em duas etapas de sete meses; 

c) Capacitação profissional e o desenvolvimento comunitário; 

  

Essa 1ª Campanha, segundo Soares (1996) foi lançada pelo momento pós 

guerra e o fim do Estado Novo que trazia um processo de redemocratização, que gerava 

a necessidade de ampliação do contingente de eleitores no país. No lançamento dessa 1ª 

Campanha, a Associação de Professores do Ensino Noturno e o Departamento de 

Educação preparavam o 1º Congresso Nacional de Educação de Adultos. Foram 

convocados dois representantes de cada Estado para participarem do Congresso, que foi 

elaborado pelo Serviço de Educação de Adultos do MEC um conjunto de publicações 

sobre o tema. As pautas discutidas eram basicamente: a) o investimento na educação 

como solução para problemas da sociedade; b) o alfabetizador identificado como 

missionário e o ensino de adultos, tarefa fácil; c) o analfabeto visto como causa da 

pobreza; d) o ensino de adultos como tarefa fácil; e) a não necessidade de formação 

específica; e) a não necessidade de remuneração, devido à valorização do “voluntariado”. 

A partir dessa publicação, começou-se a discutir a Educação de Jovens e Adultos. 

Soares (1996) argumenta que ano final da década de 50 e início da década de 60, iniciou-

se uma mobilização da sociedade civil em torno das reformas de base. Uma nova visão 

sobre o problema do analfabetismo foi surgindo e tinha como principal referência Paulo 

Freire e seu método de alfabetização, pautado na discussão de experiências de vida, 

através de palavras presentes na realidade dos alunos, que são decodificadas para a 

aquisição da palavra escrita e da compreensão do mundo (FREIRE, 2003).  Para Freire 

(1981), quando aprendemos a ler e a escrever, aprendemos a pensar certo. Para pensar 

certo devemos pensar sobre a nossa prática no trabalho, sobre a nossa vida diária. 

Compreender melhor a nossa luta para criar uma sociedade justa, sem exploradores nem 

explorados, uma sociedade de trabalhadores e trabalhadoras. Aprender a ler e a escrever 

não se resume a "bocados” de palavras repetidas.  

Porém, Souza (2014) salienta que, com o Golpe Militar houve uma ruptura 

nesse trabalho de alfabetização, já que a conscientização proposta por Freire passou a ser 

vista como ameaça à ordem instalada. Paulo Freire é exilado em 1967 e o Governo assume 

o controle da alfabetização de adultos, criando o Movimento Brasileiro de Alfabetização 

(MOBRAL). 



 Na década de 70, houve a expansão do MOBRAL, atribuída pela  Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, LDB 5692/71, implantou-se o Ensino Supletivo, com um 

capítulo específico para a EJA. Esta Lei limitou o dever do Estado à faixa etária dos 7 aos 

14 anos, mas reconheceu a educação de adultos como um direito de cidadania, o que pode 

ser considerado um avanço para a área da EJA no país (CUNHA, 1999). Em 1974, o MEC 

propôs a implantação dos Centros de Estudos Supletivos (CES). Estes cursos oferecidos 

adotaram os módulos instrucionais em modular e semestral. Como consequências, a 

evasão, o individualismo, o pragmatismo e a certificação rápida e superficial (SOARES, 

1996). 

 Nos anos 80 surgiram os projetos de pós alfabetização. Em 1985, o 

MOBRAL foi extinto e surgiu.  Em 1988, foi promulgada a Constituição, que ampliou o 

dever do Estado para com a EJA, garantindo o ensino fundamental obrigatório e gratuito 

para todos (CUNHA,1999). 

Nos anos 90, o desafio da EJA passou a ser o estabelecimento de uma política 

e de metodologias criativas, com a universalização do ensino fundamental de qualidade. 

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 9334/96 (BRASIL, 1996), propôs, 

a igualdade de condições para o acesso 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.  

A educação de Jovens e Adultos é indispensável hoje na vida de pessoas que 

não tiveram oportunidade de seguir em frente com o estudo. É uma oportunidade de estar 

em dia com os aprendizados a desenvolverem ao longo da vida, ajudando a ter uma boa 

convivência e um futuro melhor. Hoje a procura é muito grande pela necessidade no 

convívio social e na vida profissional (SOARES, 2004). 

Santos et. al (2005) salienta que, com a formação escolar se torna mais fácil lidar 

com situações na vida cotidiana, tanto para o convívio social na forma de se expressar 

com o outro, até mesmo na pronuncia correta de palavras. Na possibilidade de um bom 

emprego para ter um futuro melhor e mais digno para a família e além disso a 

transformação no mundo do trabalho exige a necessidade de profissionais mais 

qualificados, explorando as ações de treinamento e qualificação adotada pela empresa 

exigindo habilidades por parte dos candidatos.  



Segundo Freire (1981) “aprender a ler é praticando a leitura e aprender a escrever 

é praticando a escrita. É praticando que se aprende” “Praticar sempre para aprender e 

aprender para praticar melhor”. Evidenciando, que a EJA tem uma grande importância no 

contexto social porque através dela é dada a oportunidade da conclusão do ensino médio 

aqueles alunos que não tiveram chances de frequentar uma unidade de ensino por motivo 

de trabalho e financeiros não podendo concluir seus estudos encontrando-se em grandes 

dificuldades de inserir no mercado de trabalho.  A frase de Freire, ainda demonstra a 

necessidade de não se acomodar com os avanços já conseguidos, sendo, necessário buscar 

novos caminhos na busca de superar o analfabetismo, uma vez que a educação é direito 

de todos. 

 

 

ALUNOS DA EJA: PERSPECTIVAS E SENSAÇÔES 

 

Diante do supracitado sobre a EJA no Brasil e, através de um breve questionário 

previamente elaborado, o presente estudo focou-se em pesquisar alunos da EJA residentes 

na cidade de São João del Rei – Minas Gerais. Inicialmente, foi levantado o número de 

escolas que utilizam o programa e através desses dados o pesquisador responsável, visitou 

e escolheu a E.E Governador Milton Campos e a Fundação Bradesco para realizar a 

pesquisa. 

 Após conversa com os alunos, houve os esclarecimentos sobre a pesquisa e 

assinatura do termo de participação (ANEXO 1), foram escolhidos 37 sujeitos de ambos 

os sexos, matriculados nas escolas citadas acima, que se propuseram a responder os 

questionários e evidenciar suas sensações à respeito da EJA. Porém, dos 37 participantes 

envolvidos, 10 não entregaram os questionários no dia estipulado e foram removidos da 

pesquisa, pois, o atraso na entrega destes resultados acabaria por comprometer o processo 

de análise e escrita do presente trabalho.  

Diante disso, a amostra final consistiu em 27 indivíduos que foram inqueridos 

sobre o EJA segundo o questionário elaborado e presente no ANEXO 2. Destes, 16 eram 

do sexo feminino e 11 do sexo masculino. Com relação as idades, a maioria dos 

indivíduos se encontravam acima dos 30 anos, fato interessante foi encontrar alunos com 



idade próxima a escolar recorrendo ao EJA como forma de complementar os estudos. As 

mulheres tinham média de 31,7 (±11,3) anos e os homens 28,3 (±9,2) anos. 

  O questionário aplicado foi composto por sete perguntas fechadas as quais cada 

indivíduo marcava a opção ou opções correspondentes à sua situação, além disso, a 

pesquisadora também levantou algumas questões abertas que foram discutidas com os 

alunos informalmente, a título de bate papo, sobre as quais alguns trechos documentados 

serão expostos abaixo entre aspas, juntamente com a idade do indivíduo e código fictício 

no lugar do nome (para preservar a identidade dos envolvidos).  

A respeito da escolha da modalidade de ensino EJA, os entrevistados quase em 

sua totalidade explicitaram que, utilizam deste método de ensino para melhorar seu nível 

de estudo, dentre as respostas dadas em sala pode-se destacar: 

“Vontade de fazer algo melhor” (Aluno A, 18 anos). 

“Vontade de aprender, ter mais conhecimento e aprimorar meus estudos” (Aluna 

B, 48 anos).  

A retomada dos estudos também foi fortemente salientada, a maioria dos 

entrevistados também utilizam da modalidade com o intuito do trabalho, quem já está 

dentro do mercado busca obter um melhor posicionamento profissional e, quem não está, 

adquirir qualificação e buscar uma vaga de emprego. Logo:  

 

“Criei coragem, [...] preciso de uma profissão” (Aluna C, 34 anos) 

“Estava com minha autoestima baixa, e estou precisando muito de um trabalho” 

(Aluna D, 40 anos). 

Diante das afirmativas, pode-se observar que, metade das mulheres entrevistadas 

encontravam-se desempregadas e utilizam do estudo como meio de recolocação no 

mercado de trabalho, a outra metade constitui-se de mulheres já empregadas ou do lar que 

buscam no EJA a oportunidade de se conquistar novos aprendizados. Diferente das 

mulheres, todos os homens envolvidos tinham emprego fixo, geralmente voltados à 

prestação de serviços e construção civil, o EJA para eles era voltado a necessidade de se 

ter uma profissão melhor.  

Romanzini (2010) cita este fenômeno, onde é notório a necessidade de o público 

adulto estar sendo inserido ou tentando se inserir no processo profissional. Ou seja, 



tentando garantir o emprego ou buscando alguma forma de trabalho que possibilite antes 

de tudo, a própria sobrevivência. Ainda segunda a autora, adultos retornam aos bancos 

das salas de aula objetivando uma formação escolar que lhes possibilite um 

posicionamento mais qualificado, em termos de empregabilidade e salário digno. Para tal, 

o EJA se torna ferramenta ideal para essa população, com aulas noturnas e conteúdo 

enxuto, consegue atender àqueles que necessitam de um diploma para dar prosseguimento 

a sua vida escolar ou para que se abra um maior leque de oportunidades no mercado de 

trabalho, onde o estudo se torna critério de seleção entre pares. 

 Porém, nem sempre os participantes do EJA, tem sua vida escolar facilitada, 

quase sempre elas são rodeadas de dificuldades de vários tipos. Com relação ao programa, 

quando perguntados sobre as principais dificuldades, a maioria dos alunos evidenciaram 

questões voltadas a escrita/leitura e operações matemáticas. Além disso, outras questões 

foram levantadas, as quais podem ser citadas a dificuldade encontradas segundo Aluno 

A, 18 anos, no fragmento abaixo: 

 

“Prestar atenção, o EJA ser difícil e pegado, avaliações finais e por não ter trabalho 

de recuperação [...]” 

 

Além disso, houveram alunos que demonstraram pensamento positivo em relação 

as aulas evidenciando a sua confiança e se disseram otimistas com as aulas: 

 

“Muito bom, tenho um professor excelente” (Aluna D, 40 anos). 

 

“Tenho tudo que preciso para meus conhecimentos, estou aprendendo cada dia 

mais” (Aluna E, 48 anos). 

 

Para Gomes (2014) é normal as dificuldades durante o processo de aprendizagem, 

na EJA cada estudante quer reconstruir o seu caminho, a sua vida; quer compreender seus 

fracassos e conquistar um novo mundo. Deste modo, a sociedade criou mitos que devem 

ser destruídos nas relações em sala de aula, principalmente quando se tratando de uma 

turma de EJA. Nela, o professor deve se auto politizar e contribuir para uma politização 

dos estudantes para que eles sejam autores de uma nova ordem social onde o ser humano 

seja a referência, onde o capital esteja a serviço do homem. 



Mediante a tal afirmação, foi perguntado aos alunos da EJA sobre suas sensações 

sobre o programa através de opções que iam desde o “Muito Bom” até “Não acha nada” 

o gráfico abaixo mostra de forma geral a opinião dos alunos a respeito da EJA : 

 

 

Gráfico 1.  

 

O gráfico 1, apresenta um resultado positivo, onde, 85% dos entrevistados 

mostraram estarem satisfeitos com o programa.  Sendo tal fato preponderante para que o 

EJA seja considerado como uma boa oportunidade para aqueles que buscam recuperar o 

tempo de estudo perdido. 

 

 

4 . CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A pesquisa mostra que a maioria dos entrevistados são de origem humilde, sendo 

filhos de pessoas simples que em sua maioria não tiveram muito estudo e foram restritas 

a no máximo o 4º ano primário. Assim, através do que foi dito pelos alunos, deduz-se que 

o estudo não era palavra de ordem nas casas desses indivíduos, sendo o mesmo visto com 

caráter secundário em detrimento do trabalho e subsistência.  Hoje em dia em uma 

sociedade onde a qualificação profissional e o estudo são preponderantes, essas pessoas 
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perderam um pouco do espaço no mercado de trabalho que, a algumas décadas atrás era 

voltado mais a força braçal do que o intelecto. 

A EJA para esses alunos, se tornou uma oportunidade de se qualificar e buscar 

novos ares, novas oportunidades, mas, a EJA não é uma “fórmula mágica”, Romanzini 

(2010) especifica que o formato ministrado para a modalidade EJA não é adequado para 

os interessados ao acesso no ensino superior, e também não proporciona qualificação ou 

melhoria intelectual e técnica que possa conduzir o estudante ao mercado de trabalho de 

forma digna, fazendo-nos pensar em uma qualificação que rompa a EJA e perpasse por 

outros caminhos de qualificação.  

Em um contexto geral, pode-se destacar que a EJA através dos anos se tornou uma 

ótima possibilidade de estudo para jovens e adultos que se perderam durante o processo 

de alfabetização. Com metodologia simples e períodos letivos curtos, o programa vem 

agregar conhecimento àqueles que veem no estudo uma forma de se qualificar e buscar 

novas oportunidades de trabalho. Segundo Paulo Freire “Educar-se é impregnar de 

sentido cada momento da vida, cada ato cotidiano”, a EJA vem tentando ao longo dos 

anos, cumprir esse papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1 

Centro Universitário Presidente Tancredo Neves - UNIPTAN 

Departamento de Pedagogia  

 

Venho através deste, solicitar a sua participação dos alunos desta escola no Trabalho de 

Conclusão de Curso, intitulada “EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: 

PERSPECTIVAS E SENSAÇÕES DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DEL 

REI”, vinculada à disciplina Seminário de Pesquisa, junto ao Departamento de Pedagogia 

do Centro Universitário Presidente Tancredo Neves (UNIPTAN). 

 O questionário é constituído por sete perguntas objetivas, sendo as respostas 

utilizadas apenas a título de pesquisa e produção de conhecimento. Os dados obtidos serão 

adicionados anonimamente ao escopo do texto, de forma a não expor o nome dos 

participantes.  

 

 

 Eu, __________________________________________________________________, 

concordo em participar da pesquisa intitulada: “EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS: PERSPECTIVAS E SENSAÇÕES DE ALUNOS DO MUNICIPIO DE 

SÃO JOÃO DEL REI” a utilização dos dados por mim fornecidos a qualquer momento.  

 

 

São João del Rei, _________________ de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 2 

 

QUESTIONÁRIO 

 

1. Idade: ____________ 

2. Sexo: _______________________________________ 

3. Trabalha? Se sim, profissão: __________________________________ 

4. Por que você escolheu o EJA como modalidade de ensino?  

a) Porque não tinha outra e através da EJA que eu estou me desenvolvendo. 

b) Escolhi para poder aprender a ler e escrever. 

c) Não tinha outro recurso para melhorar meu estudo. 

d) Vim para a EJA para melhorar meu estudo.  

 

5. Quais as maiores dificuldades encontradas por você em sala de aula? 

a) Ler 

b) Escrever. 

c) Operações Matemáticas 

d) Compreender a leitura 

 

6. O que fez você retornar os estudos? 

a) Necessidade no trabalho 

b) Necessidade de melhorar para encontrar trabalho 

c) Para aprender o que não pôde por que não frequentou a escola 

d) Para fazer novas amizades fora de casa 

 

7. Qual a sua opinião sobre seu curso da EJA?  

a) Muito bom 

b) Bom 

c) Pode melhorar 

d) Só está no curso para terminar os estudos, mas não acha nada. 
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