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Esta pesquisa teve como objeto de investigação a proposta curricular para pessoas jovens e 
adultas da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Teve por objetivo compreender como 
o curso de Educação de Pessoas Jovens e Adultas - EJA da UNIVALI vem contribuindo para 
a superação da exclusão e para a construção de conhecimentos significativos à vida pessoal 
e/ou profissional dos alunos e das alunas que freqüentam ou já concluíram o curso, sob a ótica 
dos docentes e das docentes, dos alunos e das alunas e dos egressos e das egressas do curso. A 
pesquisa, de abordagem qualitativa, caracteriza-se como uma avaliação de currículo, que 
tomou como modelo metodológico o paradigma da Avaliação Emancipatória desenvolvido 
por Saul (2001), constituindo-se de três momentos distintos: a descrição da realidade, a crítica 
da realidade e a criação coletiva. Foi desenvolvida a partir da percepção dos alunos, alunas, 
egressos, egressas, professores e professoras dos diversos cursos de EJA da UNIVALI, sendo 
a coleta de dados realizada por meio de questionários e entrevistas. A partir da interpretação e 
análise dos dados verificou-se que a proposta curricular de EJA da UNIVALI vem alcançando 
seu objetivo que é sua contribuição na superação da exclusão e na construção de 
conhecimentos significativos, por meio de uma prática curricular inovadora, a qual ficou 
evidenciada pelos professores, professoras, alunos e alunas por meio das categorias, 
superação da exclusão, construção de conhecimentos significativos (esta nas dimensões 
pessoal e profissional), bem como o conhecimento do objetivo para o qual a proposta se 
propõe. Além disso, os professores, professoras, alunos e alunas indicaram que a proposta 
apresenta coerência com a necessidade das pessoas jovens e adultas que estão iniciando ou 
retornando os seus estudos após terem se evadido precocemente da escola ou que nunca 
tiveram acesso a ela. Por fim, na etapa da construção coletiva os professores e as professoras 
sinalizaram a necessidade de maior ênfase e continuidade no processo de formação 
continuada de modo a garantir a qualidade na implementação da proposta. Já os alunos e as 
alunas, em sua maioria, mostraram-se satisfeitos, sem proposta de alternativas de mudança, e 
um pequeno grupo ainda está muito preso aos conteúdos e sugeriram que fossem mais 
aprofundados. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 

Palavras-chave: educação de jovens e adultos, avaliação de currículo, estudos culturais. 
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This research’s investigation object focused on the curricular proposal for young and 
adult people of the Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI. Its main purpose was to 
understand how the Education of Young and Adult People program of UNIVALI is 
contributing to overcome exclusion and for the construction of significant knowledge to the 
students' personal and/or professional life that frequent or have already concluded it under the 
perception of its stakeholders (teachers, students and alumni). The research, of qualitative 
approach, featured itself as a curriculum evaluation that selected as the methodology the 
emancipator evaluation paradigm developed by Saul (2001), which constitutes itself of three 
specific moments: the reality description, the reality criticism and the collective development. 
It was developed based on the program stakeholders’ perceptions, with data collection 
through questionnaires and interviews. Through the data analysis it was concluded that this 
program is achieving its main goal which is its contribution to overcome exclusion and to 
construct meaningful knowledge trough an innovative curricular practice that became evident 
by its program stakeholders trough the categories exclusion elimination, meaningful 
knowledge construction (this last one in two dimension: personal and professional), as well as 
by knowing the main goal to which this curricular program aims. Beyond this, the research 
participants indicated that the program presents coherency to the needs of its students who are 
engaging or returning to their studies after leaving school behind or that had never had a 
chance to access school before. To conclude, in the collective development stage the teachers 
who participated in this study indicated the need of major emphasis in the process of 
continuing professional development as a way to assure quality in the program 
implementation. And the students, in the majority, indicated to be satisfied, explaining that 
nothing needs to be change, and a small group is still connected to the school contents and 
suggested that should be a bit more consistently explored. 
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INTRODUÇÃO 

 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei 9.394/96, sancionada em 20 

de dezembro de 1996, dispõe em seus Artigos 37 e 38, sobre a Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). Em seu Artigo 37 “expressa uma concepção de jovens e adultos que incorpora como 

direito à educação básica, entendida como Ensino Fundamental e Ensino Médio, assegurando 

oportunidades educacionais, mediante cursos presenciais e exames”. Em seu Artigo 38, 

“admite e reconhece também que a escola não é o único local educativo, quando diz que os 

conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos, por meio informais, serão aferidos e 

reconhecidos mediante exames.”  

As pessoas jovens e adultas trazem consigo uma gama de experiências, uma carga de 

conhecimentos acumulados e adquiridos de maneira informal no trajeto de suas vidas, com 

diferentes interações e reflexões sobre o mundo, sobre as pessoas com quem convivem e 

sobre si mesmas. Embora significativos, esses conhecimentos por eles construídos perdem seu 

valor “legal” se não forem validados por uma instituição social destinada a isso, ou seja, a 

escola. 

Várias foram as tentativas de implantação de programas, campanhas de governo e 

cursos para que estas pessoas citadas pela LDB iniciassem, completassem a sua escolaridade 

ou aferissem seus conhecimentos adquiridos ao longo de suas vidas. Muitos foram os 

equívocos e fracassos também, pelo fato de existir poucos estudos aprofundados sobre como 

as pessoas adultas constroem seu conhecimento. Na prática, a tendência tem sido a simples 

transferência de uma proposta curricular concebida para crianças às pessoas jovens e adultas. 

Muitas dessas tentativas, seguidas de fracassos, vieram confirmar que os processos de 

construção do conhecimento e da aprendizagem de pessoas jovens e adultas não são iguais 
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aos das crianças. Atualmente, a busca para terminar com a simples transferência de processos 

e procedimentos educativos empregados em crianças às pessoas jovens e adultas tem sido 

marcante. A criação de Centros de Educação para Jovens e Adultos/CEJA, com cursos 

modularizados, presenciais e semipresenciais, Diretrizes Curriculares Nacionais para   a 

Educação de Jovens e Adultos, campanhas nacionais, iniciativas privadas, trabalho voluntário 

e outras abordagens, têm demonstrado isso. Algumas tentativas têm dado certo, surtido efeito, 

mas muitas acabam não conseguindo manter os alunos e as alunas na escola, pois, em relação 

às especificidades das pessoas jovens e adultas, parece existir ainda uma carência de produção 

teórica e pesquisas nesta modalidade de educação. 

A Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, através da sua modalidade de ensino, 

Educação de Pessoas Jovens e Adultas – EJA, está se empenhando para contribuir na 

transformação deste quadro que hoje se mostra presente. Para isso, formou um grupo de 

estudos, com professores e professoras das diversas áreas, e construiu uma proposta curricular 

que pretende ir além das questões apontadas na LDB, ou seja, oferecer uma educação básica 

pensando nas especificidades da educação de pessoas jovens e adultas. Com essa proposta, a 

EJA da UNIVALI pretende contribuir para a superação da exclusão, fazendo com que os 

alunos e as alunas reflitam sobre as relações culturais, de classe, de gênero, étnicas, etárias, 

etc. Desta forma, pretende possibilitar às pessoas jovens e adultas se sentirem e se 

conhecerem nas suas relações, sentindo-se parte integrante da história. Além disso, 

possibilitar o acesso à construção de conhecimentos e mediar para que esses conhecimentos 

construídos sejam significativos para suas vidas pessoal e/ou profissional. 

Diante disso, este estudo teve por objetivo compreender como o curso de EJA da 

UNIVALI vem contribuindo para a superação da exclusão e para a construção de 

conhecimentos significativos à vida pessoal e/ou profissional dos alunos e das alunas que 
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freqüentam ou já concluíram o curso, sob a ótica dos docentes e das docentes, dos alunos e 

das alunas, dos egressos e das egressas do curso, e, a partir disso, sugerir aspectos necessários 

ao aperfeiçoamento da proposta curricular do curso. 

A proposta da EJA da UNIVALI, que vem sendo construída desde 1997, está 

referenciada no campo dos Estudos Culturais1 e visa  atender uma parcela da população que 

um dia já foi excluída socialmente, saindo ou sentindo-se obrigada a sair da escola regular. 

Esta proposta curricular está intitulada como “A Constituição Histórica do Sujeito” e 

compreende estas pessoas jovens e adultas,  construindo-se e sendo construídas em suas 

tramas históricas e em suas relações culturais.      

O mundo atual, o mercado de trabalho e a sociedade exigem uma pessoa que seja 

consciente, crítica, com condições de opinar, agir, desconstruir e construir a história, o lugar 

que ocupa, o tempo em que vive. Essas demandas parecem advogar por uma sociedade mais 

justa, inclusiva, de convivência, de modo que as pessoas tenham chances e oportunidades 

semelhantes de bem-estar, crescimento pessoal e profissional.  

A EJA da UNIVALI se propõe a dar esta contribuição à sociedade, tornando-se, 

portanto, uma possibilidade que visa superar a lacuna da exclusão que é percebida na 

educação de pessoas jovens e adultas, ou seja, a carência de propostas curriculares que 

atendam às necessidades e especificidades da educação de pessoas jovens e adultas. 

Comprometida profissionalmente e engajada na construção desta proposta, busquei, 

por meio desse estudo, apontar como o curso de EJA da UNIVALI contribui para a superação 

                                                 
1 De acordo com Silva (2000), os Estudos Culturais têm origem em meados da década de 50 do século XX, com 
a fundação do Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS). O CCCS desenvolveu-se com o surgimento 
de fortes críticas à concepção de cultura elitistas e hierárquicas. Ao longo do tempo a concepção de cultura 
sofreu diversas transformações: primeiramente adotando “uma concepção antropológica, fundamentada na 
definição de cultura como a totalidade da experiência vivida dos grupos sociais”; depois influenciada pelo pós-
estruturalismo como “uma concepção que vê a cultura como campo de luta em torno do significado e a teoria 
como campo de intervenção política”; mais recentemente “propiciando o desenvolvimento de um campo 
importante e influente de teorização e investigação social.”  
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da exclusão e à construção de conhecimentos significativos na vida pessoal e/ou profissional 

de seus alunos e de suas alunas. E também, que aspectos ainda são necessários para que o 

curso da EJA possa contribuir mais efetivamente para a superação da exclusão e a construção 

de conhecimentos significativos à vida dos alunos e das alunas. 

 Desde o seu início, quando se preocupava somente com as questões iniciais da 

alfabetização, a EJA da UNIVALI tem sido procurada para servir de base a vários segmentos 

municipais, estaduais, privados, tornando-se, assim, uma referência estadual e nacional na 

educação de pessoas jovens e adultas, por apresentar características específicas diferentes de 

outras propostas. Diante disso, pretendeu-se fazer um estudo criterioso da proposta, buscando 

analisar como seus referenciais e sua forma de implementação viabilizam seus objetivos. 

Além disso, o estudo teve como intuito buscar evidências para avaliar se há relação entre a 

teoria que subjaz à proposta e a prática da equipe interdisciplinar responsável pela produção 

da proposta curricular, por meio da percepção de seus alunos e suas alunas, egressos e 

egressas e da própria equipe, ou seja, o conteúdo da proposta e a relação com o cotidiano 

vivido nos diversos ambientes escolares. 

Com uma avaliação sistemática, a partir de referenciais demarcados, acreditei ser 

possível obter dados para análise e interpretação de questões não elucidadas até então, e que 

poderão contribuir na busca de alternativas que permitam ressignificar a proposta curricular 

da EJA da UNIVALI, fazendo com que se torne uma referência ainda mais relevante para a 

educação de pessoas jovens e adultas. 
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1.2 O CURSO DE EJA NO CONTEXTO INSTITUCIONAL  

 

1.2.1 Situando a UNIVALI: o contexto do Curso de Educação de Pessoas Jovens e 
Adultas  
 
 O Curso de Educação de Pessoas Jovens e Adultas faz parte do Estatuto da 

Universidade do Vale do Itajaí, em com vigência desde 22 de maio de 2002. A Universidade 

do Vale do Itajaí, mantida pela Fundação Universidade do Vale do Itajaí, é uma instituição de 

ensino superior municipal, reconhecida pela Portaria Ministerial nº 51, de 16 de fevereiro de 

1989. Caracteriza-se, também, como entidade comunitária, sem fins lucrativos. Enquadra-se 

como universidade pública, mas de direito privado, pois é mantida pela arrecadação de 

mensalidades. A Universidade do Vale do Itajaí teve origem em 1964, numa ampla campanha 

de mobilização popular em defesa da interiorização do ensino superior no Estado de Santa 

Catarina. 

A partir do Reconhecimento da Universidade, houve um período de expansão, quando 

foram criados novos campi com novos cursos de graduação, como resposta às aspirações da 

comunidade e, conseqüentemente, o exercício da articulação: ensino, extensão e pesquisa. É 

com este trinômio que a Universidade do Vale do Itajaí, no desenrolar da sua curta trajetória 

histórica, vem fundamentando ações, programas e projetos direcionados à concretização do 

que se entende por universidade. Como Instituição multicampi, destina-se a “promover a 

educação e o desenvolvimento social, em consonância com as leis que a regem no Estado e no 

País” (Art. 1º, do Estatuto da UNIVALI). 

A estrutura organizacional multicampi da UNIVALI compreende atualmente: 

- Campus: Itajaí, Balneário Camboriú, Tijucas, Biguaçu e São José; 

- Núcleo Permanente de Educação: Piçarras; 
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- Núcleos Emergenciais de Educação: Ilhota, Luís Alves e Navegantes, vinculados ao 

Campus Itajaí. São João Batista e Bombinhas, vinculados ao Campus Tijucas. Angelina, 

Governador Celso Ramos e Santo Amaro da Imperatriz, vinculados ao Campus Biguaçu. 

O Campus Universitário é cada uma das bases físicas e territoriais da UNIVALI, onde 

se desenvolvem atividades de ensino, pesquisa, extensão e cultura, de modo permanente, 

através dos seus Centros de Educação. 

Na UNIVALI existem cinco campi universitários e nove Centros de Educação, assim 

distribuídos: 

Campus  Itajaí: 

- Centro de Ciências da Saúde (CCS); 

- Centro de Ciências Humanas e da Comunicação (CEHCOM); 

- Centro de Ciências Jurídicas, Políticas e Sociais (CEJURPS); 

- Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CECIESA); 

- Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar (CTTMar). 

Campus Balneário Camboriú: 

- Centro de Educação Balneário Camboriú 

Campus Tijucas: 

- Centro de Educação Tijucas 

Campus Biguaçu: 

- Centro de Educação Biguaçu 

Campus São José: 

- Centro de Educação São José 
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Considera-se Núcleo Permanente de Educação a base física e territorial onde a 

UNIVALI desenvolve atividades de ensino ou de pesquisa e/ou de extensão e cultura, em 

caráter permanente. 

O Núcleo Emergencial de Educação é a unidade acadêmica da UNIVALI que 

desenvolve, prioritariamente, atividades de ensino, em caráter temporário, ficando, dessa 

forma, vinculado a um determinado curso e/ou Centro. 

Para administrar a estrutura multicampi, a UNIVALI está organizada de acordo com 

os princípios da colegialidade e da ciência administrativa, conforme seu Estatuto, sendo 

estruturada da seguinte forma: 

Administração Geral da UNIVALI 

Órgão Colegiado Consultivo, Deliberativo Jurisdicional 

- Conselho Universitário (CONSUN), constituído por três Câmaras: 

- Câmara de Ensino; 

- Câmara de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura; 

- Câmara de Administração Universitária. 

Órgão Executivo 

• Reitoria 

• Vice-Reitoria 

• Pró-Reitoria de Ensino 

• Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura 

Administração dos Centros de Educação 

- Órgão Colegiado Deliberativo: Colegiado de Centro de Educação 

- Órgão Consultivo: Colegiado de Curso de Graduação e Colegiado de Curso ou Programa de 

Pós-Graduação Stricto Sensu. 
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- Órgão Consultivo e de assessoramento do Coordenador do Curso, em matéria de ensino, 

pesquisa, extensão, cultura e programa de pós-graduação Lato Sensu. O Colegiado de Curso 

de Pós-Graduação Stricto Sensu tem composição e competência definidos no Regimento do 

Curso. 

- Órgãos Executivos: Direção de Centro, Coordenação de Curso de Graduação e Coordenador 

de Curso ou Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu. 

A Direção do Centro de Educação é o órgão executivo que dirige, coordena, 

supervisiona e controla todas as atividades de ensino, pesquisa, extensão e cultura, 

administrativas e disciplinares no âmbito de sua Unidade de Ensino. Para cada curso de 

graduação existe uma Coordenação que é subordinada a direção do Centro. 

Em 2004, a UNIVALI completou quinze anos de reconhecimento como Universidade 

e comemorou 40 anos de Ensino Superior em Itajaí. Atualmente, oferece mais de cinqüenta 

cursos superiores – se somados os cursos de graduação e os cursos Seqüenciais de Formação 

Específica –, entre mais de cem opções de turno e local. Conta ainda com cerca de quarenta 

cursos de especialização/aperfeiçoamento, nove mestrados e dois doutorados. Além disso, 

dedica-se à Educação de Jovens e Adultos e à Educação Básica – com o Colégio de Aplicação 

da UNIVALI (CAU), em Itajaí, Balneário Camboriú e Tijucas, nos quais mantém desde a 

Educação Infantil até o Ensino Médio, atendendo a mais de mil crianças e adolescentes. A 

UNIVALI registrou matrícula, em 2004/II, num total de 30.114 alunos e alunas nos diversos 

níveis de formação, do pré-escolar à pós-graduação, conforme se verifica no anexo 1. 

 

1.2.2 O início do Curso de Educação de Pessoas Jovens e Adultas 

A Educação de Pessoas Jovens e Adultas – EJA da Universidade do Vale do Itajaí – 

UNIVALI, teve início em 1997, numa parceria da UNIVAL com o Programa Alfabetização 



 19 
 
 
 

 
Solidária – PAS. A professora Sueli Anacleto foi designada coordenadora desse programa, 

função que exerce até hoje. Naquele período, a atual EJA denominava-se somente 

Alfabetização Solidária, para a qual trabalhavam a coordenadora e uma estagiária da 

graduação. 

O primeiro parceiro da UNIVALI foi Heliópolis, município do sertão baiano. A cada 

semestre eram capacitados 10 professores e professoras para alfabetizar pessoas jovens e 

adultas nas suas comunidades. Em julho de 1998, o município de Presidente Tancredo Neves, 

também do Estado da Bahia, juntou-se à Universidade como parceira do programa. Este 

município capacitava 20 professores e professoras a cada semestre.  
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Em Janeiro de 1999, eu2 estava cursando o quinto período do curso de Pedagogia, 

nesta instituição e estava inscrita no programa de estágios. Fui chamada para iniciar como 

estagiária no PAS, cumprindo uma carga-horária de vinte horas semanais. 

O PAS oferecia liberdade para a instituição parceira escolher qual metodologia 

utilizar para o desenvolvimento do programa. Desta forma, começou, então, a produção da 

primeira versão dos Cadernos Pedagógicos para a Educação de Pessoas Jovens e Adultas, 

tendo como idealizadora a própria coordenadora do programa. Neste momento, pensou-se 

somente nas questões iniciais da alfabetização que atendessem ao público do PAS. Foi a 

primeira versão do primeiro ciclo. Para a produção desta primeira versão participaram três 

pedagogas e uma historiadora. 

Cada município parceiro do PAS tinha a responsabilidade de dar a continuidade dos 

estudos até o final do primeiro segmento do ensino fundamental. Para tanto, solicitaram o 

auxílio da UNIVALI. Foi então que se começou a pensar na produção do segundo ciclo. 

Assim, formou-se um Grupo de Estudos que contava com professores e professoras 

especialistas das áreas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Ciências e Geografia.  

                                                 
2 O uso da primeira pessoa no decorrer de toda a pesquisa, justifica-se pelo fato de que, apesar de ser uma 
pesquisa que interesse a instituição e a todos e todas que participam do curso de EJA, ela foi desenvolvida por 
mim. Foi o meu olhar lançado sobre a proposta, a minha observação, os meus questionamentos, as minhas 
interpretações e as minhas conclusões. Portanto, apesar de ter recebido uma orientação nesta pesquisa, sinto-me 
a autora, pois sempre tive o livre arbítrio de escolher, dos caminhos apontados, qual daqueles que iria percorrer. 
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Em 1999, o então programa chamado pela Universidade de “Alfabetização Solidária”, 

deixa de pensar somente nos municípios parceiros da Bahia, fazendo contato com os diversos 

segmentos sociais na região de abrangência da UNIVALI para realizar o I Seminário de 

Educação de Pessoas Jovens e Adultas, dando início assim a um grande trabalho. A partir daí, 

passa a se denominar então, Programa de Ensino, Pesquisa e Extensão em Educação de 

Pessoas Jovens e Adultas – PROPEJA, ampliando o seu trabalho nas regiões mais próximas e 

na própria UNIVALI. 

Em Itajaí, formaram-se 40 turmas do curso, além de duas turmas no presídio da cidade 

e 12 turmas no município de Piçarras. Todas essas turmas atendiam o primeiro segmento do 

ensino fundamental. 

Neste mesmo ano, iniciou-se um trabalho na UNIVALI, para garantir aos funcionários 

e às funcionárias uma oportunidade de iniciar ou de continuar os seus estudos. Em março de 

2000, iniciaram-se duas turmas no campus Itajaí, denominadas “Grupo de Estudos para os 

Funcionários da Univali”. Neste momento, deixo de ser estagiária do PAS, sendo contratada 

como docente da UNIVALI, assumindo uma das turmas na alfabetização com um grupo de 

dez funcionários e funcionárias. 

Em dezembro de 2000, mais dois municípios do Nordeste da Bahia ingressaram no 

Programa: Lençóis e Alcobaça. Com tantos projetos em funcionamento e diante da incipiente 

produção teórica sobre a Educação de Pessoas Jovens e Adultas, foi organizado, em dezembro 

de 2000, o II Seminário de Educação de Pessoas Jovens e Adultas com o objetivo de 

socializar todas as iniciativas teóricas e práticas que estavam surgindo, desenvolvidas por 

diferentes segmentos da sociedade. Desde então, outros municípios e instituições de ensino 

têm procurado a EJA da UNIVALI para parcerias de trabalho.  
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A partir das reflexões do II Seminário e da necessidade de oferecer a uma grande 

parcela da população de diversos municípios a possibilidade de completar toda a educação 

básica, amplia-se o Grupo de Estudos com outros especialistas e outras especialistas e se 

desenha um esboço para o segundo segmento do ensino fundamental e ensino médio. Ou seja, 

é planejada a produção de um material para contemplar toda a educação básica para EJA. Este 

planejamento estruturou a proposta curricular em cinco ciclos de aprendizagem. O primeiro e 

segundo ciclos correspondentes ao primeiro segmento do ensino fundamental, o terceiro e 

quarto ao segundo segmento e o quinto ciclo ao ensino médio. 

Em julho de 2001, a primeira turma do “Grupo de Estudos para os Funcionários da 

UNIVALI” concluiu o primeiro segmento do ensino fundamental. Com o PROPEJA se 

expandindo e a tarefa de alfabetizar os funcionários e as funcionárias analfabetas da 

UNIVALI cumprida, deixo a docência e assumo dedicação exclusiva (40 horas) no setor 

administrativo do curso. Com os alunos e as alunas, estimulados em seguir adiante, a 

UNIVALI oferece, em outubro de 2001, a continuação da escolarização, ou seja, o terceiro 

ciclo. Com vagas na sala e muita procura, abre-se espaço para as pessoas da comunidade da 

UNIVALI. Sentindo a mesma necessidade, o município de Piçarras, que também formou suas 

primeiras turmas do primeiro e segundo ciclos, na mesma data, procura a Universidade para 

formar uma parceria e oferecer o terceiro, quarto e quinto ciclos para a sua comunidade. 

Naquele mesmo período, o PROPEJA assume o antigo curso Supletivo que o Núcleo 

no município de Armação de Penha já oferecia há algum tempo. Lá, iniciou-se somente o 

quinto ciclo, ampliando-se mais tarde com a abertura do terceiro ciclo.   

Em maio de 2002, a UNIVALI, com nova gestão, reformula seu Estatuto que entra 

em vigor a partir de 22 de maio do mesmo ano, no qual a Educação de Pessoas Jovens e 

Adultas é incorporada, deixando de ser um programa para ser uma modalidade de ensino da 
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Instituição, passando a se designar Curso de Educação de Pessoas Jovens e Adultas - EJA. Em 

julho de 2002, a UNIVALI encerra a parceria com o Programa Alfabetização Solidária. O 

anexo 2 demonstra o atendimento feito com essa parceria. Também em 2002, a rede 

municipal de Penha e Itapema integraram-se ao EJA da UNIVALI e passaram a utilizar o 

material metodológico para os primeiro e segundo ciclos, sendo orientados, pedagogicamente, 

pela equipe da EJA da UNIVALI. 

Em 2003, a EJA, por intermédio do projeto de escolarização para funcionários e 

funcionárias, estendeu-se para os campi São José, Biguaçu e Balneário Camboriú, abrindo 

também para as pessoas da comunidade. Naqueles campi, foram implantados o primeiro, 

segundo e terceiro ciclos. No campus Itajaí, em julho, a primeira turma concluiu o quarto 

ciclo. Foi implantado então o quinto ciclo, formando três turmas. Paralelas a essas, formam-se 

duas turmas de terceiro ciclo e uma de quarto ciclo. O município de Itapema também inicia, 

sob a orientação da UNIVALI, o terceiro e o quarto ciclos. 

Paralelo a todo esse trabalho, e com as contribuições de todos os professores e 

professoras que atuam diretamente na sala de aula, o Grupo de Estudos concluiu a proposta 

curricular da educação básica para pessoas jovens e adultas, intitulada “A Constituição 

Histórica do Sujeito”.  

A produção desse material foi pensada, por se entender que as pessoas jovens e 

adultas constroem o conhecimento de uma maneira diferente das crianças, sendo, portanto, 

não recomendável transferir para essas pessoas uma proposta pensada para alunos e alunas 

que freqüentam a escola na idade regular. 

Diante desse contexto, sentiu-se a necessidade de uma avaliação externa para a 

proposta. Para isso, realizou-se, em dezembro de 2003, o III Seminário de Educação de 

Pessoas Jovens e Adultas. Esse seminário tinha como objetivo submeter a proposta a olhares 
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externos, para que fosse criticamente apreciada e avaliada. A partir disso, planejou-se a 

Primeira Formação Continuada/2004 para toda a equipe da EJA, na tentativa de superação das 

dificuldades apontadas e no intuito de aperfeiçoar a proposta e a equipe. 

A coordenação geral da EJA está situada no campus de Itajaí, no Bloco 13, na Sala 

301 e está ligada à Pró-Reitoria de Ensino. Sob esta coordenação encontram-se os seguintes 

cursos: 

a) Curso de Educação de Pessoas Jovens e Adultas de Balneário Camboriú 

Ciclo Nº de turmas Nº de alunos e 
alunas Início do curso Previsão do 

término 

3º e 4º 1 36 Fevereiro/2004 Dezembro/2005 

 

b) Curso de Educação de Pessoas Jovens e Adultas de Biguaçu 

Ciclo Nº de turmas Nº de alunos e 
alunas Início do curso Previsão do 

término 

3º e 4º 1 50 Fevereiro/2003 Dezembro/2004 

 

c) Curso de Educação de Pessoas Jovens e Adultas de Itajaí 

Ciclo Nº de turmas Nº de alunos e 
alunas Início do curso Previsão do 

término 

3º e 4º 2 123 Fevereiro/2003 Dezembro/2004 

3º e 4º 1 35 Agosto/2003 Julho/2005 

5º 3 156 Agosto/2003 Dezembro/2004 

5º 1 50 Agosto/2004 Dezembro/2005 

 

d) Curso de Educação de Pessoas Jovens e Adultas de Penha 

 Ciclo Nº de turmas Nº de alunos e 
alunas Início do curso Previsão do 

término 

3º e 4º 1 25 Agosto/2003 Julho/2005 

5º 1 20 Agosto/2003 Dezembro/2004 

5º 1 30 Março/2004 Julho/2005 
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5º 2 50 Agosto/2004 Dezembro/2005 
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e) Curso de Educação de Pessoas Jovens e Adultas de Piçarras 

Ciclo Nº de turmas Nº de alunos e 
alunas Início do curso Previsão do 

término 

3º  1 22 Março/2004  Dezembro/2005 

4º 1 35 Março/2003 Dezembro/2004 

5º 1 30 Agosto/2004 Dezembro/2005 

5º 2 66 Março/2004 Julho/2005 

5º 1 45 Julho/2003 Dezembro/2004 

 

f) Curso de Educação de Pessoas Jovens e Adultas de São José 

Ciclo Nº de turmas Nº de alunos e 
alunas Início do curso Previsão do 

término 

3º e 4º 1 59 Fevereiro/2003 Dezembro/2004 

FONTE: Coordenação da EJA/2004 

No ano 2004/II, a EJA atende 857 pessoas jovens e adultas com uma equipe de 49 

professores e professoras, uma coordenação geral e 3  estagiários, ligados a Pró-Reitoria de 

Ensino, totalizando uma carga-horária de 1.184 horas semanais3. Os cursos fora do campus 

Itajaí são atendidos por uma professora responsável. No curso de Itajaí, um professor atua 

como responsável pelo terceiro e quarto ciclos e uma professora como responsável pelo 

quinto ciclo. Os cursos contam com biblioteca e laboratório de informática. Os alunos e 

alunas da EJA são regularmente matriculados, podendo usufruir de toda a infra-estrutura de 

seus respectivos campi. 

Após estas considerações preliminares que justificam e situam esta pesquisa, será 

apresentada a estrutura da continuidade do trabalho. 

                                                 
3 O anexo 3 apresenta o quadro demonstrativo com a carga horária individual de toda a equipe 

envolvida na EJA da UNIVALI. 
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 O segundo capítulo apresenta a metodologia do estudo e a trajetória percorrida, que 

constituiu as diferentes etapas da pesquisa. 

O terceiro capítulo descreve a fundamentação teórica, apresenta o histórico da EJA no 

Brasil, os referenciais para um currículo de EJA e os modelos teóricos de avaliação de 

programa ou de currículo, terminando com o paradigma emancipatório, modelo selecionado 

para este estudo, constituído em três momentos: descrição da realidade, crítica da 

realidade(análise), construção coletiva, contribuição para a EJA da UNIVALI a partir desta 

pesquisa. O quarto capítulo constitui-se de três  momentos da avaliação: a descrição da 

realidade, apresentando a proposta de EJA da UNIVALI; a crítica da realidade, apresentação e 

análise dos dados e a criação coletiva; apresentação de sugestões para o aprimoramento do 

curso. 

No quinto capítulo, apresenta-se algumas considerações sobre o estudo, finalizando 

com as referências, seguidos dos anexos. 
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Capítulo 2 

METODOLOGIA 

 
Este capítulo apresenta o tipo de abordagem e metodologia utilizadas nesta pesquisa. 

Indica os procedimentos para a escolha das pessoas pesquisadas, os procedimentos da coleta e 

análise de dados, e, finalmente, apresenta o perfil das pessoas pesquisadas. 

Estar tão próxima e envolvida na construção e prática da proposta curricular da EJA 

me fez refletir e questionar se os objetivos a que a proposta curricular se propõe estão sendo 

atingidos, ou seja, o currículo da EJA da UNIVALI está realmente contribuindo para a 

superação da exclusão e para a construção de conhecimentos significativos à vida dos 

estudantes e das estudantes?   

Várias eram as alternativas metodológicas. Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi 

necessário optar por algumas que conseguissem responder a minha indagação que buscou 

compreender como a EJA contribui para a superação da exclusão e à construção de 

conhecimentos significativos, bem como, aspectos que ainda faltam para o aperfeiçoamento 

da proposta. Ao se levar em consideração que para se obter esses dados seria necessário 

“conversar com a subjetividade” das pessoas envolvidas na pesquisa, optei pela pesquisa de 

abordagem qualitativa, pois essa abordagem, segundo Minayo (1998, apud Santos 2001, 

p.26): 

Responde a questões muito particulares, trabalhando com o universo de 
significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 
corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 
fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

 
 Este estudo se caracteriza como um tipo de avaliação de currículo que teve por 

objetivo sua descrição detalhada da realidade a partir do documento que constitui a proposta 

curricular do curso e da análise dos depoimentos de seus alunos, suas alunas, seus professores 
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e suas professoras, em relação ao que o curso se propõe. Desta forma se constitui como um 

estudo de caso que se justifica, por ser a proposta curricular da EJA da UNIVALI um caso 

singular em um universo de propostas curriculares que são desenvolvidas para EJA. 

O caso pode ser singular a outros, mas é ao mesmo tempo distinto, pois tem 
um interesse próprio, singular. [...] O interesse, portanto, incide naquilo que 
ele tem de único, de particular, mesmo que posteriormente venham a ficar 
evidentes certas semelhanças com outros casos ou situações. Quando 
queremos estudar algo singular, que tenha um valor em si mesmo, devemos 
escolher o estudo de caso. (ANDRÉ & LÜDKE , 1986. p. 17). 
 

  

2.1 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Alguns critérios foram estabelecidos para a escolha dos sujeitos que iriam ser 

pesquisados: 

1º) Ter concluído o curso de EJA - foi escolhida a turma de formandos e formandas de 

2003/1 do curso de Piçarras, pois foi uma turma que tinha alunos e alunas que iniciaram ou 

reiniciaram sua escolarização já nos primeiros ciclos da nossa proposta. 

Dos alunos e alunas que responderam à coleta de dados, conforme será detalhado no 

próximo item, duas pessoas têm menos de vinte e cinco anos, e oito pessoas entre vinte e seis 

e quarenta e cinco anos. Cinco pessoas são mulheres e cinco são homens, sendo que cinco 

identificam-se como casadas, quatro como solteiras e uma pessoa enquadra-se na categoria 

“outros”. A renda familiar está, em sua maioria, entre R$ 480,00 e R$ 720,00. Das dez 

pessoas que responderam ao questionário, uma ingressou na EJA em 2001 e as outras nove, 

em 2002. Cinco pessoas estavam fora da escola há menos de quinze anos e as outras cinco, já 

há mais de dezesseis anos que tinham parado seus estudos. Os maiores motivos que as 

fizeram parar de estudar, quando em idade regular, foram respectivamente o trabalho, a 

distância da escola, a falta de interesse e outros motivos não expostos. 
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2º) Alunos e alunas que estavam freqüentando o curso - a turma de quinto ciclo, 

escolhida entre as três turmas funcionando no curso de Itajaí, foi selecionada, pois, entre os 

alunos e as alunas, a maioria eram funcionários e funcionárias da Instituição, e muitos e 

muitas iniciaram na proposta desde o segundo ciclo, quando se  formou a primeira turma do 

Grupo de Estudos dos Funcionários e das Funcionárias da UNIVALI. 

A faixa etária destas pessoas está dividida. Vinte e duas pessoas têm menos de trinta e 

cinco anos e, vinte pessoas, entre trinta e seis e cinqüenta e cinco anos. Vinte e duas pessoas 

são mulheres e vinte são homens, sendo que, destas, vinte e quatro identificam-se como 

casadas, quatorze como solteiras e quatro pessoas enquadram-se na categoria “outros”. A 

renda familiar está, em sua maioria, entre R$ 720,00 e R$ 1.920,00. Das pessoas que 

responderam ao questionário, três ingressaram na EJA em 2000, dez pessoas em 2001, sete 

pessoas em 2002, dez pessoas em 2003, e doze em 2004. Oito destas pessoas concluíram o 

primeiro e o segundo ciclos no curso da UNIVALI, e vinte e quatro formaram-se no quarto 

ciclo, ou seja, ao final de 2004, oito pessoas terão feito toda a educação básica na modalidade 

de jovens e adultos no curso de EJA da UNIVALI. Dezenove pessoas estavam fora da escola 

há menos de quinze anos e as vinte e duas fazia mais de dezesseis anos que tinham parado de 

estudar. Os maiores motivos que as fizeram parar seus estudos em tempo regular foram 

respectivamente: o trabalho, a falta de interesse, o medo da escola, a distância da escola, 

doença, e outros motivos não indicados. 

3º) Professores e professoras de todos os cursos de EJA da UNIVALI - pensou-se em 

todos os professores e todas as professoras para contemplar todas as realidades da proposta. 

Desses professores e professoras, vinte e oito são professoras e quatorze professores, tendo 

representação de todos os cursos da EJA, atuando no terceiro, quarto e quinto ciclos. Dezoito 

são professores mediadores e professoras mediadoras, vinte e dois são professoras e 
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professores de área e duas são professoras responsáveis pelo curso. Seis ingressaram na EJA 

antes de 2000, quatro em 2001, onze em 2002, e vinte e um em 2003. Treze destes professores 

e professoras já tinham experiências anteriores com EJA antes de ingressarem na EJA da 

UNIVALI, e vinte e cinco nunca tinham trabalhado com educação de pessoas jovens e 

adultas. 

 

2.2 PROCEDIMENTOS  DA COLETA DE DADOS 

 

Após escolher os critérios utilizados para definir quem seriam os sujeitos da pesquisa, 

foi necessário pensar em que procedimentos seriam adotados para a localização e aplicação do 

primeiro instrumento da coleta de dados que foi o questionário. Segundo Chizzotti (1995, p. 

55) “O questionário consiste em um conjunto de questões pré-elaboradas, sistemática e 

seqüencialmente dispostas em itens que constituem o tema da pesquisa, com o objetivo de 

suscitar dos informantes respostas [...]. É uma interlocução planejada.” 

Foram elaborados dois questionários. Um para os alunos e as alunas, conforme o 

anexo 4, e outro para professores e professoras, conforme anexo 5. O instrumento dos alunos 

e das alunas foi estruturado contendo questões fechadas de caráter informativo e questões 

abertas, dividido em três partes, assim definidas: Parte I – Informações demográficas; Parte II 

– Razões para retornar à escola; Parte III – Avaliando o curso escolhido. No final, foi 

colocada uma ficha para ser preenchida por quem se dispusesse a conceder uma entrevista, 

que seria a próxima etapa da coleta de dados. 

Na ocasião em que foi elaborado o projeto do referido trabalho, já foi pensado em 

quem seriam os sujeitos da pesquisa. Nesta época, os alunos e as alunas do curso de Piçarras 

estavam às vésperas de concluir o quinto ciclo. Diante isso, pedi que a professora responsável 
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por aquele curso solicitasse aos formandos e às formandas que preenchessem uma ficha por 

mim elaborada,  para posterior contato, na qual constavam os seguintes itens: nome, endereço 

residencial e profissional, telefone residencial e comercial. Foram preenchidas 43 fichas. Na 

época propícia para a coleta de dados, enviei os questionários pelo correio. Dentro do 

envelope com o questionário coloquei outro já preenchido e selado, por acreditar que este 

procedimento traria um maior índice de retorno. Depois de vinte dias, tinha tido o retorno de 

seis questionários. Neste mesmo período, seis envelopes retornaram a mim com endereço 

insuficiente ou não encontrado. Neste momento, fiz contato por telefone para confirmar o 

endereço daquelas pessoas cujo envelope retornou, e também daquelas que não tinham 

devolvido. Dos trinta e um restantes que contatei, dez pessoas não se encontravam mais com 

aquele número de telefone. As outras pessoas confirmaram que haviam recebido e que iriam 

responder. Dos seis que retornaram com endereço insuficiente, consegui reenviar quatro, após 

ter recolhido os dados que faltavam para o correio. Ao final, recebi ainda mais quatro 

respostas, totalizando dos alunos e das alunas egressas de Piçarras, dez respostas de 43 

questionários enviados. Todas as dez pessoas que responderam o questionário preencheram 

também a ficha anexa ao questionário na qual indicavam a disposição para uma entrevista. 

  Com os alunos e alunas de Itajaí que ainda estavam em curso, combinei com o 

professor mediador, em uma reunião de planejamento, o melhor dia para aplicar o 

questionário em sala de aula com todos e todas. No dia marcado, levei os questionários para a 

sala, na qual estavam presentes trinta e quatro alunos e alunas. Expliquei o motivo de minha 

presença e as razões pelas quais aquela turma tinha sido escolhida como sujeitos da minha 

pesquisa. Com o aceite da turma entreguei os questionários para que respondessem e em 

seguida foram recolhidos. No decorrer da semana, o professor mediador me entregou os 

quatro questionários das pessoas ausentes no dia da aplicação do questionário. No total, obtive 
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a resposta de quarenta e dois questionários respondidos pelos alunos e alunas que ainda 

freqüentam o curso de EJA. Destas quarenta e duas respostas, vinte e seis pessoas se 

disponibilizaram à entrevista. 

 Para colher os dados com os professores e as professoras de todos os cursos da EJA, 

procedi da seguinte forma: para o curso de Itajaí, utilizei uma sexta-feira de reunião de 

planejamento que todos e todas estavam presentes. A reação foi de certo temor por parte dos 

professores e professoras, não se sentindo à vontade para responder as questões na mesma 

hora. Foi negociado que poderiam respondê-lo no final de semana e devolvê-lo na segunda-

feira. Isso não aconteceu. Foi necessário solicitar a alguns professores e professoras que 

devolvessem os questionários no decorrer da semana. Para os cursos de Penha e Piçarras, os 

questionários foram entregues para as professoras responsáveis, que também iriam solicitar 

que fossem respondidos na reunião de planejamento de seus cursos. A maioria devolveu-me 

na outra semana, mas, para alguns e algumas, a solicitação de devolução foi necessária. Para 

os cursos de Biguaçu, Balneário Camboriú e São José, enviei pelo malote da Instituição, e 

também recebi o retorno depois de aproximadamente uma semana. No total, recebi o retorno 

de quarenta e dois questionários. Das quarenta e duas respostas, trinta e dois professores e 

professoras se dispuseram a conceder uma entrevista. 

 

2.3  ENTREVISTAS 

 

Depois de realizado o primeiro instrumento de coleta de dados que foi o questionário e 

ter feita as primeiras tabulações dos dados obtidos, comecei os procedimentos para o segundo 

momento da coleta de dados que foi a entrevista.  Segundo Bogdan & Biklen (1994, p. 134), 

“[...] a entrevista é utilizada para recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, 
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permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma idéia sobre a maneira como os 

sujeitos interpretam aspectos do mundo.” A entrevista foi utilizada para aprofundar e 

complementar as questões obtidas nos questionários. Com o intuito de possibilitar que as 

pessoas tivessem as mesmas chances de serem selecionadas para uma entrevista, optei por 

uma seleção aleatória por meio de um sorteio. Procedi assim: substituí os nomes daquelas 

pessoas que, ao responderem o questionário, se dispuseram a conceder a entrevista, por 

números. Pessoas sem nenhum envolvimento com o curso de EJA colaboraram no sorteio. 

Calculou-se vinte por cento do total de questionários respondidos para a realização das 

entrevistas. Ou seja, dos dez questionários respondidos do curso de Piçarras, foram sorteadas 

duas pessoas.  Das vinte e seis pessoas do Curso de Itajaí que se dispuseram a colaborar, 

concedendo uma entrevista, foram sorteadas quatro, e dos trinta e dois professores e 

professoras foram sorteados seis, totalizando doze entrevistas. A partir disso, comecei então o 

contato e o agendamento com as pessoas que haviam sido sorteadas. Com as duas pessoas de 

Piçarras, através de contato telefônico, combinei que a melhor maneira, para não atrapalhar os 

afazeres da semana, seria ir até suas casas num sábado à tarde, com prévio agendamento do 

dia e hora. No caso dos professores e professoras, também foi agendado dia e local que 

melhor lhes conviessem. Com os alunos e as alunas que ainda estavam em curso, foi marcada 

uma entrevista para cada dia, antes do horário da aula. Somente um aluno solicitou que a 

entrevista fosse feita no seu local de trabalho.  

A opção de registro para a entrevista foi a gravação, com o aceite prévio das pessoas 

entrevistadas. Nenhuma das pessoas se negou a gravar a entrevista, apesar de se perceber, na 

maioria dos casos, inclusive de professores e professoras, certo constrangimento e nervosismo 

por saber que sua voz e seu depoimento estavam sendo gravados. Outro cuidado foi o de 

explicar, ao início de cada entrevista, como seria a análise dos dados colhidos. Os nomes 
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ficariam no anonimato e, se em algum momento da conversa, o nome fosse citado, no 

momento da transcrição seria apagado. Expliquei também que se parte de suas “falas” fossem 

utilizadas como citação (evidência) no momento da análise, usaria o seguinte código: Aluno, 

seguido do número que foi substituído pelo nome, a letra “Q”, se o depoimento foi retirado do 

questionário e a letra “E” se foi retirado da entrevista. No caso dos  professores e professoras, 

o procedimento foi o mesmo. Por exemplo, Professor 2E ou Professora 3Q. Por se tratar de 

um aparelho digital, as transcrições foram realizadas logo a seguir, a fim de se obter espaço 

para outra entrevista, devido ao limite do aparelho de uma hora e meia de gravação.  

 

2.4 PROCEDIMENTOS DAS ANÁLISE DE DADOS 

 

Antes de iniciar as entrevistas, já haviam sido tabulados os dados dos questionários. 

Foram feitas três tabulações diferentes, alunos e alunas, egressos e egressas e professores e 

professoras. Inicialmente, tabulei a primeira parte do instrumento referente às questões 

demográficas (Anexo 6). Estes resultados já foram revelados quando descrevi quem foram os 

sujeitos da pesquisa no item 3.1.1. Para a Parte II – “Razões para retornar a escola”, e a Parte 

III – “Avaliando o curso escolhido”, criei um quadro para cada questão. Nesse quadro, 

levantei os principais temas (unidade de registro)4 que emergiram da fala das pessoas que 

responderam ao questionário, com a freqüência de vezes que a mesma temática apareceu. 

Também pontuei, abaixo dos quadros, os números referentes às falas das pessoas que 

poderiam ser utilizadas como “evidências” significativas no momento da análise. Cada quadro 

foi numerado I, II, III, IV....(Anexo 7). Foi criado então o segundo quadro, agora com o 

número seguido da letra “A”, IA, IIA, IIIA, IVA...(Anexo 8). Neste quadro, categorizei as 
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falas dos alunos e alunas, também com a freqüência de vezes em que se repetia a partir das 

temáticas levantadas no quadro I. As falas dos alunos e das alunas foram sendo reorganizadas 

nas categorias até então codificadas, à medida que estavam sendo manuseadas, lidas e relidas 

para a realização das análises. O fato de ter sido feita a tabulação dos questionários antes de 

iniciarem as entrevistas oportunizou para que fosse dada ênfase e aprofundamento em 

algumas questões que foram consideradas importantes para os procedimentos da análise. 

 Para as entrevistas, utilizei procedimentos semelhantes. Primeiro levantei todas as 

temáticas a partir das “falas”, com a freqüência em que iam aparecendo e também pontuando 

o número da entrevista, de modo que “passagens” significativas pudessem ser empregadas 

como evidências na análise. (Anexo 9). Embora a tabulação dos dados dos questionários dos 

alunos e das alunas e dos egressos e das egressas fosse feita separada, nas entrevistas foram 

integradas. No momento da análise, todos e todas vão ser tratados por aluno ou aluna. O que 

vai diferenciar se é egresso ou egressa é o tempo do verbo que será por eles e elas utilizados, 

tendo em vista que a referência feita foi sempre no passado, pois já concluíram a EJA, 

diferente dos alunos e das alunas que ainda estão no processo. 

Como matriz epistemológica para este estudo optei pelos referencias de análise do 

paradigma de Saul (2001), a avaliação emancipatória, que aborda a descrição da realidade, a 

crítica da realidade e a criação coletiva. Na descrição da realidade, trago todos os 

fundamentos da proposta de EJA da UNIVALI, para relacioná-los com as categorias que 

emergiram na coleta de dados. No momento da crítica da realidade, ocorreu de fato a análise 

dos dados. Para isso, criei uma matriz de análise, que se divide em quatro momentos. O 

primeiro com a percepção dos alunos e das alunas, dos egressos e das egressas, dos 

professores e das professoras quanto ao objetivo do curso; o segundo com a percepção dos 

                                                                                                                                                         
4 Segundo Bardin (1977, p.104) a unidade de registro é a unidade de significação a codificar e corresponde ao 
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alunos e das alunas, egressos e egressas, professores e professoras, quanto à construção de 

conhecimentos significativos; o terceiro com a percepção dos alunos e das alunas, egressos e 

egressas, professores e professoras, quanto à superação da exclusão. Em cada um dos 

momentos, trabalhei com as categorias relevantes que emergiram do questionário e da 

entrevista, estabelecendo uma análise dialógica comparativa, entre o que indicou a fala dos 

professores, das professoras, dos alunos, das alunas, dos egressos, das egressas e também com 

os autores e as autoras que fundamentam este estudo, relacionando aos fundamentos da 

proposta da EJA da UNIVALI. O momento da criação coletiva foi utilizado para, a partir da 

fala dos professores e das professoras, alunos e alunas, egressos e egressas, apontar aspectos 

que possam contribur para o aperfeiçoamento da proposta curricular do curso de EJA. 

                                                                                                                                                         
segmento de conteúdo a considerar como unidade de base, visando a categorização e a contagem freqüencial. 
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Capítulo 3 

REVISÃO DA LITERATURA 

 
Como objetivo desta pesquisa, busco compreender de que forma o curso de EJA da 

UNIVALI vêm contribuindo para a superação da exclusão e para a construção de 

conhecimentos significativos para a vida pessoal e/ou profissional dos alunos e das alunas que 

freqüentam ou já concluíram o curso. Neste capítulo, faço uma retrospectiva histórica da 

educação de jovens e adultos no Brasil, apresento os referenciais para um currículo de EJA, e 

descrevo os principais modelos teóricos de avaliação de currículo, dando ênfase à Avaliação 

Emancipatória, o modelo selecionado para esta pesquisa. 

 

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA EJA NO BRASIL  

 

3.1.1 Voltando no tempo 

A história da educação de pessoas adultas no Brasil, iniciou na década de 30 do século 

XX, quando começou a se consolidar um sistema público de educação no país. Neste período, 

a sociedade brasileira passava por grandes transformações. O Brasil viveu os processos de 

nacionalização do ensino, com uma situação herdada da 1ª Guerra Mundial. Houve o aumento 

dos operários urbanos e a depressão de 1929. Os trabalhadores que até então estavam mais 

espalhados nas áreas rurais, encontravam-se, juntos em um mesmo espaço, provocavam 

impacto numérico e passavam a ser mais considerados no jogo do poder. 

Nessa mesma década do século XX, as pessoas trabalhadoras começam a ser 

consideradas socialmente e politicamente, e o analfabetismo é sistematicamente denunciado. 

Com o início da industrialização, surge a necessidade da qualificação da mão-de-obra e do 
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sujeito como cidadão para que possam apoiar as novas relações de poder que se instauram no 

país. Surge, com isso, o chamado populismo brasileiro, que é a aliança da classe operária, 

representada por Getúlio Vargas e os industriais. Esse populismo não conseguiu se consolidar 

no Nordeste do Brasil. A oposição entre pessoas trabalhadoras e usineiros era “ferrenha”. Em 

conseqüência, percebe-se um atraso do processo de industrialização até hoje nessa região do 

país. 

Neste período, em todos os setores sociais, o lema “ordem e progresso” estava em 

vigor: era preciso organizar o “povo” (aqui entendido como a multidão urbana), o carnaval, o 

futebol, a escola (LDB), o presídio, a língua (gramática), a moeda, etc. Tudo isso, levado ao 

extremo, para encaminhar a Nação ao progresso, à industrialização, ao sentimento 

nacionalista, à visibilidade da Nação entre as Nações. Esse fenômeno não era privilégio 

brasileiro, estava acontecendo em todo o mundo: o comunismo, o fascismo, o nazismo, o 

peronismo, etc. É neste contexto econômico-ideológico que surge a educação de pessoas 

jovens e adultas. Esta aparece intimamente ligada à construção da Nação progressiva e à 

organização operária.  

Além do número elevado das pessoas analfabetas, vindas de uma exclusão social 

histórica, um grande número de imigrantes, principalmente do Sul e Sudeste, que não tinham 

se apropriado da língua portuguesa falada, (muitos sem se sentirem pessoas brasileiras) foram 

obrigados a aprender a língua escrita e falada, sob pena de punição ou até mesmo prisão.  

A EJA se construiu na região Sudeste, com iniciativas de educação para pessoas 

trabalhadoras, na qual o foco do populismo sindical estava concentrado, considerado o centro 

industrial brasileiro. Foi difícil atingir os trabalhadores rurais do Nordeste, pois nesta região, a 

industrialização não emergiu com a mesma intensidade. 



 40 
 
 
 

 
Nessa mesma época, a consolidação do serviço público era uma investida nacional: 

hospitais, sanatórios, presídios, abrigos e escolas, ou seja, o Estado se posicionava como uma 

grande mãe que deveria acolher e educar seus filhos em troca da ordem, progresso e 

fidelidade à nação. 

A EJA tinha então como objetivo legitimar o novo poder que procurava se instalar no 

país, alfabetizando as pessoas trabalhadoras, pois só estas tinham direito ao voto. Pelo pouco 

tempo estipulado para o processo de escolarização (três meses para alfabetização e mais sete 

meses para a apreensão de conteúdos complementares do primeiro segmento do Ensino 

Fundamental), percebe-se a emergência dos resultados que eram esperados. A concepção de 

ensino era massificante, pois a proposta de nacionalização e identidade nacional pressupunha 

uma unidade de grupo. Eram ensinados os mesmos conteúdos, sem levar em conta a 

pluralidade cultural, pois todos eram pessoas brasileiras e deveriam saber os mesmos 

conteúdos. Com isso, destaca-se a memorização dos conteúdos, ou seja, uma maneira 

mecanicista de aprender. 

Nas décadas de 40 e 50 do século XX, após a 2ª guerra mundial, a ONU propunha 

uma educação democrática para a América, ou seja, “a integração dos povos pela paz e 

democracia”. Além das discussões de “Ordem e Progresso”, se iniciou uma campanha de 

civismo em todo o território nacional.  Era muito forte nas escolas o culto à pátria, à bandeira 

e ao hinos nacional. Neste momento, Lourenço Filho aplicou os estudos experimentais (1945) 

dos EUA, no qual as pessoas adultas analfabetas eram entendidas socialmente e 

psicologicamente como crianças. No entanto, afirmava a necessidade de não confundir a 

Educação de Jovens e Adultos com a alfabetização infantil. Em 1947, utilizou-se o Material 

Didático Específico do Método Loubach, que propunha uma forma silábica de aquisição da 

leitura e da escrita a partir de palavras geradoras. 
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Nesta década do século XX, foram inaugurados os Serviços de Educação de Adultos, 

Serviço Social da Indústria, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e uma Campanha 

Nacional de Educação de Adultos. Era necessária uma preparação rápida para as pessoas 

operárias industriais, e a educação para Pessoas Jovens e Adultas se firmou com um caráter 

tecnicista. O fracasso desta campanha, antes do final da década de 50, deve-se ao fato de não 

ter conseguido atingir as zonas rurais. 

Em 1958, no primeiro Congresso Nacional de Educação de Adultos, com a valiosa 

contribuição de Paulo Freire, pela primeira vez, estas pessoas foram vistas como adultas em 

fase de escolarização e como “sujeitos de aprendizagem”, ou seja, as diversidades foram 

consideradas e os ensinamentos eram voltados para a reflexão sobre o cotidiano. A 

alfabetização passou a ser vista como leitura de mundo e não mais como mera codificação e 

decodificação de símbolos. Com a ditadura militar, este pensador foi exilado e suas idéias 

foram abafadas, continuando com o modelo tradicional de ensino. 

Na década de 70 do século XX, para sustentar um sistema ditatorial, que se fixava em 

bases hierárquicas, surge o “Mobral – Movimento Brasileiro de Alfabetização”. Esta proposta 

constitui-se como uma maneira tecnicista de ensinar, em que era considerada alfabetizada a 

pessoa que soubesse assinar o seu nome. Retiravam-se “da vida simples do povo” palavras- 

chave para desencadear a alfabetização, mas as mensagens associadas a elas apelavam sempre 

ao esforço das pessoas adultas analfabetas para sua integração nos benefícios de uma 

sociedade moderna, pintada sempre de cor-de-rosa. Era a resposta do regime militar à ainda 

grave situação do analfabetismo no país. O Mobral constituiu-se como organização autônoma 

em relação ao Ministério da Educação, contando com um volume significativo de recursos.  

Outras produções teóricas percorreram caminhos de acertos e erros na tentativa de 

rompimento com o modelo vigente. 
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Com o início da democracia, em 1982, e o fim do exílio, Paulo Freire voltou para o 

Brasil, trazendo consigo suas reflexões e suas grandiosas contribuições. Formaram-se grupos 

de estudiosos no tema dedicado à educação popular. Eram realizadas experiências com 

propostas mais críticas, com grupos vinculados a movimentos populares que se organizavam 

em oposição à ditadura, associações de bairro, oposições sindicais e comunidades religiosas. 

 Com estas novas propostas, o “Mobral” foi abolido. Desacreditado nos meios políticos 

e educacionais, essa proposta de Educação de Pessoas Jovens e Adultas perdurou até o início 

da década de 80 do século XX, sendo extinta mais precisamente, em 1985. 

Nesta mesma década do século XX, foram realizadas pela UNESCO quatro 

conferências de Educação de Jovens e Adultos. Era uma preocupação dos governos em acabar 

com o analfabetismo e ampliar o acesso à educação básica para as pessoas jovens e adultas 

que não tiveram a oportunidade de freqüentar a escola na idade regular.  

Esta idéia foi reforçada em 1990, quando foi realizada, na Tailândia, a Conferência de 

Jomtiem, na qual foram abertas perspectivas de educação básica para todas as pessoas, 

exigindo do Brasil um Plano Decenal de Educação. Este plano foi aprovado em 1993, com 

compromisso até 2003. 

Em  20 de dezembro de 1996, foi aprovada e sancionada a Lei de Diretrizes e Bases   

nº 9.394, que estrutura a educação em dois blocos: a Educação Básica e a Educação Superior. 

A Educação de Pessoas Jovens e Adultas está contemplada na Educação Básica, entendida 

como Ensino Fundamental e Ensino Médio, e é legitimada em seus artigos 37 e 38. 

O artigo 37 aponta que a EJA “será destinada àqueles que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria”, assegurando 

oportunidades educacionais, “mediante cursos presenciais e exames.” (§1º). O poder público 
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“viabilizará e estimulará o acesso e permanência do trabalhador na escola, mediante ações 

integradas e complementares entre si” (§2º). 

O artigo 38 “admite  e reconhece também que a escola não é o único local educativo, 

quando diz que os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos, por meios 

informais, serão aferidos e reconhecidos mediante exames”(§2º) . 

Em 1997, na Alemanha, na Cidade  Hanseática de Hamburgo, foi realizada a V 

Conferência Internacional sobre Educação de Pessoas Adultas, promovida pela UNESCO, 

com o objetivo de instaurar um diálogo e uma parceria continuada entre os governos, as 

ONGs e as instituições que apresentavam programas de educação de pessoas adultas. Esta 

conferência vem reforçar a “[...] intenção de se permitir às populações que contribuam 

plenamente para a sociedade e que continuem a aprender ao longo de toda a sua vida.” 

(Declaração de Hamburgo, 1999. p. 17). 

 

3.1.2 Últimas Tentativas 

3.1.2.1 Programa Alfabetização Solidária 

Enquanto isso, no Brasil, surge mais uma tentativa de erradicação do analfabetismo: é 

o Programa Alfabetização Solidária - PAS. Responsável por um modelo de alfabetização 

simples, inovador e de baixo custo, o Programa Alfabetização Solidária é gerenciado por uma 

organização da sociedade civil. Criado em janeiro de 1997 pelo Conselho do Comunidade 

Solidária, o Programa tem como objetivos reduzir os altos índices de analfabetismo e ampliar 

a oferta pública de Educação de Pessoas Jovens e Adultas no Brasil.  

O Programa é desenvolvido por uma ONG gerenciada por uma coordenação nacional, 

responsável pela articulação de parcerias com diversos setores da sociedade: empresas, 

instituições e organizações, Instituições de Ensino Superior, pessoas físicas, prefeituras e 
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Ministério da Educação (MEC). Atua principalmente nas regiões Norte e Nordeste do país, 

regiões estas com maior índice de analfabetismo e atende, prioritariamente, jovens  com mais 

de 15 anos. A duração do PAS é de seis meses, sendo um mês para a capacitação das pessoas  

alfabetizadoras e os outros cinco para aulas de alfabetização. Está previsto também mais um 

tempo em um programa do município para complementação do primeiro segmento do ensino 

fundamental. O programa está presente em 2010 municípios de 21 Estados. Além disso, 

também atua nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, 

Fortaleza, Belo Horizonte, São Luís e Goiânia. De janeiro de 1997 até dezembro de 2003, 4 

milhões de brasileiros e brasileiras foram atendidas e 170.000 alfabetizadores e 

alfabetizadoras capacitadas. (www.alfabetizacao.org.br) 

 

3.1.2.2 Programa Brasil Alfabetizado 

O Programa Brasil Alfabetizado é o mais recente da Educação de Pessoas Jovens e 

Adultas do Brasil, criado em maio de 2003 pelo Ministério da Educação e implementado em 

2004. A meta do MEC é a de alfabetizar aproximadamente vinte milhões de pessoas 

brasileiras analfabetas, pretendendo com isto a erradicação do analfabetismo do país. É 

operacionalizado pela Secretaria Extraordinária Nacional de Erradicação do Analfabetismo 

(SEEA/MEC), que trabalha em parceria com organismos governamentais e não-

governamentais com experiência na Alfabetização de Pessoas Jovens e Adultas. 

É neste cenário que a UNIVALI, preocupada com o quadro assustador da não-

escolaridade das pessoas jovens e adultas do país, assume contribuição, com responsabilidade, 

para tentar minimizar esse número alarmante de pessoas que foram excluídas precocemente 

da escola  ou que não tiveram acesso a ela em idade regular. 
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3.2 REFERENCIAIS PARA UM CURRÍCULO DE EJA: ESPECIFICIDADES E 
PRINCÍPIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO 
 
 
  Falar em “educação de pessoas jovens e adultas” é falar de um grupo homogêneo 

(intragrupo) de pessoas, com característica própria e com muita semelhança na sua trajetória 

de vida, sendo ao mesmo tempo, um grupo heterogêneo (intergrupo), pois apresenta muita 

diferença em sua singularidade. 

Quando falamos em homogeneidade, estamos nos referindo a pessoas jovens e adultas 

“não crianças”. Falamos de pessoas com histórias de vida parecidas. Geralmente são pessoas 

pertencentes a parcelas populares, trabalhadores e trabalhadoras desde a infância ou 

adolescência, com baixa remuneração. São pessoas que estão à margem da sociedade pelo 

baixo nível de escolaridade porque foram obrigadas a sair da escola para trabalhar, ou 

analfabetas por nunca terem tido a chance de freqüentar a escola na idade regular. Algumas 

trazem consigo traumas da escola, medos e mitos que foram construídos. Lidam com baixa 

auto-estima, sentem vergonha e receio de voltarem para a escola e serem tratadas como 

crianças. Estas pessoas “não são crianças”. Sentem-se humilhadas e inseguras quanto a sua 

capacidade de construir novos conhecimentos. Não conseguem perceber a diversidade de 

conhecimentos que trazem consigo, adquiridos de maneira informal e acumulados na 

trajetória de suas vidas. São pessoas na condição de “excluídos da escola”. 

Ao mesmo tempo em que estamos falando de um grupo relativamente homogêneo, 

falamos em heterogeneidade por fazerem parte de uma gama de diferentes grupos culturais da 

sociedade. São “membros de determinados grupos culturais”, com diferentes modos de ser, 

agir e de pensar. Possuem crenças diferentes, acreditam em valores diferentes, que lhes são 

próprios, lidam com uma relação binária: certo ou errado, válido ou não-válido, bom ou ruim, 
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não conseguindo enxergar que, além disto, existem outras possibilidades que podem e devem 

ser percebidas e vivenciadas.  

Apesar de todas essas características das pessoas jovens e adultas que estão retornando 

ou iniciando sua escolaridade, não se tem, na verdade, estudos comprovados sobre o processo 

de construção do conhecimento e de aprendizagem das pessoas jovens e adultas.  

Refletir sobre como esses jovens e adultos pensam e aprendem envolve, 
portanto, transitar pelo menos por três campos que contribuem para a 
definição de seu lugar social: a condição de “não-crianças”, a condição de 
excluídos da escola e a condição de membros de determinados grupos 
culturais. (OLIVEIRA, 1999. p. 2) 
 

Na tentativa de transitar pelos três campos citados por Oliveira, de superar a simples 

transferência da pedagogia praticada para a educação das crianças, e “pela ausência de uma 

teoria consistente sobre os processos intelectuais dos adultos plenamente inseridos na 

sociedade letrada” (OLIVEIRA, 1999. p.4), têm-se explorado com mais intensidade a 

chamada andragogia.  

O termo andragogia, que quer dizer a arte de conduzir adultos, definindo a 

especificidade da metodologia da educação de pessoas jovens e adultas, começou a ser usado 

pelo pesquisador Malcolm Knowles, a partir de 1960. Knowles apud Oliveira ( 2002) escutou 

pela primeira vez o termo de um educador yugoslavo num workshop de verão, na 

Universidade de Boston. Neste encontro, Knowles, (idem) que já ensaiava a formulação de 

uma teoria de aprendizagem para pessoas adultas, escutou e compreendeu o que a palavra 

andragogia queria dizer. Desde então, a incorporou como a expressão mais adequada para 

uma metodologia para educação de pessoas jovens e adultas. 

Em seu livro, The Adult Leaner, Knowles apud Cerny (2001), traz alguns princípios  

básicos da andragogia, a partir dos quais pode-se relacionar com as dimensões que Oliveira 

(1999) indica para superar a simples transferência da pedagogia praticada para a educação das 
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crianças. Em relação a condição de “não-criança”, relaciona alguns princípios como a 

“Necessidade de conhecer”, e explica que a pessoa jovem e adulta aprende melhor, ou só 

aprende, aquilo que lhe trará benefícios ou vantagens. Conhecimentos e informações que não 

são relevantes ou que não vão ser usados na sua vida diária para resolver problemas reais são 

dispensados. “O papel da experiência”, mais um princípio relacionado a mesma condição, 

refere-se àquela pessoa jovem ou adulta que, quando vai para a escola, já traz consigo uma 

diversidade de experiências proveniente de sua idade. É a partir desses conhecimentos e 

experiências que devem partir as novas reflexões. As fontes tradicionais como os livros 

didáticos, transmissão de conteúdos pelo professor ou pela professora, ou outros recursos, 

devem ser referenciais e ficar à disposição, caso haja interesse ou não. Já o princípio da 

“Prontidão para Aprender” indica que todos os conhecimentos que estiverem sincronizados 

com a vida real, e que as pessoas jovens e adultas estiverem dispostas a receber, serão 

aprendidos sem nenhuma dificuldade. Como último princípio relacionado a condição de “não-

criança” está a “Motivação”. A maior motivação para aprender é a interna, relacionada com a 

satisfação pelo trabalho realizado, melhora da qualidade de vida e elevação da auto-estima. 

Diferente da motivação externa que são as notas, exames, premiações como melhoria no 

emprego ou promoção.  

Para a condição de “membros de determinados grupos culturais”, podemos relacionar 

ao próximo princípio da “Orientação para aprendizagem”. A lógica para o aprendizado das 

pessoas jovens e adultas não está baseada em conteúdos, na lógica da escola formal, do 

simples para o complexo, do fácil para o difícil, mas sim pela lógica da vida e do mundo, ou 

seja, pela imersão na diversidade de experiências e situações vividas nas suas trajetórias de 

vida e que venham contribuir para o seu dia-a-dia. E como último princípio da andragogia, 

“AutoConceito de Aprendiz”,  relacionamos a condição que Oliveira (1999) pontua, de 
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“excluídos da escola”. O estudante ou a estudante envolve-se e participa realmente das 

atividades, pois, além de saber que necessita de determinados conhecimentos, tem a 

capacidade de ter autonomia para se desenvolver. Essas pessoas têm a necessidade de serem 

vistas como independentes, ressentindo-se quando recebem ou são obrigadas a receber ordens. 

 Fazer um estudo sobre educação de pessoas jovens e adultas, transitar pelos três 

campos citados por Oliveira (1999), nos levam a refletir sobre um problema que atingiu e 

continua a atingir, em larga escala, uma grande parcela da população brasileira que é excluída 

precocemente da escola, ou que permanece e sofre com a marca da repetência. A exclusão e o 

fracasso escolar são conseqüências da instituição escolar moderna.  

Apesar de serem temas nos quais muitos pesquisadores e pesquisadoras dedicam seu 

tempo para estudo, cujos resultados  geram uma revisão e mudanças nos currículos, ainda 

assim o problema persiste. As marcas duras e rígidas da escola permanecem. A identidade do 

aluno e da aluna “ideal” ainda é construída seguindo a lógica binária. O bom aluno ou boa 

aluna, aquele ou aquela que participa, quem tem boa conduta, quem é assíduo ou assídua, 

interessado ou interessada, etc. O contrário disso, o que se opõe aos padrões estabelecidos 

como “normais”, “não se encaixam no padrão”, são os chamados fracassados e que, na 

maioria, são excluídos. 

De acordo com Costa (2001, p. 27), 

Em sociedades e culturas orientadas pela noção de que as identidades são 
unas, estáveis e ‘verdadeiras’, é perfeitamente  lógico esperar que as 
diferenças, as inadaptações, as discrepâncias do que é tomado como 
desejável sejam consideradas erradas, anormais, deficitárias, más. [...] A 
escola só vai poder lidar melhor com essa questão, abolindo as marcas que 
coloca em seus alunos e alunas ‘diferentes’, quando conseguir compreender 
e aceitar que as sociedades dessa modernidade tardia em que vivemos são 
cada vez mais atravessadas por diferenças e pela variedade de ‘posições de 
sujeito’ocupadas pelas pessoas. 
 

 
Oportunizar a produção da subjetividade, abrindo espaço para os questionamentos, sair 
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da “linha dura” do currículo, partir para a multiplicidade de possibilidades, trabalhar com as 

diferenças não como problemas, mas colocando-as em questão e fazendo do cotidiano o ponto 

de partida para a prática pedagógica. Isso significa trabalhar com a construção de 

conhecimentos significativos na escola, e que vem se constituindo como um dos maiores 

desafios para professores e professoras.  

Acredita-se que as alunas e os alunos da EJA trazem consigo uma gama de 

conhecimentos construídos na escola da vida. As pessoas adultas, por já terem um longo 

caminho percorrido em suas vidas, e as pessoas jovens, não com uma caminhada tão longa, 

mas por serem constantemente desafiadas pela vida. Esses conhecimentos estão incorporados, 

pois foram construídos por necessidade, por curiosidade, ou por interesse. Partiu de algum 

estímulo que se deu por escolhas (livres ou por necessidades) e por uma forma particular e/ou 

peculiar de organização, desescolarizada. Essas escolhas foram feitas para dar sentido as suas 

práticas de vida. Esses conhecimentos foram ou estão sendo úteis para suas vidas, foram ou 

estão sendo significativos. Para driblar a fome, a miséria, a falta de trabalho ou para o 

trabalho, para se divertir, para se relacionar, para sobreviver, para o bem ou para o mal, 

serviram, estão incorporados, solidificados. Independente desses valores, a ciência moderna 

ignora esse corpus de conhecimento por ser considerado vulgar ou de senso comum. Ou seja, 

é considerado um conhecimento que não tem valor pois foi construído empiricamente. Assim, 

a ciência moderna impõe uma lacuna entre o senso comum, aquilo que é adquirido de maneira 

prática, intuitiva, e o conhecimento científico, aquele que é adquirido e aferido por 

instituições “ditas” legais, neste caso, a escola, existindo aí um distanciamento dicotômico. O 

conhecimento válido e o não-válido, o importante e o não importante, o “legal” e aquele que 

não tem valor, o conhecimento construído pelo “cientista” e o conhecimento construído pela 

“pessoa”. 
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Santos (1985, p.7) relata em seu livro perguntas feitas por Rousseau em seu célebre 

Discours sur les Sciences et les Arts (1750), há mais de duzentos e cinqüenta anos e que ainda 

constitui relevância ao perguntar também nos dias atuais.  

Há alguma razão de peso para substituirmos o conhecimento vulgar que 
temos da natureza e da vida e que partilhamos com os homens e mulheres 
da nossa sociedade pelo conhecimento científico produzido por poucos e 
inacessível à maioria? 

  
Se pensarmos na lógica de que os conhecimentos construídos empiricamente sempre 

foram úteis para as pessoas que não tiveram acesso à escola e serviram para dar sentido às 

suas práticas, e o conhecimento “dito” científico foi por elas dispensável até então, nos 

obrigamos a fazer outro questionamento: como proporcionar a construção de conhecimentos 

significativos às pessoas jovens e adultas para que a eles e a elas faça sentido permanecer na 

escola? O que fazer para que aquele conhecimento construído na escola seja significativo para 

suas vidas pessoais e/ou profissionais? Se um dos grandes objetivos da EJA da UNIVALI é a 

construção de conhecimentos significativos, esta deve proporcionar, de acordo com a 

Proposta Curricular do MEC para EJA – Segundo Segmento, (1999, p.84), 

[...] condições para que os alunos possam manifestar preocupações, 
problemas, interesses, conhecimentos prévios, motivações – e, assim, levá-
los em conta no processo de articulação entre definição de objetivos e 
seleção de conteúdos. É indispensável organizar a escola como um espaço 
vivo, em que a cidadania possa ser exercida a cada momento e, desse modo, 
seja aprendida, fazendo com que os alunos se apropriem do espaço escolar e 
reforcem os laços de identificação com a escola. 

 

 De acordo com Santos (1995), existe hoje uma nova proposta, a concepção de um 

novo paradigma, o da “ciência emergente”. Esta vem para superar a lacuna existente entre 

senso comum e conhecimento científico. A esse respeito, Fonseca, (2001. p.169) argumenta 

que: 

Trata-se, agora, de transformar o distante em próximo, o estranho em 
familiar, por meio de um discurso orientado pelo desejo de diálogo com o 



 51 
 
 
 

 
objeto da reflexão científica. Esse diálogo permite que o objeto nos fale não 
necessariamente na nossa língua, mas de uma forma que nos seja 
compreensível e que contribua para aprofundar a compreensão sobre o 
nosso papel na transformação da sociedade. 

 

 É essa perspectiva paradigmática, a da ciência emergente, que a EJA da UNIVALI 

argumenta fundamentar-se para alcançar a construção de conhecimentos significativos. É 

reconhecendo no senso comum, ou seja, no conhecimento construído no cotidiano dos alunos 

e alunas valores que orientam suas práticas, que dão sentido as suas vidas e na sua relação 

com o mundo. O papel da EJA, nesse caso, é ressignificar e ampliar esse conhecimento. É o 

de promover uma conversa entre o senso comum, incorporado pelos alunos e alunas, e o 

conhecimento científico produzido pela ciência, pela academia. Nesta vertente teórica, faz-se 

necessário compreender que:  

Se a grande ruptura epistemológica da ciência conservadora era o salto 
qualitativo do senso comum ao conhecimento científico, na ciência 
emergente, o salto é dado em sentido contrário: do conhecimento científico 
ao senso comum, visando sua reconfiguração. O conhecimento emergente 
só se realiza quando se transforma em autoconhecimento e em sabedoria de 
vida, incorporando-se à finalidade do sujeito na sua ação transformadora do 
real. (idem, p. 173). 

 

 Assim, pode-se dizer que a fronteira existente entre o conhecimento científico e o 

senso comum da ciência moderna, desaparece. Supera-se a hierarquia de valores entre ambos. 

Um não é melhor nem pior, mais importante ou menos importante. Um não vem para acabar 

ou derrubar com o outro. No paradigma emergente os dois se interpenetram. O conhecimento 

científico se converte em senso comum para reconhecer seu potencial em relacionar-se com o 

mundo, e vice-versa. 

A negação da realidade de “certos” conhecimentos do cotidiano, o paradigma 

conservador, o da ciência moderna, esconde um processo identidário que parte do senso 

comum, escondendo assim, as reais pessoas que o habitam, “[...] levando o sujeito a se 
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reconhecer pela lógica do outro. Isto porque a racionalidade moderna prefere confiar nas leis 

gerais da ciência, desconfiando do sujeito.”(BORBA, 2001. p.31). São os “atos de atribuição” 

dados ao outro ou a outra. Tudo aquilo que acham e dizem que você é, os esteriótipos, os 

estigmas que rotulam essas pessoas como excluídas, marginais, pobres, sem cultura ou com 

menos cultura, ou ainda, donos de uma cultura inferior. 

Já o paradigma emergente possibilita às pessoas revelarem-se um pouco mais sobre 

como se construíram para sobreviverem e se relacionarem. Neste caso, às pessoas é permitido 

o “sentimento”, que se constitui num conjunto que pode ser denominado de “atos de 

pertença”5 os quais formam a identidade dos alunos e alunas. Nesta perspectiva, Borba (idem, 

p.34), afirma que: 

A identidade do eu não se refere ao ser individual e absoluto, mas a uma 
identidade que se processa pela apropriação/negação/superação dos 
universos simbólicos na interação social. A formação da identidade 
ultrapassa a biografia pessoal, à medida que o sujeito busca sua 
singularidade compreendendo sua ação estratégica e comunicacional no 
espaço em que atua (grifo da autora). 

 

 Nesta vertente, os alunos e as alunas, por meio do exercício de seus “atos de pertença” 

sentem-se pertencentes ao espaço e tempo em que vivem, percebendo-se parte integrante da 

construção da história e da sua história que é, ao mesmo tempo, elemento constituinte da 

história e é por ela também historicizada. 

 Partindo deste princípio, é preciso fazer com que os alunos e as alunas compreendam 

os processos constituintes do status quo e, desta forma, instrumentalizarem-se para poder 

estabelecer todas as relações possíveis para compreensão e atuação no mundo em que vivem, 

é que a EJA da UNIVALI propõe a construção de conhecimentos significativos. Para atingir 

                                                 
5 “Termo utilizado por Dubar (1995) apud Borba (2001. p.37)  referindo-se à incorporação ativa da identidade 
pelo sujeito durante sua trajetória de vida. A ele pertence sua identidade, misto daquilo que os outros contam 
dele e o que ele constrói para si.” 
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esse grande contingente de pessoas que foram e ainda continuam sendo precocemente 

excluídos da escola, sem concluírem - o que é seu de direito - a escolarização básica, para 

criar mecanismos de combate ao fracasso escolar e enfrentar o desafio de mais que matricular, 

mas sim articular formas para que esses alunos e alunas permaneçam na escola, que 

construam conhecimentos significativos e concluam sua escolaridade, a EJA da UNIVALI se 

propôs a criação de uma  proposta alternativa que irei descrever no item 4.1.2 deste trabalho. 

 

3.3 MODELOS TEÓRICOS PARA AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS/CURRÍCULO 

 

De acordo com Viana, 2000, quando se pensa em avaliação, supõe-se notas, medidas e 

mensuração, sempre em relação ao aluno e à aluna. Porém, a avaliação envolve outros fatores. 

Envolve professores e professoras, diretores e diretoras, material instrucional, (livros 

didáticos), elementos da mídia (Internet, CDROOM, softwares); a avaliação também se dá em 

outras modalidades como:  avaliação institucional, avaliação de currículo e avaliação de 

cursos.  

A diversidade e variedade de cursos e programas estabelecidos acentuaram a 

necessidade de uma avaliação de currículo rigorosa, que caracterize a sua relevância no 

contexto educacional e social, que garanta sua qualidade e que demonstre evidências de 

resultados satisfatórios. Para tanto, estudiosos na área, no decorrer dos tempos, foram 

construindo diferentes modelos6 de avaliação de currículo, a fim de obterem cursos, 

programas e currículos que realmente justificassem a sua importância e relevância.  

                                                 
6 O uso da palavra “modelos” aqui escrita, segundo Vianna , “descrevem o que os avaliadores fazem ou 
prescrevem o que devem fazer. A palavra modelo é usada em dois sentidos: 1) prescritivo [...] que especificam o 
que é bom e próprio para a avaliação e como a avaliação deve ser feita; 2) descritivo, conjunto de afirmações e 
generalizações que descrevem, prevêem e explicam as atividades da avaliação.” (2000, p. 34). 
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 Tyler (1942) é um dos pensadores que influenciou, desde o início do século XX, e 

influencia até hoje, a questão polêmica da avaliação. Para ele, o modelo de avaliação é medir 

até que ponto os objetivos previstos foram alcançados, verificando assim a eficiência ou não 

do currículo, deixando claro “[...] que cabe  à avaliação verificar, periodicamente, até que 

ponto a escola demonstra eficiência como instituição responsável pela promoção da 

educação.”(VIANNA, 2000, p. 50). 

          Considerando que o currículo deva atingir as necessidades da sociedade, a avaliação, 

nesse caso, levanta dados para aprimorar aqueles objetivos que foram alcançados ou para 

eliminar aqueles objetivos propostos anteriormente e que não correspondem ao que a 

sociedade aspira. 

A avaliação, para Tyler, está identificada com um processo de investigação 
de valores, devendo verificar, periodicamente, a eficiência das escolas e 
identificar os pontos críticos dos vários programas curriculares, a fim de 
aperfeiçoá-los e, naturalmente, validar os princípios que alicerçam a 
atividade de uma instituição escolar. (idem, p. 53- 54). 
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Michael Scriven, em sua obra “Avaliação e sua Lógica” (1967), faz uma crítica à 

definição de avaliação de Tyler que considera somente se os objetivos pré-estabelecidos 

foram alcançados. Segundo Stufflebeam, (1981, p.104),  Scriven vai além, argumentando que 

a avaliação determina o valor ou mérito do currículo/programa que está sendo avaliado, para 

aprimorá-lo ou julgá-lo, ou seja, “os especialistas em avaliação, segundo a orientação de 

Scriven, deveriam avaliar os resultados dos programas, julgar os objetivos dos programas e 

tirar conclusões sobre o valor global dos programas.”  

 Assim, Scriven estabeleceu uma diferença entre  aprimorar o currículo e julgar o 

currículo. Para que ocorra o aprimoramento do currículo, o autor utiliza-se da função ou 

avaliação formativa. Esta  ocorre ao longo do desenvolvimento do programa, projetos e 

produtos educacionais, para ajudar na elaboração do objeto que está sendo implementado. A 

avaliação somativa, por sua vez, tem a função de julgar o currículo que já está acabado e que 

foi aprimorado ao longo do processo pela avaliação  formativa, oferecendo informações para 

que seus condutores julguem o currículo, podendo tomar a decisão de implementá-lo ou até 

mesmo, dependendo de suas vantagens em termos de custo-benefício, encerrá-lo.  

Tanto para a avaliação somativa como para a avaliação formativa, o autor recomenda 

que avaliadores amadores e profissionais sejam  envolvidos no processo e, preferencialmente, 

que os avaliadores profissionais fiquem mais para o final, para realizar a avaliação somativa, 

de modo que “não reprimam a criatividade nas primeiras fases do trabalho com o currículo.” 

(idem, p.105). 

Outro aspecto relevante da obra de Scriven é a avaliação feita sem referência aos 

objetivos, uma “avaliação goal-free”. Esse termo é utilizado por ele para definir: 

 

[...] o conceito de avaliação sem referência a objetivos, na qual o avaliador, 
intencionalmente, ignora os objetivos enunciados de um programa e busca 
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todos os seus efeitos, independentemente de qualquer retórica relativa ao 
que o programa pretendia produzir.” (idem, p.106) 

Scriven estabeleceu padrões para avaliação, divulgando etapas a serem cumpridas 

pelos avaliadores. Estas etapas estão descritas em um checklist7, que os avaliadores devem 

seguir, considerando aspectos como as características do objeto que vai ser avaliado, o que se 

pretende com a avaliação, conseqüências, custos, critérios e conclusões. 

 O modelo de avaliação, “Avaliação e Decisão” (1986), elaborado por Daniel L. 

Stufflebeam, ficou conhecido como “Modelo de Avaliação CIPP” (Contexto, Insumo, 

Processo e Produto). Tem como objetivo principal permitir a tomada de decisão. Este modelo 

foi criado a partir de uma análise crítica de modelos anteriores para ajudar as escolas que 

necessitavam fazer avaliações dos projetos federais implantados.  

Stufflebeam, apud Vianna (2000), classifica quatro tipos de decisão que podem ser 

tomadas: planejamento das decisões, estruturação das decisões, implementação das decisões e 

reciclagem das decisões, e relaciona a cada uma delas, um tipo de avaliação. Para o 

planejamento das decisões, relaciona a avaliação de contexto que identifica necessidades e 

problemas, ou seja, determina objetivos. Segundo o autor, a avaliação de contexto “além de 

contribuir para decisões relacionadas ao meio, possibilita, ainda, analisar o inter-

relacionamento das várias partes do programa.” (VIANNA, 2000, p. 106). Para a estruturação 

das decisões, relaciona a avaliação de insumo que analisa e planeja os recursos para alcançar 

os objetivos. 

Para Vianna (2000, p.107), 

A avaliação dos insumos resulta na especificação de materiais, 
procedimentos, cronograma de realização, condições materiais, pessoal, 
orçamento; enfim, oferece todos os elementos necessários à concretização 
dos objetivos. (2000. p. 107).  

 

                                                 
7 Ver VIANNA, 2000, p. 89 e 90. 
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Para a implementação das decisões, relaciona a avaliação de processo que identifica os 

problemas, controla as diversas fases do projeto e os reformula se necessário. Assim, “além de 

permitir o aprimoramento do programa de avaliação, possibilita, também, o registro de 

informações úteis para análises posteriores do programa em desenvolvimento ou de futuros 

programas.” (idem, ibidem).  

Para a reciclagem ou revisão das decisões, relaciona a avaliação do produto que analisa, 

julga e toma uma posição em relação aos resultados dos objetivos. Para Stufflebeam, apud 

Vianna, a avaliação de produto “[...] determina discrepâncias entre o pretendido e o real, e 

analisa os fatores determinantes dessa diferença.”(idem, p.108). 

Todos os registros ocorridos através do Modelo CIPP, além de fornecer dados para a 

tomada de decisão,  subsidiam também na avaliação da produtividade do programa. Nesse 

contexto, podemos perceber uma relação entre os modelos de avaliação de Stufflebeam e 

Scriven, quando identificamos a avaliação para tomada de decisão como formativa e a 

avaliação da produtividade como somativa. De acordo com Stufflebeam, 1981, p.128,  

Os quatro tipos de avaliação são formativas se são realizados 
prospectivamente para fundamentar a tomada de decisões. São somativas se 
são realizados retroativamente tendo em vista a verificação da 
produtividade. 

 

Em outra perspectiva, encontra-se a Avaliação Iluminativa, de Parlet & Hamilton 

(1972). Para uma avaliação da qualidade de programas inovadores que requerem mais que 

simplesmente os resultados alcançados, encontramos na Avaliação Iluminativa, uma nova 

alternativa, que possibilita enxergar o que é ser um participante do programa, um professor ou 

professora, aluno ou aluna, visando deter o todo. Para Saul (2001, p.36),  esta significa “ 

‘Iluminar’, fornecer compreensão sobre a realidade estudada em sua totalidade. Verificar o 

impacto, a validade, a eficácia de um programa de inovação.” 
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Responsiva, naturalista, heurística e interpretativa são características da avaliação 

iluminativa. É responsiva à medida que responde os questionamentos e necessidades, em uma 

linguagem simples e objetiva. É naturalista por centrar-se no que de fato é real; porém, vai 

além do óbvio e da rotina. Busca uma grande variedade de elementos que servem para 

compreender o que está sendo analisado. É heurística porque está em constante investigação, 

buscando compreender as modificações e diferentes situações que ocorrerem no decorrer do 

trabalho.  E, por fim, é interpretativa pois não se preocupa somente em descrever o resultado 

final, mas compreendê-lo, retirando aquilo que for realmente relevante e discutindo o 

resultado sob diversas perspectivas. Preocupa-se com a acessibilidade compreensiva de seu 

relatório final, dando o maior número possível de informações significativas para que se 

possam  tomar ação imediata no encaminhamento dos problemas encontrados. 

 Assim como Parlet & Hamilton, a avaliação responsiva apresentada por Robert E. 

Stake (1967), situa-se em uma abordagem qualitativa de avaliação. Esta, possibilita aos 

avaliadores e/ou às avaliadoras o entendimento do processo do currículo que está sendo 

avaliado, levantando todos os tipos de informações para que a tomada de decisões esteja 

fundamentada na realidade observada. Segundo Stake apud  Vianna (2000, p. 37), 

Uma avaliação é responsiva, se sua orientação está voltada para as 
atividades do programa e menos para seus objetivos; se ela corresponde à 
necessidade de informações propostas por diferentes públicos e se 
diferentes perspectivas de valor são apresentadas no relatório sobre o 
sucesso ou fracasso do programa. 

 

 O autor acredita que em diferentes situações, encontram-se diferentes resultados. 

Assim, o avaliador ou a avaliadora pode decidir o que quer saber sobre determinada situação. 

O avaliador ou a avaliadora não pode coletar os dados somente através de instrumentos de 

testes, que, na maioria das vezes, não são úteis, pois medem somente o resultado final, o qual 

não se caracteriza como o objetivo da avaliação responsiva. Ao contrário, vale-se de diversas 
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fontes como entrevistas, observações e outros documentos e registros, de modo que consiga 

identificar os pontos fortes e fracos de todo o processo do programa. O avaliador ou a 

avaliadora preocupa-se com o que realmente acontece. Ouvir todos e todas envolvidas no 

programa, a fim de realizar a análise e interpretação dos dados coletados é fator preponderante 

nessa perspectiva avaliativa do currículo. 

 A avaliação responsiva também pode ser utilizada pela avaliação formativa e somativa 

apresentada por Scriven: 

 
A avaliação responsiva é particularmente útil durante a avaliação formativa, 
quando há necessidade de um monitoramento do programa e quando ainda 
não se tem certeza absoluta dos problemas que poderão surgir. Ao mesmo 
tempo, pode ser de grande utilidade numa avaliação somativa, quando 
diferentes grupos de pessoas desejam uma compreensão mais aprofundada 
das atividades dos programas, seus méritos, suas prováveis deficiências, e, 
também, quando o avaliador sente que é sua responsabilidade proporcionar 
uma experiência vicária. (VIANNA, 2000. p. 39 – 40). 

 

 Em decorrência destes modelos avaliativos e por compreender que a avaliação é um 

processo pelo qual busca iluminar ou elucidar as atividades de um dado curso ou programa, 

Saul (1988) propõe a “Avaliação Emancipatória”, como um novo paradigma para avaliação 

de currículo ou de programas na busca de alternativas para a superação da avaliação de 

currículo centrada, basicamente, em aspectos quantitativos. Este programa busca determinar e 

justificar o mérito do currículo, para tomada de decisão, para descrição, interpretação e 

julgamento. Saul (idem) pretende, com sua proposição, apontar para a construção de um 

paradigma que proporcione a busca de um espaço para a reflexão de questões da própria 

práxis. Ou seja, “[...] um espaço para o questionamento de assertivas sobre a teoria e a minha 

própria prática como avaliadora educacional, bem como o processo de transformação 

curricular.” (2001, p. 17). 
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 Os pressupostos teóricos que sustentam a construção deste paradigma baseiam-se nas 

vertentes teórico-metodológicas caracterizadas por Saul (2001) como: avaliação democrática, 

crítica institucional, criação coletiva e pesquisa participante. 

A primeira vertente, avaliação democrática, segundo Barry Mac Donald (1977) apud 

Saul (2001, p.54),  

[...] é ainda um modelo emergente[...] é em parte uma reação à 
predominância dos estudos tipo burocráticos [...] é um serviço informativo 
[...] Suas técnicas de coletas e apresentação de dados devem ser acessíveis a 
audiências não especializadas. [...] Os conceitos-chave da avaliação 
democrática são ‘sigilo’, ‘negociação’ e ‘acessibilidade’. O conceito 
fundamental que a justifica é o ‘direito à informação’. 

 

 A segunda vertente, ou, a crítica institucional e criação coletiva, é caracterizada por 

Seguier (1976) apud Saul (idem., p.55) “por um processo de investigação de uma dada 

realidade”. Essa vertente baseia-se fundamentalmente na idéia de conscientização de Paulo 

Freire, no qual os sujeitos do processo demonstram uma atividade auto-reflexiva, sendo 

capazes de se autodeterminarem  em relação a sua prática. Saul (id. ibid., p.55) aponta que, 

 

Nessa perspectiva, o processo de conscientização é a mola mestra de uma 
pedagogia emancipadora em que os membros de uma organização são 
tratados como seres autodeterminados, isto é, sujeitos capazes de, 
criticamente, desenvolverem suas próprias ações.  

 

A criação coletiva se caracteriza por três momentos: a descrição da realidade que situa 

o objeto a ser avaliado; a crítica da realidade que é o processo de conscientização, e a criação 

coletiva que é o momento de alterações e das propostas de alternativas. 

E por último, a vertente teórico-metodológica caracterizada como pesquisa 

participante, que segundo Huynh (1979) apud  Saul (2001, p. 59), “[...] É a metodologia que 

procura incentivar o desenvolvimento autônomo (autoconfiante), a partir das bases e uma 

relativa independência do exterior.” 
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Borda (1980) apud  Saul (id. Ibid. p.59-60), apresenta alguns princípios metodológicos 

que devem servir como base para a pesquisa participante: “autenticidade e compromisso”; 

“antidogmatismo”, ou aberto a novas propostas; “restituição sistemática”, ou retorno das 

informações de maneira organizada; “feedback aos intelectuais orgânicos”, troca de idéias 

entre todos e todas envolvidas; “ritmo e equilíbrio da ação reflexão”; “ciência modesta e 

técnicas dialogais”, ou seja, adequar-se a qualquer tipo de situação, mesmo sendo as mais 

modestas e primitivas, mantendo um relacionamento de igualdade entre ambas as partes, 

nesse caso, entrevistador e entrevistado. 

Se traçarmos um paralelo entre esse tipo de prática avaliativa e a que normalmente 

ocorre quando a avaliação é realizada por profissionais que não fazem parte do processo, 

podemos perceber que o resultado final resume-se em um simples relato daquilo que foi 

observado. Apesar da importância do relatório final, ele por si só, não surte o efeito desejado 

da avaliação emancipatória que é o de conscientização das pessoas realmente envolvidas no 

processo e na busca de alternativas para a solução das dificuldades encontradas. 

Como paradigma da avaliação emancipatória, Saul (idem., p. 61), afirma que “O 

compromisso principal desta avaliação é o de fazer com que as pessoas direta ou 

indiretamente envolvidas em uma ação educacional escrevam a sua ‘própria história’ e gerem 

as suas próprias alternativas de ação.” Esta é uma pesquisa puramente qualitativa, que utiliza 

entrevistas, questionários, observação e documentos como dados para análise e o avaliador ou 

avaliadora deve fazer parte da equipe do programa em questão. 

A “trilha metodológica” é designada por Saul para definir os procedimentos para 

avaliação e se constitui de três momentos: a descrição da realidade, a crítica da realidade e a 

criação coletiva. A descrição da realidade, que é o primeiro momento da trilha, irá situar 

historicamente o programa/currículo que está se querendo investigar bem como caracterizá-lo. 
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Ou seja, descrevê-lo minuciosamente, contextualizar o espaço no qual o programa está 

inserido, situa-lo entre os demais cursos e programas que fazem parte desse espaço. 

Apresentar e detalhar todos os fundamentos metodológicos e filosóficos do curso, estrutura e 

equipe técnica-administrativa.  

O momento da crítica a realidade é o momento de conscientização através da reflexão 

da própria práxis8, realizada por alunos e alunas, professores e professoras. Inicia com a 

definição de quem serão as pessoas pesquisadas, elaboração do instrumento que contemple as 

perguntas de pesquisa.  Segue com a coleta de dados, entrevista, aplicação de questionários, 

tabulação dos dados e interpretação desses dados. Logo após são apresentadas as conclusões 

que o avaliador ou avaliadora chegou, fazendo a análise das evidências.  

E por fim, a criação coletiva que é um momento de tomada de decisão. Aqui são 

propostas as mudanças para o aprimoramento do programa que se está avaliando. Esta 

proposta ancora-se na reflexão da crítica da realidade, na qual participaram as pessoas 

diretamente envolvidas no programa, professores e professoras, alunos e alunas, comunidade, 

equipe técnico-administrativa, etc. Aqui se vislumbram as possibilidades e limitações das 

propostas de transformação. É nesse contexto que percebemos esse modelo como viável para 

a avaliação do curso em estudo nesta pesquisa, recriando o que for necessário. Esta opção 

justifica-se, pois tem por objetivo a avaliação do currículo de EJA da UNIVALI a partir de 

seus documentos e de seus envolvidos e suas envolvidas. 

 

                                                 
8 De acordo com SAUL (2001) a práxis aqui é entendida como a reflexão da teoria/prática/teoria. 
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Capítulo 4 

 
 

AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO DE EJA DA UNIVALI: UM OLHAR  
INVESTIGATIVO 

 
 

 Este capítulo analisa o curso de EJA  da UNVALI a partir dos referenciais de análise 

apontados por Saul (2001), para a avaliação de currículo. O primeiro item se refere a 

“descrição da realidade”, ou seja, o detalhamento de toda a proposta curricular. O segundo diz 

respeito a “crítica da realidade”, que objetiva analisar a proposta a partir da sua descrição e 

dos dados coletados, somando-se as contribuições apontadas pelos alunos, alunas, egressos, 

egressas, professores e professoras, além do olhar desta pesquisadora no sentido de indicar 

aspectos que ainda são necessários para o seu aprimoramento, o que, segundo Saul (2001), 

tomados em conjunto com toda a equipe se constituirá como a criação coletiva que poderá 

ressignificar a proposta na sua totalidade. 

 

4.1 A REALIDADE QUE CONSTITUI A PROPOSTA DO CURSO 

 

4.1.1 Descrevendo a EJA na UNIVALI: princípios filosóficos e metodológicos 

Quando a equipe de professores e professoras estruturou a proposta, concebeu um 

aluno e uma aluna que fazem parte da história, que constrói a história e que são construídos 

pela história, ou seja, sujeitos sendo constituído historicamente. Um aluno e uma aluna que 

convivem com muitas diferenças de valores, religião, verdades, origens, diferenças de gênero, 

etnias. Abranger esse leque tão grande de diversidades, requer (re)pensar uma nova maneira 

de agir e de fazer o pedagógico. Partindo de todas essas idéias, do sujeito se construindo e 

sendo construído em suas relações, de convivência, com todas as diferenças, a equipe 
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interdisciplinar9 da EJA da UNIVALI, organizou uma proposta pedagógica intitulada: A 

Constituição Histórica do Sujeito.  

Esta proposta pauta-se nos argumentos de um novo campo nos estudos do currículo, os 

Estudos Culturais10 e é precedida por alguns princípios norteadores que pretendem oferecer 

condições de atingir estas pessoas para as quais nos referimos. Esses princípios não são 

estanques, estão relacionados e articulados entre si. 

Este campo de teorização da condição pós-moderna, os Estudos Culturais, aparece 

como uma nova maneira de perceber as coisas, que discute e pensa em como e em que 

contexto fomos inseridos. Surge como crítica às práticas educativas impostas e que pretende 

abordar todas as possibilidades de pensar a práxis de uma forma diferente, reinventada. 

O campo dos Estudos Culturais, de acordo com Silva (2000, p.55-56), tem origem em 

1964 na Inglaterra “como reação às tendências elitistas de concepção da cultura.” Segundo 

Veiga-Neto (2003), na Modernidade incorporou-se que somente a melhor produção literária, 

filosófica, artística, científica e mesmo material, era considerada cultura. Nesse tempo, a 

cultura era grafada com letra maiúscula, pois ocupava uma posição elevada, e escrita no 

singular pois era única, perseguida por todos aqueles e todas aquelas que pretendiam uma 

“elevação cultural.” 

Assim, a Modernidade esteve por longo tempo mergulhada numa 
epistemologia monocultural. E, para dizer de uma forma bastante sintética, 
a educação era entendida como o caminho para o atingimento das formas 
mais elevadas da Cultura, tendo como modelo as conquistas já realizadas 
pelos grupos sociais mais educados e, por isso, mais cultos. (idem, p.7) 
 

                                                 
9 Esta equipe é composta por professores e professoras das diversas áreas do conhecimento. 
10 Apesar da proposta de EJA da UNIVALI trazer os Estudos Culturais como um princípio, os estudos culturais 
se constituem como um campo de estudos “[...] cuja ênfase recai sobre a importância de analisar o conjunto da 
produção cultural de uma sociedade – seus diferentes textos e suas práticas – para entender os padrões de 
comportamento e a constelação de idéias compartilhadas por homens e mulheres que nela vivem.” (COSTA; 
SILVEIRA; SOMMER, 2003, p.38). 
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 Para os Estudos Culturais, o termo cultura não é compreendido como “um conjunto 

estático de valores e conhecimentos transmitidos às próximas gerações, nem existem de forma 

unitária e homogênea” (FERRI, 1999. p.81). Para este campo de teorização, a compreensão de 

cultura vai além das manifestações artísticas, usos e costumes, concepções hierárquicas e 

elitistas. É pela cultura que o grupo dominado resiste e luta contra o que foi estabelecido pelos 

dominantes. Nesse sentido, Costa (2002), argumenta que é na cultura em que são 

estabelecidas as desigualdades de classe, sexo, raça, etnia, etc., mas também é nela mesma 

que se dá a resistência quanto ao processo de significação11 estabelecido pelas classes 

dominantes. Silva (2000, p. 32) afirma que “na teorização introduzida pelos Estudos 

Culturais, [...] a cultura é teorizada como campo de luta entre os diferentes grupos sociais em 

torno da significação.” 

Se compreendermos “cultura” como meios próprios e jeitos singulares de viver e 

pensar de diferentes grupos, podemos empregar o termo no plural, e nos referir a “culturas”.  

Conforme afirma  Costa, apud Fleury, 1998, p.3  

Se as culturas são singulares e constituem os seus significados em uma 
semântica e léxico próprios, parece impossível falar de uma cultura, a 
partir de outra, sem praticar alguma forma de violência, sem imposição de 
sentidos.  
 

Assim sendo, temos uma diversidade de culturas, uma gama de diferenças. Isso nos 

remete a pensar na perspectiva do multiculturalismo, ou seja: 

O multiculturalismo reconhece que cada povo e cada grupo social 
desenvolve historicamente uma identidade e uma cultura própria. 
Considera que cada cultura é válida em si mesma, na medida em que 
corresponde às necessidades e às opções de uma coletividade. (id.ibid,p.5) 
 

Na perspectiva curricular, o movimento do multiculturalismo mostra-se inclusivo 

principalmente aos grupos minoritários, como o das mulheres, homossexuais, negros e negras. 
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Incorpora as tradições e especificidades de cada cultura, integrando-as ao currículo como 

objetos a serem estudados, conhecidos e reconhecidos.  

O processo de inclusão seria desnecessário, se não tivéssemos construído como 

“natural” o pensamento da Modernidade: aquilo que é “normal”, e aquilo que é “anormal”. Se 

não tivéssemos estabelecido um padrão na qual enquadraríamos as pessoas que pudessem 

freqüentar a escola. Na tentativa de desconstruir esse pensamento Moderno do “normal” e do 

“anormal”, tem-se trabalhado com as políticas da inclusão. 

 De acordo com Veiga-Neto (2001, p. 110), 

[...] não bastam vontade política e competência técnica [...] para que se 
implemente com sucesso a inclusão. Se não forem levadas em conta a variada 
tipologia da anormalidade e a sua própria gênese, [...] não apenas as 
dificuldades serão enormes como, pior, poderemos estar levando a questão 
para um rumo diferente, ou até oposto, daquele que tínhamos pensado. 
 

Este movimento, ao mesmo tempo em que inclui, mostra-se perigoso, quando 

fragmenta ou cria grupos fechados que acabam reforçando a discriminação e as desigualdades 

sociais. Ou seja, o mesmo movimento que inclui, por si só, é capaz de isolar, gerando mais 

uma vez a exclusão. Para evitar este movimento, que ao mesmo tempo em que inclui também 

é capaz de excluir, o campo dos Estudos Culturais reconhece a perspectiva intercultural. Essa 

perspectiva vai além do movimento multicultural, que simplesmente admite a diversidade de 

culturas. A perspectiva intercultural promove uma interação entre os sujeitos de diferentes 

culturas, buscando proporcionar um relacionamento entre ambas as partes. Fleury (2000, p.5) 

nos afirma que, 

 
A perspectiva intercultural propõe novas estratégias de relação entre 
sujeitos e entre grupos diferentes. Busca promover a construção de 

                                                                                                                                                         
11 Conforme SILVA (2000, p. 99), “o processo social através do qual se produzem significados. Trata-se de um 
conceito central nos Estudos Culturais de inspiração pós-estruturalista, na medida em que a cultura é concebida 
essencialmente como um campo de luta em torno da produção de significados.” 
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identidades sociais e o reconhecimento das diferenças culturas. Mas, ao 
mesmo tempo, procura sustentar a relação crítica e solidária entre elas. 

 

No campo curricular, a perspectiva intercultural abre espaço para a descontrução12 da 

concepção de cultura como algo mais a ser aprendido, respeitado e tolerado. A perspectiva 

intercultural considera a cultura como jeito e meios próprios de viver e agir de um 

determinado grupo social, estabelece um diálogo entre “as culturas” e dá oportunidade para 

compreensão de outros modos de interpretação da realidade, produzindo confrontos entre as 

diversas visões de mundo. Para Azibeiro (2003, p. 93), “Ao entendermos as diferenças 

culturais não como dados, mas como relações de força permanentemente restituídas, cria-se o 

espaço, o entrelugar, em que preconceitos e estereótipos podem ser desfeitos ou 

ressignificados.” (grifos da autora). 

Partindo dessa concepção é que se constitui o princípio da singularização ou o da 

produção da subjetividade. Vivendo e convivendo com essa diversidade de culturas, 

influenciamos e somos influenciados e influenciadas por esta teia de dispositivos que 

constroem os nossos modos de ser, sentir e agir, produzindo a nossa subjetividade. Sem 

percebermos, todas as nossas “verdades”, valores, crenças, comportamentos, modos de agir, 

vestir, de sentir, nos foram impostos, sem que nem tivéssemos a chance de questionar. Os 

meios de comunicação, a mídia, exercem grande influência  na nossa subjetividade, 

produzindo-nos desejos e fazendo-nos iguais. A nossa subjetividade é polifônica, é plural, é 

influenciada de diversas maneiras. A nossa subjetividade não é singular. 

Silva (2001, p. 43) afirma que, 

                                                 
12 Segundo Costa, (2002, p. 140) “o termo desconstrução vem sendo utilizado para referir-se àqueles 
procedimentos da análise do discurso (nos moldes adotados pelos filósofos Jacques Derrida e Michel Foucault, 
entre outros) que pretendem mostrar as operações, os processos que estão implicados na formulação de 
narrativas tomadas como verdades, em geral, tidas como universais e inquestionáveis. [...] ao contrário do que 
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No mundo contemporâneo, nossa subjetividade não é, absolutamente, um 
território livre: ela é, em vez disso, um território ocupado, invadido, 
colonizado, vigiado. Nossa conduta é minuciosamente governada, 
controlada, dirigida. O que caracteriza as formas contemporâneas do 
governo de nossa subjetividade é que elas não são diretamente visíveis, elas 
não são necessariamente repressivas, elas não são convencionalmente 
autoritárias. Em vez disso, elas governam sutilmente, imperceptivelmente, 
sedutoramente. Elas governam e controlam com nosso próprio e alegre 
consentimento. [...] nós somos constantemente interpelados, numa 
infinidade de domínios da vida social, a nos transformar em alguma coisa, 
em algum tipo determinado de pessoa: melhor pai ou mãe, bom filho ou boa 
filha, cidadão ou cidadã exemplar, bom motorista, perfeito esportista, 
estudante modelar, trabalhador ou trabalhadora competente... No controlado 
mundo contemporâneo, há sempre alguém que sabe o que devemos ser. Há 
sempre alguém dizendo, explícita ou implicitamente: ‘Você deve ser isso’, 
‘Você deve ser esse determinado tipo de pessoa’. 

 
Este é o espaço para oportunizar os questionamentos. É colocarmos uma interrogação 

naquilo que está dogmatizado. Não no sentido de enfrentamento, mas colocando em questão 

todas as maneiras de como fomos e continuamos a ser construídos, fazendo-nos (re)pensar e 

(re)significar a nossa subjetividade para nos tornarmos singulares.  

Para que ocorra a produção da subjetividade, a proposta da EJA segue o princípio 

norteador da multiplicidade que  se refere a “multiplicidade de dimensões, de linhas e de 

direções no seio do agenciamento.” Somente saindo da “linha rígida” de currículo, que tem 

um único objetivo, que é linear, fragmentado e “disciplinado”, poderemos enxergar e 

oportunizar a multiplicidade de possibilidades. De acordo com Gauthier (2002, p. 144) não se 

pensa o currículo na lógica de um objeto: que é isto ou aquilo sem existir uma outra 

possibilidade. Concebe-se o currículo, 

[...] como uma multiplicidade de agenciamentos possíveis. [...] não 
falaríamos mais de currículo, mas de agenciamentos curriculares. A forma,  
feita de contornos bem delimitados, cederia lugar aos diversos 
agenciamentos do objeto. [...] de experimentar no currículo, de 
experimentar com o currículo, de fazê-lo entrar em novos agenciamentos, 
sem procurar conformá-lo a uma definição prévia. 

 

                                                                                                                                                         
muitas pessoas pensam, desconstruir não significa destruir. Desconstruir, neste caso, significa uma estratégia de 
desmontar para poder mostrar as etapas seguidas na montagem.” 
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Deleuze, (1998, p. 145), em seu livro Diálogos, afirma que todos os seres vivos são 

feitos de linhas, tão emaranhadas como “as linhas da mão”. Estas linhas são as nossas 

direções, os nossos segmentos de vida. Temos os “segmentos duros” que nos dizem como 

devemos ser, como não devemos mais ser, que caminhos devemos tomar. Também temos o 

outro grupo de linhas que são aquelas mais “flexíveis”, ou seja, “traçam pequenas 

modificações, fazem desvios, delineiam quedas ou impulsos: não são, entretanto, menos 

precisas; elas dirigem até mesmo processos irreversíveis”. E como terceiro tipo de linha, 

temos as “linhas de fuga” que atravessam todos os segmentos, os “duros” e os “flexíveis”. 

Seguindo essa linha, não saberemos onde iremos chegar, ela é imprevisível. Essas três linhas 

estão presentes em nossas vidas, apesar de muitas vezes se sobreporem, aparecer somente 

uma ou duas linhas. Existem pessoas que só vivem com uma ou duas linhas, pessoas que 

conseguem utilizar as três linhas. É nessa perspectiva que o princípio norteador da 

multiplicidade trabalha. Em fazer um distanciamento da linha dura, que a maioria dos 

dispositivos se utilizam e dispor de outras linhas para que se possa trabalhar com as diferenças 

existentes na realidade. Trabalhar com as diferenças não como sendo problemas, mas 

colocando-as em questão, refletindo sobre elas como singulares, próprias, ímpares, que estão 

aí e fazem parte do nosso cotidiano. 

Esse cotidiano ao qual me refiro é mais um dos princípios norteadores seguidos pela 

proposta da EJA da UNIVALI. Cotidiano compreendido como lugar de movimento intenso,  

fruto das relações culturais e como ponto de partida da nossa prática pedagógica. Ou seja, a 

proposta da EJA da UNIVALI compreende o cotidiano, conforme  (ALVES & OLIVEIRA, 

2002. p. 85),  

[...] para além da repetição rotineira de ações e de atividades, idéia 
disseminada e aceita sem muito questionamento pela maior parte das 
pessoas, em um mundo no qual o pensamento hegemônico exigiu que assim 
se pensasse. 
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Desconstruímos aquela maneira com a qual nos acostumamos a pensar na Modernidade 

e nos remetemos a um novo olhar das nossas relações com a sociedade e situações de nossa 

vida. De quebra com as estruturas postas e de compreensão de como se forma a nossa vida  

cotidiana. A “invenção do cotidiano” ou “as artes de fazer” é uma proposta de Certeau (1994), 

que inconformado com a rigidez da disciplina e contra a lógica das instituições, discute as 

táticas e estratégias que as pessoas “ordinárias” utilizam no seu cotidiano para sobreviverem 

do melhor modo possível. 

As formas como são desenvolvidas essas práticas cotidianas, dependem de quem faz e 

de como faz. O currículo escolar sob este ponto de vista, proporciona uma mistura de olhares 

e entendimentos entre alunos, alunas, professores e professoras. É um movimento entre os 

saberes, crenças e verdades. Essa mistura por sua vez, cria novos saberes e novas práticas, 

possibilitando a todos e a todas criarem novas possibilidades. 

Perceber o currículo para EJA na ótica do campo dos Estudos Culturais, seguindo os 

princípios da singularização ou da produção da subjetividade, da multiplicidade e do 

cotidiano, nos faz perceber a presença de uma atitude interdisciplinar ao conceber a proposta 

de EJA. Assim, temos como mais um princípio norteador, a interdisciplinaridade que é 

pensada como uma atitude diante do conhecimento, como uma forma de ver e pensar o 

mundo, em suas relações e complexidade. A interdisciplinaridade proporciona uma integração 

entre as diferentes áreas do saber, permitindo contextualizar, interligar, e, portanto, 

aprofundar conceitos, sem desconsiderar as particularidades de cada ciência. Diferente de um 

currículo disciplinar, no qual cada fenômeno é estudado, pesquisado e percebido como fato 

isolado, tratando os temas dissociados uns dos outros, a interdisciplinaridade entende o 

conhecimento como inserido em uma rede de relações que se interconectam mutuamente. 
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De acordo com Fazenda (1996, p.40) “a interdisciplinaridade [...] não pretende a 

construção de uma superciência, mas uma mudança de atitude frente ao problema do 

conhecimento, uma substituição da concepção fragmentária para a unitária do ser humano”. 

Ou seja, a interdisciplinaridade trabalha com a igualdade em termos de importância para todo 

o conhecimento, anulando o conhecimento individual diante do saber universal. 

Para materializar a proposta e garantir os princípios norteadores, a EJA da UNIVALI 

trabalha com uma metodologia que é própria do curso, dividida em cinco ciclos de 

aprendizagem. O primeiro e segundo ciclos correspondem ao primeiro segmento do ensino 

fundamental, com duração de dois anos, e são organizados conforme os quadros a seguir: 

Quadro 1 - 1º CICLO 
(1ª E 2ª SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

 
E
I
X
O
S 
 

1º - Nós e o espaço/tempo em 
que vivemos 

2º - Nós no mesmo 
espaço/tempo mas muito 

diferentes 

3º - Nós nesse espaço/tempo 
produzimos o quê? Para quem? 

Como? Para quê? 

T
e
m
a 
 

1 

Quem sou eu? 
 
Música-tema: Quem sou eu?  
Arildo Simão da Silva 

T
e
m
a 
 

2 

Eu e o outro 
 
Música-tema: Baader-Meinhof 
Blues  
Legião Urbana – Renato Russo 

T
e
m
a 
 

3 

Onde eu vivo 
 
Música-tema: Gente Humilde 
Vinicius de Morais/Chico 
Buarque/Garoto 

T
e
m
a
 

4

Origens, influências e 
identificações 

 
Música-tema: Os brasíadas 
Paulinho Soares 
 
 

T
e
m
a 
 

5 

Formas de Produção local 
 

Música-tema: Admirável Gado 
Novo 
Zé Ramalho 

FONTE: Projeto Pedagógico EJA UNIVALI/2003 
 
 

Quadro 2 - 2º CICLO 
(3ª E 4ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
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E
I
X
O
S 
 

1º - Nós e o espaço/tempo em 
que vivemos 

2º - Nós no mesmo espaço/tempo, 
mas muito diferentes 

3º - Nós nesse espaço/tempo 
produzimos o quê? Para quem? 

Como? Para quê? 

T
e
m
a 
 

1 
 

Relações com a natureza 
 

Música-tema: O Sal da Terra 
Beto Guedes 

T
e
m
a 
 

2 

Relações com as 
Organizações sociais 

 
Música-tema: Que país é esse? 
Legião Urbana – Renato Russo 

T
e
m
a 
 

3 

Brasil e suas diversidades 
culturais 

 
Música-tema: Aparthaid não 
Meriti / Cruz / Franco 
 
Música-tema: Balança Brasil 
Michael Sullivan/Carlinhos 
Conceição 

T
e
m
a 
 

4 

Formas de produção de diferentes 
regiões 

 
Música-tema: Cidadão 
Lúcio Barbosa 

FONTE: Projeto Pedagógico EJA UNIVALI/2003 
 

 

 

O terceiro e quarto ciclos correspondem ao segundo segmento do ensino fundamental, 

também com duração de dois anos, e o quinto ciclo, corresponde ao ensino médio, com 

duração de um ano e meio13, conforme demonstram os próximos quadros. 

 

Quadro 3 - 3º CICLO 

(5ª E 6ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL) 
 
 
 

                                                 
13 Em relação ao tempo de duração de cada ciclo, a proposta está amparada na lei  LDB nº9.394 de 16/12/1996, 
em seus artigos 23º, § 1º, 24º inciso II, itens a e c, e inciso V, itens a , b, c e d, e respaldadas pelo Parecer do 
CNE/CEB nº 11 de 10/05/2000 e pela resolução do CNE/CEB nº 1, de 05/07/2000, em seu artigo 22º, que 
permite a progressão de um ciclo para outro, diminuindo o tempo, de acordo com a condição de cada aluno e 
aluna.  
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E 
I
X
O
S 
 

1º Eixo - Nós e o espaço/tempo 
em que vivemos 

2º Eixo - Nós no mesmo 
espaço/tempo, mas muitos 

diferentes 

3º Eixo - Nós nesse espaço/tempo 
produzimos o quê? Como? Para quê 

T
e
m
a 
 

1 

Origens e Transformações 
 

Música-tema: Eu nasci há dez mil 
anos atrás 
Raul Seixas 
 
Música-tema: O dia do Criador 
Elba Ramalho 

T 
E
m
a 
 

2 

Mesma época, diferentes tempos 
 

Música-tema: Curupira 
Raízes Caboclas 
 
Música-tema: Um índio 
Caetano Veloso 
 
Música-tema: Caldeirão dos Mitos 
Elba Ramalho 

T
e
m
a

3

Memórias: Permanências e 
mudanças 

 
Música-tema: Nádegas a 
declarar 
Gabriel Pensador 
 
Música-tema: Sobradinho 
Sá e Guarabira 
 
Música-tema: Saga da 
Amazônia 
Vital Farias 

T
e
m
a 
 

4 
 

Trabalho: Organização do espaço 
e suas relações socioculturais 
 
Música-tema: Vai trabalhar 
Vagabundo 
Chico Buarque 
 
Música-tema: Comportamento geral
Gonzaguinha 

FONTE: Projeto Pedagógico EJA UNIVALI/2003 
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Quadro 4 - 4º CICLO 

 
(7ª E 8ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL) 

 
 
 

E 

I
X
O
S 

 

1º Eixo - Nós e o espaço/tempo em 
que vivemos 

2º Eixo - Nós no mesmo 
espaço/tempo, mas muitos 

diferentes 

3º Eixo - Nós nesse espaço/tempo 
produzimos o quê? Como? Para 

quê? 

T
e
m
a 
 

3 

Mudanças no mundo do 
trabalho 
 
Música-tema: A paz 
Gilberto Gil/ João Donato 
 
Música-tema: Pra não dizer que 
não falei das flores 
Geraldo Vandré T

e
m
a 

 

1 

Religiosidade 
 

Música-tema: Perto demais de Deus 
Chico César 
 
Música-tema: Sobre todas as coisas 
Chico Buarque e Edu Lobo 
 
Música-tema: Procissão 
Gilberto Gil 
 
Música-tema: Cálice 
Chico Buarque 

T
e
m
a
s
 

2

Novas fronteiras, novas 
marcas 

 
Música-tema: Brasil 
Pandeiro 
Assis Valente 
 
Música-tema: Chiclete com 
Banana 
Gordurinha 
 
Música-tema: Eu não falo 
Gringo 
João Nogueira 
 
Música-tema: Samba do 
Aproach 
Zeca Baleiro 

T
e
m
a 
 

4 

Inovações Tecnológicas 
 
Música-tema: Parabolicamará 
Gilberto Gil 
 
Música-tema: Expresso 2222 
Gilberto Gil 
 
Música-tema: A Parabólica 
Luís Grande 
 

FONTE: Projeto Pedagógico EJA UNIVALI/2003 
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Quadro 5 - 5º CICLO 

(ENSINO MÉDIO) 
 
 

E 

I
X
O
S 

 

1º Eixo - Nós e o espaço/tempo em 
que vivemos 

2º Eixo - Nós no mesmo 
espaço/tempo, mas muitos 

diferentes 

3º Eixo - Nós nesse espaço/tempo 
produzimos o quê? Como? Para quê? 

T
e
m
a 
 

2 

Brasil. Que país é este 
afinal? 

 
Música-tema: Brasil 
Cazuza 
 
Música-tema: Que será que 
será 
Chico Buarque de Holanda 
 

T
e
m
a
 

4 

Onde estamos? O que 
produzimos? O que faremos? 
 
Música-tema: Alegria, alegria 
Caetano Veloso 
 
Música-tema: Pra soletrar a 
liberdade 
Zé Pinto 

T
e
m
a 

1 

E agora? Quem somos? 
 

Música-tema: Somos quem podemos 
ser 
Engenheiros do Hawai 
 
Música-tema: Zé Ninguém 
Biquíni Cavadão 

T
e
m
a 
 

3 

Que lugar/cotidiano 
vivemos? 
 
Música-tema:Manter a 
esperança 
Ademar Bogo 
 
Música-tema: A banda 
Chico Buarque de Holanda 
 
Música-tema: Como 
nossos pais 
Belchior 
 
 

T
e
m
a
 

5 

Que efeitos? Que transformações? 
O que faremos? 
 
Música-tema: Até quando? 
Gabriel Pensador 
 
Música-tema: Sonhar não cansa 
Ademar Braga 
 
Música-tema: Tempos modernos 
Lulu Santos 

FONTE: Projeto Pedagógico EJA UNIVALI/2003 
 

O currículo organizado em ciclos de aprendizagem permite se ter uma postura 

interdisciplinar, rompendo assim com o currículo organizado disciplinarmente. Permite 

trabalhar as diferenças com maior flexibilidade, sem um tempo linearmente determinado. A 

equipe da EJA optou por trabalhar com três eixos norteadores que perpassam horizontal e 

verticalmente todos os ciclos, trabalhando os conteúdos de forma interdisciplinar e referindo-

os à prática social em que se inserem. São eles: 
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a) 1º eixo: Nós e o espaço/tempo em que vivemos 

Esse eixo sugere as discussões da constituição do sujeito em um espaço histórico e 

geográfico. É trabalhada a descoberta do corpo biológico e histórico, abordando, aí, a história 

do aluno e da aluna: seus nomes, suas famílias, suas relações com os grupos sociais, com o 

espaço geográfico e o tempo. 

b) 2º eixo: Nós no mesmo espaço/tempo, mas muito diferentes 

Esse eixo pretende contrapor a idéia de igualdade entre grupos. Sugere uma reflexão 

sobre os discursos e práticas de sujeitos que, ao longo da história, constroem diferenças, 

identificações e identidades fluídas. Algo permanece reinventado nas práticas atuais, o 

presente está sempre escapando em um movimento rápido.  

Abordam-se nesse eixo as relações culturais do aluno e da aluna: suas histórias de 

origem, suas reinvenções do passado, suas festas, a construção de imagens e significados e as 

relações culturais mercadológicas. 

c) 3º eixo: Nós, neste espaço/tempo produzimos: o quê? porquê? para quem? 

Aborda-se nesse eixo as relações de trabalho, as produções e consumos. O 

funcionamento dos meios de produção, a exploração, mais-valia e acúmulo de capital. O eixo 

sugere reflexões sobre as relações atuais no mundo do trabalho, vistas e entendidas de forma 

processual em uma história. (Projeto Pedagógico EJA 2003). 

Pode-se dizer que os eixos sugerem vários temas que são distribuídos em todos os 

ciclos. O tema é a referência, é o ponto de partida do trabalho. Estes temas foram escolhidos 

intencionalmente para propiciar a discussão e levantar possibilidades de trabalho. A discussão 

gerada através dos temas não é prevista, não se sabe aonde vai chegar. É a partir dela que 

surgem os projetos de pesquisa que permitem ao aluno e a aluna tornarem a construção do 

conhecimento significativa e estudarem o que realmente for de seu interesse.  



 77 
 
 
 

 
No desenvolvimento de cada tema, optou-se em trabalhar com músicas da MPB -

Música Popular Brasileira, que sugerem discussões de contextos locais e/ou global. A escolha 

das músicas é intencional, dependendo de qual objetivo se quer alcançar com cada tema. Não 

serve como pretexto, mas sim para realmente contribuir com a discussão, indo e voltando no 

decorrer de todo o tema. Estabelecer uma interação entre a expressão musical cantada e a 

expressão musical lida, refletida, torna a música  um texto contextualizado e significativo. 

Portanto, sua contribuição vai muito além do simplesmente cantar. Seu texto é interpretado 

sob o olhar dos diversos alunos e alunas permitindo enxergarem como percebem e como se 

percebem no contexto.   

Para articulação das atividades, o curso trabalha com uma professora mediadora ou 

professor mediador. Esse ou essa, acompanha a turma o tempo todo. Inicia e dá continuação 

às discussões, articulando-as com as diversas áreas do conhecimento. Dependendo da 

necessidade, o professor mediador ou professora mediadora é assessorado pelo professor ou 

professora de área. Esta assessoria é garantida nas reuniões semanais de planejamento. As 

aulas acontecem de segunda à quinta-feira, e é na sexta-feira que acontecem as reuniões de 

planejamento. Além de todo o trabalho de articulação, o papel do professor mediador ou 

professora mediadora é de estabelecer um vínculo afetivo com a turma, estabelecendo uma 

relação de amizade e de confiança.  

E para fechar os princípios metodológicos, como preocupação básica da construção do 

conhecimento, a proposta da EJA da UNIVALI pensa a avaliação na lógica da aprendizagem, 

ou seja, a avaliação faz parte do processo de aprendizagem do aluno e aluna, identifica seus 

avanços e suas dificuldades, e serve como diagnóstico, possibilitando aos seus professores e 

as suas professoras fazerem as intervenções necessárias para que ocorra de fato a construção 

de conhecimentos. Cada aluno ou aluna é parâmetro de si mesmo. A avaliação é feita através 
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de critérios estabelecidos entre professores, professoras, alunos e alunas. O professor ou 

professora utiliza o portfólio14 como ferramenta para acompanhar toda a construção de 

conhecimento de seus alunos e de suas alunas. (Projeto Pedagógico, 2003). 

 

4.2 ANÁLISE DO CURRÍCULO DA EJA: UMA APRECIAÇÃO CRÍTICA  
 
 
 
 Esta pesquisa lançou um olhar investigativo sobre a proposta curricular da EJA da 

UNIVALI, com o intuito de compreender como o curso contribui para a superação da 

exclusão e para a construção de conhecimentos significativos na vida pessoal e/ou 

profissional de seus alunos e de suas alunas, a partir da ótica dos seus docentes e das suas 

docentes, de seus alunos e de suas alunas, e de seus egressos e de suas egressas. Além disso, 

para que a pesquisa constituísse ainda maior relevância e que fosse significativa para o seu 

público alvo, busquei compreender também, quais aspectos ainda são necessários para que o 

curso da EJA da UNIVALI possa contribuir mais efetivamente para a superação da exclusão e 

para a construção de conhecimentos significativos à vida dos alunos e das alunas.  

Encaminhei esta análise, buscando primeiramente estudar os dados obtidos dos 

professores e professoras e, logo após, a análise dos dados obtidos com os alunos e com as 

alunas. Em seguida, realizei um entrelace a partir das duas análises buscando os pontos em 

comum e seus contrapontos, com o objetivo de ampliar as questões em estudo.  A matriz de 

análise foi constituída por três eixos a partir das questões de pesquisa, quais sejam: 

conhecimento do objetivo do curso de EJA da UNIVALI; construção de conhecimentos 

significativos e superação da exclusão, o que constitui o objetivo do curso. 

                                                 
14 De acordo com VALADARES E GRAÇA, 1998 apud SOEIRO, 2002, “O portfólio é, então, uma colecção 
organizada, planeada de trabalhos produzidos pelo aluno, ao longo de um determinado período de tempo, de 
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forma a poder proporcionar uma visão alargada e detalhada dos diferentes componentes do seu desenvolvimento 
cognitivo, metacognitivo e afectivo”. 
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4.2.1 Percepção dos professores, das professoras, alunos e alunas quanto ao objetivo da 

EJA da UNIVALI 

Tendo em vista que as questões da pesquisa estão diretamente ligadas ao objetivo da 

proposta curricular do curso, a primeira parte da análise buscou compreender, a partir da 

fala15 das pessoas, qual o grau de conhecimento e compreensão dos professores e das 

professoras, dos alunos e das alunas, dos egressos e das egressas, do objetivo geral da 

proposta. Três categorias surgiram para esta questão norteadora. A primeira delas aponta que 

é uma proposta fundamentada em questões culturais. Segundo alguns professores e 

professoras, a proposta “contempla o contexto cultural”(Professora 2Q), “é uma proposta 

intercultural”(Professora 06Q), “é uma proposta fundamentada nos estudos 

culturais”(Professora 1Q), ou ainda “o currículo é multicultural”(Professora 4Q), e 

“oportuniza valorizar as diferenças históricas, sociais e culturais.”(Professora 4Q). Mesmo as 

questões culturais não estando explícitas no objetivo geral da proposta, elas aparecem como 

primeiro princípio norteador. Porém, esses fragmentos das falas indicam que os professores e 

professoras compreendem o multicultural, intercultural e estudos culturais, como sendo 

termos sinônimos. Mas, apesar de todos residirem nas questões culturais, são diferentes entre 

si. Os estudos culturais constituem um campo semântico que aciona discussões sobre o 

multicultural e o intercultural. Neste campo de saberes, o multicultural reconhece que temos 

uma diversidade de culturas e uma gama de diferenças. (FLEURY, 1998). Já, a perspectiva 

intercultural promove uma conversa e uma convivência entre essa diversidade de culturas, 

proporcionando um relacionamento entre ambas as partes (FLEURY, 2000). Essas falas 

parecem evidenciar que os professores e professoras, ao responderem sobre as questões 

culturais, remeteram-se aos fundamentos da proposta.  



 81 
 
 
 

 
Já os alunos e alunas, quando questionados sobre o objetivo do curso, em nenhum 

momento, nem ao responderem os questionários nem ao concederem as entrevistas, 

mencionaram as questões culturais. Suas respostas, mesmo que não explicitamente, 

apontaram diretamente para o objetivo da proposta. 

Vale ressaltar que alguns professores e professoras pareciam estar nervosos ao 

responderem, tanto ao questionário quanto à entrevista, conforme já relatei no item anterior 

que constitui a metodologia. Parecia que estavam respondendo a “uma prova”, que seriam 

avaliados. Justifico essa atitude por eu fazer parte integrante da equipe da construção da 

proposta e ao mesmo tempo ser a pesquisadora. Isso gerou medo e constrangimento, até 

mesmo por ter sido a questão do objetivo, uma das perguntas iniciais dos questionários e 

entrevistas. Na ocasião de responderem os questionários, percebi que a solicitação para 

responderem em casa deixou-os aliviados. Ou seja, obtive respostas mais espontâneas quanto 

ao entendimento de cada um sobre a proposta. No caso das entrevistas, as pessoas sentiram-se 

constrangidas pelo uso do gravador. Em alguns momentos, faziam gestos solicitando que eu 

desligasse o gravador, respirando aliviadas e confessando que não estavam conseguindo 

“ordenar as idéias”. No decorrer da entrevista, conseguiram relaxar um pouco, esquecendo 

que estavam sendo gravadas e, com isso, as respostas fluíram com mais facilidade e 

espontaneidade. 

Nada disso foi constatado em relação aos alunos e alunas; muito pelo contrário. 

Expressaram que a EJA foi quem proporcionou a eles esta facilidade em conseguir conversar 

e expor suas idéias, conforme evidenciam trechos de seus depoimentos: “Tive mais 

desenvoltura ao me relacionar com outras pessoas, peguei mais confiança em minhas opiniões 

pessoais, sem medo de expor-las”(Aluno 5Q). “[...] poder falar e se expressar sem medo, 

                                                                                                                                                         
15 Os depoimentos retirados para fundamentar a análise serão transcritos literalmente, sem omissão de possíveis 
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poder responder quando alguém me pergunta [...] mudou meu jeito de pensar, de falar, de 

agir, até meu alto estima[...]”(Aluna 8Q). “Hoje sou uma pessoa mudada, sei conversar sobre 

determinados assuntos”.(Aluna 34Q). 

Portanto, quando foi realizada a entrevista, que nos permite uma maior interação e 

aprofundamento das questões desejadas com o entrevistado ou entrevistada, as respostas 

obtidas dos professores e professoras apontaram para o objetivo da proposta. Surge então uma 

segunda categoria que é a da inclusão. Dela emergiu algumas falas mais freqüentes: “O 

objetivo é trabalhar com sujeitos que já foram excluídos”(Professor 6Q), “Integrar o aluno ao 

processo”(Professor 14Q), por compreender que “A EJA é um espaço de 

inclusão”.(Professora 2Q). Alguns depoimentos indicam que os professores e professoras têm 

essa consciência ao explicitarem que a EJA se propõe a trabalhar com a superação da 

exclusão: 

[...] o objetivo não sei se teria um específico, de repente tem vários, mas 
dentre eles teria o de ajudar na construção dos conhecimentos dessas pessoas, 
que são excluídas, de modo que elas se vejam como parte atuante que pode 
transformar a realidade. (Professora 3E). 
 
A proposta trabalha numa perspectiva diferenciada objetivando romper com o 
paradigma dominante, a escola excludente, ao qual @s alun@s já haviam 
passado e sofrido insucessos, preconceitos, desilusões. Trabalhamos na EJA 
com a inclusão. (Professor 17Q) 
 
A EJA da Univali objetiva a inclusão de sujeitos excluídos da escola por “N” 
razões anteriormente e ao incluí-lo trabalhar dentro de uma proposta 
intercultural e significativa para cada um. (Professora 6Q) 

 

 Nesses depoimentos e também daqueles que não foram citados, fica evidenciado que a 

equipe que atua com a EJA da UNIVALI reconhece que os seus alunos e alunas já foram 

anteriormente excluídos e estão tentando uma nova oportunidade.  

                                                                                                                                                         
erros ortográficos. 
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 Aos alunos e alunas foi questionado quais os motivos que estimularam a voltar aos 

estudos, com a intenção de perceber se suas expectativas em relação à EJA iam ao encontro 

dos objetivos da proposta. A categoria da inclusão foi a única praticamente citada pelos 

alunos e pelas alunas. A análise das falas referentes aos motivos de voltar a estudar indica que 

os alunos e alunas sentiam-se realmente excluídos socialmente, economicamente. Nesta 

perspectiva, a EJA pode se constituir em uma nova oportunidade ou novas expectativas, 

conforme expressam alguns depoimentos: 

O trabalho depende de estudo, se a gente não estudar; as pessoas não 
chegam em lugar algum; sem estudos, por isso que eu resolvi estudar para 
buscar novos horizontes. (Aluno 20Q). 
 
Parei e pensei, como é que vou ser alguém se eu não me fizer alguém. 
(Aluno 29Q). 
 
O que mais me motivou a retornar aos estudos foi que trabalho numa 
universidade e eu tinha vergonha de dizer que tinha somente a 6ª SERIE . 
senti o desejo de buscar aquilo que eu tinha deixado para traz e buscar o 
meu objetivo que é fazer o vestibular. (Aluno 17Q). 
 
Arrumar uma coisa melhor mim e da uma vida melhor para minha família e 
dar um estudo melhor pra minha filha. (Aluno 40Q). 

 

 No decorrer das entrevistas, a Aluna 4E disse explicitamente que a EJA quer “é libertar 

o trauma das pessoas através de um outro método”. Esse depoimento chamou muito a minha 

atenção pois, na maioria, os questionários e entrevistas dos alunos e alunas, falavam em 

método quando se referiam às expectativas em relação à escola. Esperavam encontrar 

métodos diferentes daqueles que lembravam, que não gostavam e que um dia os fizeram se 

evadir da escola. Ao que parece, através de seus depoimentos, é que a EJA da UNIVALI tem 

se preocupado em fazer diferente:  

É bem melhor né, pra mim é bem melhor. Porque o método de ensinar não é 
aquele tradicional, tu era obrigado a fazer aquilo, e tem matérias seguidas. 
Não, é tudo englobado no dia a dia e isso é melhor pra trabalhar, porque 
hoje o método de ensino é outro, não é aquele método de estar sentado um 
atrás do outro, trabalhar separado, hoje o método é diferente, é trabalhar em 
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grupo, é crescer junto, é buscar conhecimento daquilo que aprendeu pra 
aqueles que pouco tem conhecimento.[...] Antes o professor era aquele 
ditador que ficava lá na frente ficava ditando as regras e os alunos tinham 
que cumprir como um soldado [...] hoje nós não vimos o professor como 
um ditador, um senhor lá na frente, hoje nós vimos o professor como um 
amigo.(Aluno 5E) 
 
Os métodos são assim..... métodos mais inteligentes. Aqui nas aulas da EJA 
tem muita atualidade muito boa, que na escola normal não tem. E é bem 
interessante.(Aluna 4E) 

 

Esses depoimentos parecem evidenciar, então, que a EJA tem conseguido trabalhar as 

questões da inclusão, no mínimo escolar, pois das cinqüenta e duas alunas e alunos, entre 

estes os egressos e as egressas, que participaram desta pesquisa, ninguém manifestou vontade 

de desistir. Todos e todas estão com o firme propósito de concluírem no mínimo o quinto 

ciclo e os egressos e egressas disseram ter concluído muito satisfeitos, sentindo falta de 

estarem na escola para discussões e debates de assuntos gerais, conforme podemos constatar 

no relato da Aluna 1E: “Eu hoje em dia eu sinto falta, sinto saudade, eu até incentivei minha 

irmã pra fazer. [...] sinto falta da convivência.” 

 A outra categoria identificada no primeiro eixo da matriz de análise caracteriza-se pela 

construção histórica do sujeito. Todos os professores e professoras que participaram do estudo 

fizeram referência dizendo que um dos objetivos da EJA é o de “explorar como os sujeitos 

são construídos historicamente.”(Professora 1Q). Mencionaram também que a proposta 

“contempla o contexto histórico”(Professora 2Q), “proporciona o aluno e aluna se perceberem 

construídos socialmente e como sujeitos de sua própria história.(Professora 8Q)”. Este é o 

principal fundamento da proposta que concebe um aluno ou aluna que faz parte da história, 

que constrói a história e que é também construído por ela, que convive com muitas diferenças 

de valores, religião, verdades, origens, diferenças de gênero, etnias. A proposta parte da idéia 

dos sujeitos se construindo e sendo construídos em suas relações de convivência com todas 
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essas diferenças. Destaca-se, nesse sentido, a percepção que os professores e professoras têm 

a respeito da proposta curricular da EJA da UNIVALI. Mesmo esta última categoria não 

sendo descrita como objetivo está implícita em toda a proposta, constituindo-se como ponto 

essencial para se trabalhar com pessoas jovens e adultas, excluídas precocemente da escola. 

Nesta perspectiva, os dados parecem indicar que tanto os professores e professoras quanto os 

alunos e alunas conhecem o objetivo geral da proposta curricular de EJA da UNIVALI, que 

traz como prerrogativas a superação da exclusão e a construção de conhecimentos 

significativos. 

 

4.2.2 Percepção dos professores, das professoras, alunos e alunas quanto a construção de 

conhecimentos significativos. 

 A proposta de EJA da UNIVALI apresenta a construção de conhecimentos 

significativos como um de seus principais objetivos.  Tendo em vista que este estudo 

pretendeu perceber até que ponto a EJA está proporcionando a construção de conhecimentos 

significativos para seus alunos e suas alunas, esse objetivo constituiu-se como uma categoria 

de análise. Ao explorar os dados desta categoria, emergiram duas dimensões importantes que 

foi interessante analisá-las separadamente:  vida pessoal e vida profissional. 

 Ao iniciar a coleta de dados, quando enviei os questionários para os egressos e egressas 

de Piçarras, uma das primeiras respostas que recebi foi da Aluna 9, que prontamente 

preencheu a ficha anexa  enviada junto com o questionário, disponibilizando-se a colaborar 

caso houvesse necessidade de uma entrevista. Ao preencher seus dados, colocou o endereço 

eletrônico. Num gesto de atenção, enviei um e-mail agradecendo a gentileza e a rapidez pela 

qual tinha me devolvido o questionário preenchido. No dia seguinte do envio da mensagem, 

recebi a seguinte resposta: 
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Com absoluta certeza, os agradecimentos são todos meus, pois se não 
houvesse pessoas como você, preocupadas não somente consiga mesmas, 
mas, e principalmente com toda sociedade; eu não estaria nem mesmo lhe 
enviando este email, pois não saberia como utilizar a internet. O 
aprendizado e a satisfação são grandes, muito maior do que você possa 
imaginar!!!!!!!(Aluna 9) 

 

 Esse depoimento sugere que os conhecimentos adquiridos na EJA foram e estão sendo 

significativos para a vida da Aluna 9, pois de acordo com Knowles apud Cerny (2000), um 

dos princípios básicos da andragogia é a “necessidade de conhecer”, pois a pessoa adulta 

aprende melhor aquilo que irá lhe ajudar a resolver seus problemas imediatos, ou aquilo que 

lhe trará benefícios ou vantagens. Percebe-se através da mensagem desta aluna que a proposta 

curricular de EJA da UNIVALI tem trabalhado no sentido de proporcionar conhecimentos e 

informações que sejam significativos para a vida diária de seus alunos e de suas alunas. 

Oliveira (1999) afirma que para fazer um estudo sobre educação de pessoas jovens e 

adultas é necessário transitar por três campos. Um deles é o de perceber na pessoa adulta, a 

condição de “não-criança”. Oliveira (idem) relaciona esta condição a um outro princípio da 

andragogia que é a “motivação”. Neste princípio, a idéia principal é a de que a maior 

motivação para a pessoa jovem ou adulta aprender é a motivação interna, a satisfação, a 

elevação da auto-estima. Isso está presente na fala da Aluna 9 quando explica que “O 

aprendizado e a satisfação são grandes, muito maior do que você possa imaginar!!!!!!!”. (grifo 

nosso) 

 Na fala de alguns alunos e algumas alunas, pudemos compreender o quanto perceber 

nessas pessoas jovens e adultas a condição de “não-crianças”, fazer um trabalho diferenciado 

da escola “regular”, dando ênfase à “motivação interna” trabalhar com a auto-estima faz com 

que os próprios alunos e alunas sintam as mudanças internas que ocorreram em si e o grau de 

importância que esse processo de escolarização adquiriu nas suas vidas: “Tornei-me mais 
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social, tenho capacidade de me relacionar-me sem mais temor e sou confiante no que faço”. 

(Aluno 23Q); “Com relação ao lado pessoal, trouxe-me uma autoconfiança que eu jamais 

pensei adquirir nesta fase da vida”. (Aluna 9Q) “O meu ego foi estimulado e sinto-me 

verdadeiramente engrandecido como aluno, com certeza nunca mais esquecerei dessa 

experiência.” (Aluno 31Q). A Aluna 2E, através de seu relato, também demonstra com 

satisfação a mudança que ocorreu em sua vida pessoal, os medos que conseguiu superar e os 

ganhos pessoais que obteve. 

Eu posso dizer assim, eu acordei mais pra vida, abri meus olhos. Até pra me 
defender eu aprendi muito, foi maravilhoso. Eu consegui até coisas que eu 
tinha medo de enfrentar, hoje eu encaro tudo com mais naturalidade. [...] 
parece que os caminhos se abriram mais.  

 

 A partir desses depoimentos, é possível inferir que sair da “linha dura” do currículo, 

abrir espaço para os questionamentos e reflexões sobre o cotidiano, fazendo dele o ponto de 

partida para a prática pedagógica, significa trabalhar com a possibilidade da construção de 

conhecimentos significativos. 

Ao comparar a fala dos alunos e alunas com a fala dos professores e professoras, 

constatamos que ambos têm a percepção semelhante no que diz respeito a construção de 

conhecimentos significativos. Aos professores e professoras foi perguntado, tanto na 

entrevista como nos questionários, que evidências demonstravam que realmente os 

conhecimentos construídos na EJA foram significativos. Ouvindo as entrevistas e mesmo ao 

ler as respostas obtidas dos questionários, os professores e professoras foram unânimes em 

dizer que por meio de atitudes e comportamentos de seus alunos e alunas é que tinham essa 

percepção. Por exemplo, a Professora 7Q, relata o depoimento de um aluno: “Professora, 

agora toda vez que vou ao supermercado olho com atenção para os rótulos das embalagens...” 

ou ainda, a Professora 11Q: 
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Quando @ alun@ demonstra as transformações ocorridas em suas 
habilidades de leitura (oral/interpretativa); supera dificuldades em expressar 
pensamentos; alcança a autoconfiança e passa a argumentar nas discussões; 
posiciona-se criticamente a partir de suas próprias reflexões. 

 

Já a Professora 23Q relata que: 

Pelo fato deles (os conhecimentos) serem realmente construídos pelos 
alunos e por acompanhar as transformações pessoais dos mesmos. Já pude 
vivenciar o ingresso de um dos meus alunos na universidade. 

  

Outra evidência, conforme a fala dos professores e professoras, para perceber se houve 

construção de conhecimentos significativos, é de levar em conta o “papel da experiência”, o 

que reflete a condição de não-criança. Partir daquele conhecimento que o aluno ou a aluna já 

traz consigo, das experiências adquiridas no decorrer de suas vidas, propondo a ampliação ou 

aprofundamento de determinado assunto. Conforme alguns depoimentos, partir destas 

experiências para novas reflexões, permite a construção de conhecimentos significativos. A 

professora 2E diz que “[...] eu penso que é na construção daquilo que eles não sabem, no que 

eles têm um vago conhecimento no que eles querem saber muito mais que acontece a 

construção do conhecimento significativo.” A mesma professora afirma que os alunos e as 

alunas têm plena consciência daquilo que eles já sabem e daquilo que interessa saber mais ou 

não, relatando o seguinte exemplo: 

Tem um menino que fuma e quer fazer um projeto sobre cigarro. Perguntei, 
se tu fuma, porque vai fazer um projeto sobre o cigarro? Ele disse que quer 
saber muito mais sobre o cigarro, pois quem sabe se chegar a um 
determinado problema que o convença a parar de fumar, ele acabe parando. 
Então, pesquisar sobre o cigarro, saber mais do quê a mídia passa, é 
significativo para ele. Não só o estudo pelo estudo, para apresentar na sala 
para os colegas, mas quem sabe até para que tome uma atitude decisiva em 
sua vida, neste caso, parar de fumar. 

 

 Outro fator importante demonstrado pelos professores e professoras sobre a relevância 

de se considerar a experiência do aluno ou aluna, é em relação a escolha de temas para 
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projetos de pesquisa. Na maioria das vezes, os temas escolhidos serviram para aprofundar 

conhecimentos que já tinham como busca de soluções para alguns problemas relacionados 

com sua vida cotidiana. A Professora 3E relata que em mais de uma turma surgiu, por 

exemplo, o interesse em se aprofundar no tema “depressão”, questão que estava presente na 

vida de algumas pessoas ou de algumas delas. 

Eu já acompanhei vários projetos, [...] alguns temas voltam a se repetir, 
porque tem muito a ver com a realidade deles, por exemplo projetos que 
falam de depressão, então é uma forma de eles descobrirem exatamente o 
que é, qual é o tratamento, como se faz, como reconhecer quem tem 
depressão. 
 

De acordo com Santos (1995), o novo paradigma, o da “ciência emergente” vem para 

superar a lacuna existente entre o senso comum, ou seja, o conhecimento construído no 

cotidiano dos alunos e alunas, valores que orientam suas práticas, que dão sentido às suas 

vidas e o conhecimento científico produzido pela ciência moderna. Esse novo paradigma 

promove uma conversa entre ambos, ressignificando e ampliando os conhecimentos, 

promovendo assim a construção de conhecimentos significativos. 

 A dimensão profissional também está relacionada à construção de conhecimentos 

significativos. Apesar de a referência dos alunos e alunas ser voltada à vida profissional, a 

questão da satisfação pessoal, da “motivação interna” estava sempre presente em suas 

narrativas. Os alunos e as alunas consideram “mudanças na vida profissional” não só a 

promoção, obtenção de um emprego melhor ou melhores salários. A questão da valorização, 

do reconhecimento, também parece muito forte, conforme evidencia os seguintes relatos: “Só 

o fato de falar aos colegas de trabalho que eu voltei a escola é uma vitória na minha vida, 

sinto mais admirado.”(Aluno 37Q). “Até pelo respeito, quando a gente fala que vai se formar 

no segundo grau as pessoas do trabalho olham a gente de outro jeito.”(Aluno 5E) “No meu 
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modo de pensar e de viver com meu colega de trabalho.”(Aluno 14Q). “Adquiri 

conhecimentos que desconhecia satisfação em ter concluído o 2º grau.” (Aluno 4Q). 

 Outros depoimentos apontam que de fato, os conhecimentos foram significativos para 

a vida profissional, pois ocorreram mudanças no trabalho. O aluno ou a aluna (que preferiu 

ficar no anonimato) 13Q, relata que, “Depois que entrei no eja já fui promovido no local de 

trabalho.” Já a Aluna 9Q diz “Estou hoje cursando uma Universidade, fazendo o 2º Período 

do Curso de Direito, acredito que isto diz tudo.” 

Pois logo que me formei prestei um concurso público da (PM) onde passei 
com uma média de 7,25 onde a maior foi de 8,75 entre 240 candidatos para 
14 vagas. (Aluno 1Q)  
 

 Mesmo o curso não enfocando as questões específicas de trabalho, pois não é este o 

objetivo da EJA da UNIVALI, um curso profissionalizante, os alunos e alunas conseguem 

projetar e aproveitar as vivências diárias na sala de aula e as discussões para a sua vida 

profissional, sentindo, mesmo que indiretamente, “mudanças na vida profissional”. Esse fato 

fica evidente pelo depoimento do Aluno 5E: 

Aqui na UNIVALI eu trabalho com todo o pessoal, o nosso centro é a 
prefeitura do campus, ela lida com todos, indistintamente desde o servente, 
passa pelo jardineiro até a parte da administração como é a reitoria, com 
professores. Então nós temos que saber lidar com cada um, saber colocar as 
palavras certas, saber atender, como nós atendemos as pessoas ali, sempre 
com palavras nós temos que saber como fazer, isso é muito importante e 
nós aprendemos isso na sala de aula. 
 

 Ao apreciar o depoimento dos professores e das professoras, quanto a construção de 

conhecimentos significativos para a vida profissional, o maior destaque foi ao que diz respeito 

aos depoimentos e interesses dos alunos e das alunas. Os professores e professoras disseram 

que nunca perguntaram diretamente se a freqüência nas aulas de EJA estava ajudando na vida 

profissional. No entanto, o assunto de trabalho, profissão, está sempre muito presente, pois em 

sua maioria os alunos e as alunas são pessoas trabalhadoras desde a infância ou adolescência. 
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A maior parte dos alunos e das alunas sai direto do seu local de trabalho para as aulas e, 

consequentemente, trazem o assunto trabalho consigo.  Quase em tudo que é falado, os alunos 

e as alunas relacionam ao trabalho. Os depoimentos são espontâneos, surgem nas discussões e 

reflexões em sala de aula. Em relação a isso, a  Professora 5E declara o seguinte: 

[...] ele percebe quando muda dentro dele, ele percebe quando ele olha as 
coisas lá fora diferente. Porque as vezes a gente percebe na fala deles, eles 
mesmo dizem, eu não tinha percebido isso, agora eu percebo. [...] a gente 
estava trabalhando, agora, há pouco tempo, com a questão da segurança do 
trabalho, dos riscos, e alguns falaram que não achavam importante o uso de 
certos equipamentos de segurança. Depois das discussões e reflexões viram 
a necessidade de alguns equipamentos e até disseram: “não deve-se usar 
porque é bom para o patrão, mas porque é bom para mim.” 
 

Outra evidência de que a EJA da UNIVALI proporciona a construção de 

conhecimentos significativos para a vida profissional dos alunos e das alunas, no olhar dos 

professores e das professoras, é a questão do interesse pelos temas a serem pesquisados. A 

Professora 3E conta, por exemplo, que um dia trabalhando as questões mais específicas de 

química, surgiu o assunto “cal”. Como um dos alunos era pedreiro, se interessou, fez alguns 

questionamentos e acabou desenvolvendo um projeto de pesquisa referente a esse assunto, 

pois tinha algumas dúvidas e não tinha respostas. 

[...] ele queria descobrir, porque era de uma atividade de rotina dele, porque 
ele era pedreiro. Ele achava que o cal não era importante na mistura da 
massa, mas os engenheiros diziam que ele é importante. Então ele queria 
pesquisar porque era importante e se realmente ele precisava usar ou não 
precisava usar o cal. Pesquisou e continuou depois a pesquisa mais 
aprofundada, porque isso era importante para a sua profissão, era 
significativo para a sua vida. 

 

 É através desses depoimentos que os professores e professoras constatam o quanto os 

assuntos tratados no curso contribuem para a vida pessoal e profissional dos alunos e das 

alunas. A mesma professora ainda explica o seguinte: 

Eu tenho depoimentos não é dos projetos, mas do curso em si, como 
modificou a vida. Tenho vários depoimentos. Várias vezes eu escuto relatos 
dos alunos que antes de estudarem ali tinham problemas de depressão, 
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tinham problema de relacionamento, de falar em público, e que agora não 
tem mais esse tipo de problema, que agora conseguem se expressar em 
público, que conseguiram resolver o problema da depressão, que agora eles 
se sentem mais felizes, assim realizados, mais dispostos a conquistar outras 
coisas na vida [...] 
 
 
 
 

 A leitura final que faço da percepção dos professores e das professoras, alunos e alunas 

do curso de EJA da UNIVALI quanto a construção de conhecimentos significativos, é a de 

que, de modo geral, os conhecimentos adquiridos durante a trajetória destas pessoas no curso 

da EJA estão servindo para suas práticas diárias. Os professores e as professoras têm 

conseguido que seus alunos e suas alunas compreendam os processos constituintes do status 

quo, estabelecendo as relações possíveis para compreensão e atuação do mundo em que 

vivem. 

 No que diz respeito a vida profissional, tanto os professores e professoras, como os 

alunos e alunas têm consciência de que não vão mudar radicalmente sua vida profissional, 

(com algumas exceções) nem vão ter um aumento substancial em seus salários. Sabem 

perfeitamente, como vimos nos depoimentos anteriores, que os conhecimentos que adquiriram 

e que ainda estão adquirindo servem para facilitar o desenvolvimento de seu trabalho, para 

tornar mais prazeroso o seu fazer, para melhorar o relacionamento com colegas e com os 

superiores no local de trabalho. A Professora 3E confirma isso com seu depoimento: 

 
O que eu mais escuto é que mudou a vida pessoal, não a vida profissional, 
mas que por tabela vai contribuir, porque a pessoa com auto-estima elevada, 
com certeza reflete na parte profissional também, por exemplo, em alguma 
atividade que tenha que falar em público. 

 

 Nesta perspectiva a Aluna 1E quando perguntada se alguma coisa mudou em sua vida 

pessoal ou profissional, afirma: 
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No profissional agora no momento não, porque não entrei ainda no campo 
de serviço, eu ainda estou em casa, mas na minha vida pessoal mudou 
muito. 
 

 

 Em contrapartida, os dados apontam que as mudanças mostram-se significativas na 

vida pessoal dos alunos e alunas, pois dos cinqüenta e dois alunos e alunas, entre estes os 

egressos e as egressas que participaram do estudo, todos, sem exceção, em algum momento 

manifestaram mudanças em sua vida pessoal. Algumas pessoas com maior, outras com menor 

intensidade, mas todas de alguma forma verbalizaram essas mudanças. As falas com mais 

freqüência foram a mudança “no jeito de falar, pensar e agir” e a “auto-confiança em 

expressar opiniões.”  

Tendo em vista o contexto de que a maioria dessas pessoas, ao retornarem à escola, 

traziam consigo os traumas e medos que foram construídos na escola, lidando com uma baixa 

auto-estima e, hoje, expressam depoimentos desse caráter, me leva a acreditar que  os 

professores e as professoras têm conseguido atingir o objetivo da proposta curricular, no que 

se refere à construção de conhecimentos significativos e que esses conhecimentos estão sendo 

significativos para a vida dos alunos e das alunas. 

4.2.3 Percepção dos professores, das professoras, alunos e alunas quanto a superação da 

exclusão. 

 A superação da exclusão, um dos objetivos do curso, constitui-se também como eixo 

da matriz e categoria de análise. Pelos sujeitos desta pesquisa, pude constatar que 50% dos 

alunos e alunas, entre esses os egressos e as egressas, declararam que o maior motivo da sua 

evasão precoce da escola foi o trabalho. As condições socioeconômicas em que viviam junto 

com sua família fizeram com que fosse necessário abandonar a escola para ajudar no sustento 

da casa, ou para ficar em casa cuidando das crianças menores enquanto seus pais e suas mães 
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saiam para trabalhar. Esse foi um motivo alegado pelo Aluno 37Q: “A minha mãe e meu pai 

tem muitos filhos, sendo que não tinhão condições de dar estudos para todos, parei de estudar 

para começar a trabalhar.” O Aluno 14Q, afirma ter parado de estudar pois: “Eu parei de 

estudo para trabalho. Para ajunda em casa.” Os outros motivos mais citados foram a falta de 

interesse, medo e distância da escola.  

Das pessoas que responderam ao questionário e que foram entrevistadas, a maioria 

levou mais de 20 anos para retornar à escola. O Aluno 7Q explica o seguinte: “Eu sempre quis 

voltar a estudar, porém a necessidade de viver e me manter acabei me dedicando so ao 

trabalho.” E a Aluna 2E afirma que,  

Parei há 25 anos. Na época parei por motivos financeiros da minha mãe e 
do meu pai. Éramos seis filhos no estudo e doença na família, enfim, fui 
obrigada a parar e começar a trabalhar pra ajudar no sustento da família, né! 
E sempre esperando uma oportunidade, pedindo a Deus para as portas se 
abrir [...]. 
 

 A leitura que faço destes depoimentos é a de que a evasão precoce da escola é por si 

só uma forma de exclusão, pois a maneira pela qual a “sociedade” estava e está organizada, 

proporciona poucas condições para que as famílias consigam se manter economicamente, sem 

precisar somar a renda de várias pessoas, inclusive dos filhos e/ou das filhas menores. 

Essas observações me levam a reconhecer que a exclusão precoce da escola resulta 

também na exclusão social, na exclusão econômica, na exclusão política e cultural. Isso, se 

levarmos em consideração que o discurso social advoga em favor de que com uma 

escolarização completa, abrem-se as chances e os caminhos para uma “vida digna”, ou seja, 

acesso aos benefícios da sociedade que uma vida economicamente estável proporciona. No 

caso da Aluna 3E, a falta de escolaridade a fazia sentir-se excluída:  

Me sentia muitas vezes excluída, da sociedade, até de falar, às vezes tinha 
vergonha de me comunicar, me expressar do meu jeito de ser, às vezes 
falava algumas palavras erradas, muito tempo longe da escola, [...] tinha 
coisas assim que a gente tinha vergonha. 
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O motivo que fez o Aluno 4Q voltar a estudar foi que “motivo que sem estudo você é 

rejeitado, ignorado, não valorizado e discriminado.” O motivo apresentado pelo Aluno 5Q foi 

de que “descobri que era uma tendência, para engressar no mundo globalizado, e uma 

ezigencia do mercado de trabalho”. De um modo geral, as pessoas sem a escolarização básica, 

sentem-se excluídas, fora da sociedade, fazendo parte da condição de “excluídos da escola”, 

pontuado por Oliveira (1999). Para se refletir como essas pessoas jovens e adultas pensam e 

aprendem, não se pode deixar de levar em consideração a condição de que são pessoas que 

um dia já foram excluídas da escola, não por vontade própria, mas em função de um sistema 

injusto que não oferece igualdade de condições e oportunidades, atrelando à falta da 

escolaridade à falta de conhecimento e, por conseguinte, a exclusão. 

Um dos objetivos da proposta curricular da EJA da UNIVALI é contribuir para a 

superação da exclusão fazendo com que, mais que matricular, os alunos e as alunas 

permaneçam na escola para completar a sua escolarização básica, talvez seguir em frente com 

os estudos e, conseqüentemente, sentirem-se mais “incluídos” na sociedade. É nesta 

perspectiva que este estudo buscou compreender na percepção dos alunos e alunas, 

professores e professoras, egressos e egressas, como a proposta curricular da EJA está 

contribuindo para a superação da exclusão.  

Vários depoimentos foram dados no sentido de que a EJA tem contribuído para isso. 

Uma das falas mais citadas foi a motivação. Os alunos e as alunas entendem que motivar para  

superar o cansaço do dia de trabalho e permanecer em sala, receber incentivos sobre suas 

conquistas e seus avanços, é proporcionar a inclusão, pois assim vão conseguir terminar a 

escolarização e talvez ter novas chances e oportunidades. A Aluna 34Q respondeu da seguinte 

maneira: 
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Ela (a EJA) tem aulas de motivação que faz com que você não enjoe os 
assuntos trabalhados em sala são preparados com carinho pelos professores 
que sabem que todos estão cansados e não se teria condições de estudar com 
cansaço. 
 

 

O depoimento da Aluna 9Q também reforça esta idéia de motivação ao argumentar 

que “o eja nos deu condições de conciliar estudo e trabalho sem prejudicar ambos.” E a Aluna 

20Q fala o seguinte: “Porque eu tive que trabalhar para ajudar os meus pais, depois de certo 

tempo, eu voltei com muita garra e o Eja faz de tudo para a gente não sair.” A Aluna 4E 

também afirma que a questão da motivação é um dos pontos mais importantes para ajudar na 

contribuição da exclusão, embora não tenha muita clareza de como isso ocorre: 

Pela motivação, daí as pessoas acabam vindo, vindo, vindo. Eu acho que é 
um tempinho longo, porque em outro supletivo, apesar de que aqui não 
deixa de ser um supletivo também né, mas um supletivo mais longo. Mas 
ele é bem recompensado no final, é uma coisa bem gostosa, não sei 
explicar, é uma coisa muito boa. 
 
 

Mais uma vez compartilhamos da idéia do princípio da “motivação“  citado por 

Knowles apud Oliveira (2002), quando afirma que a maior motivação para que a pessoa 

jovem e adulta aprenda, se motive a continuar, é a motivação interna, aquela relacionada com 

a satisfação pelo trabalho realizado e com a elevação da auto-estima. 

Outra evidência trazida pelos alunos e pelas alunas que indicam que a EJA trabalha na 

perspectiva da superação da exclusão foi a flexibilidade. Os alunos e alunas entendem 

flexibilidade no sentido de: horário de entrada e saída levando em consideração as 

dificuldades e necessidades individuais; a chance de retornar após um período de faltas nas 

aulas por motivos de doença, horas extras no trabalho, dificuldade de deixar as crianças, etc.; 

o trabalho desenvolvido em sala de aula, trabalho em grupo, debates, discussões; o ritmo de 
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cada um; as dificuldades de aprendizagem; a valorização individual respeitando e aceitando as 

opiniões individuais e a liberdade de expressão. 

A esta evidência da flexibilidade mencionada pelos alunos e alunas para a contribuição 

da superação da exclusão, podemos relacionar a condição de “membros de determinados 

grupos culturais” pontuada por Oliveira (1999). São pessoas com diferentes modos de ser, 

agir e de pensar, com diferentes crenças, acreditando em diferentes valores e com uma lógica 

de aprendizado diferente da lógica da escola formal, do simples para o complexo, do fácil 

para o difícil, mas sim pela lógica da vida e do mundo. “A Eja proporciona um método de 

aprendizagem flexível como: pesquiza trabalho em grupo consulta onde se ganha tempo e 

estrução.” (Aluna 10Q). “Objetivo do eja é que nós não ficamos sem estudar, de maneira nem 

uma pois facilitou para todos nós horário, a compreensão de cada um.” (Aluna 36Q). 

O mesmo questionamento que foi feito aos alunos e as alunas sobre a maneira pela 

qual o curso da EJA proporciona a superação da exclusão, foi também realizado com os 

professores e professoras. Um dos pontos importantes mencionado pelos professores e pelas 

professoras, foi a de conhecer a história de vida de cada um e de cada uma. Conhecer essas 

histórias permite ao professor e à professora perceber e fazer os alunos e alunas perceberem 

como se sentem na condição de excluídos, como enxergam  essa sociedade excludente e como 

por ela são vistos. Nesta perspectiva, trabalhar com as expectativas e anseios dos alunos e 

alunas para tentar minimizar esse processo, afirmam:  

Procuro conhecer suas histórias de vida e seus cotidianos dentro do 
processo de escolarização e desta forma procuro atender suas expectativas e 
anseios. (Professor 13Q) 
 
 
Tematizando a história, para que o sujeito possa refletir sobre seus 
problemas e, a partir das reflexões, fazer suas opções e/ou escolhas. 
(Professor 15Q) 
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Uma questão a ser destacada foi o depoimento dos professores e professoras que 

atuam nas diversas áreas do conhecimento em várias turmas. Declararam que é de suma 

importância conhecer a história de vida dos alunos e das alunas, saber de suas expectativas, 

seus anseios, mas, devido ao número de turmas, e somado o número de alunos e alunas, fica 

muito difícil conhecer a história individual de cada um e de cada uma. Estes professores e 

professoras contam com a ajuda do professor mediador ou professora mediadora para 

suprirem esta lacuna que percebem no relacionamento com as diversas turmas. O Professor  

17Q dá o seguinte depoimento:  

Ao início não conheço suas histórias de vida, expectativas, angústias. Como 
sou professor colaborador de área, muitas vezes não consigo detectar o que 
foi relacionado acima pelo fato de atender diversos ciclos e não ter o 
contato mais freqüente com meus e minhas alun@s. Procuro suprir este 
problema conversando com o mediador e/ou mediadora nos horários em 
que não estamos em sala, e muitas vezes em sala me sentando ao lado 
destes/as alun@s para auxilia-l@s nas atividades tanto em minha área 
quantos em qualquer discussão que participe, podendo assim entender 
melhor seus anseios e angústias para poder ajuda-l@s.  
 

O Professor 16Q explica que “por desconhecer parte destas histórias, meu trabalho 

parte da contextualização do momento e da necessidade de estar junto com o mediador/a.” A 

Professora 9Q complementa dizendo que “através do professor/a mediador/a você consegue 

acompanhar histórias de alguns alunos [...]” 

Assim como os alunos e alunas, também os professores e professoras apontaram a 

flexibilidade como uma questão importante para a contribuição na superação da exclusão. Ao 

analisar a fala de ambos, observei que os professores e professoras  além de considerarem a 

flexibilidade sob o mesmo aspecto dos alunos e alunas no sentido de: horário de entrada e 

saída levando em consideração as dificuldades e necessidades individuais; a chance de 

retornar após um período de faltas nas aulas por motivos de doença, horas extras no trabalho, 

dificuldade de deixar as crianças, etc.; o trabalho desenvolvido em sala de aula, trabalho em 
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grupo, debates, discussões; o ritmo de cada um; as dificuldades de aprendizagem; a 

valorização individual respeitando e aceitando as opiniões individuais, a liberdade de 

expressão, também trabalham a flexibilidade no sentido dos temas a serem desenvolvidos, 

irem ao encontro de seus interesses. Ou seja, trabalham visando a superação da prática 

pedagógica da escola regular que um dia já fez com que muitos alunos e alunas que hoje 

retornaram aos estudos, evadissem precocemente da escola. Somente saindo da “linha rígida” 

do currículo da escola tradicional, o professor ou professora oportuniza uma multiplicidade de 

possibilidades que podem atender às várias necessidades e expectativas trazidas pelas pessoas 

que freqüentam a EJA e esperam dela ao menos uma chance de sentirem-se menos excluídas 

de uma sociedade que traz em seu discurso que somente têm alguma chance na vida aquelas 

pessoas com uma escolarização completa.  

Para a Professora 2E, 

[...] o maior objetivo da proposta é de inclusão, e não deixar que este 
aluno vá embora, pois muitas vezes ele já foi embora porque ele tinha 
que decorar um conteúdo e tinha que saber coisas que não iam valer 
pra vida dele, vida afora, e aqui a gente procura fazer com que ele se 
interesse por aquilo que ele gostaria de aprender e isso eu acho que 
faz com que ele permaneça na escola e vem de encontro com o 
objetivo dele [...] 
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Da mesma forma, explica a Professora 5E: 

Eu vejo por aí a questão, são as facilidades de eu como professora e meus 
colegas como mediadores de estar trabalhando realmente perto e o mais 
próximo possível da exclusão. Porque ele não ficou na escola porque tinha 
aquele rigor e ele não acompanhou aquele ritmo, a gente pode estar fazendo 
outro ritmo, a gente pode estar voltando, estar indo, adianta, retoma 
novamente, [...] percebendo coisa que em um currículo fechado como a 
gente tem nas outras escolas, dessas escolas que eles acabam saindo, não 
permite isso, não vê o aluno como um indivíduo em seu ritmo, o seu 
desenvolvimento [...]. 

 

 A Professora 3E também concorda com a questão da flexibilidade do currículo pois 

quando foi questionada de como a EJA trabalha para contribuir na superação da exclusão 

afirma que é com “a liberdade que a gente tem dentro do currículo, a flexibilidade [...]”.  

Através destes depoimentos, pude perceber que a EJA da UNIVALI desenvolve um 

trabalho buscando atender às especificidades de cada um e de cada uma na tentativa de sair de 

um currículo rígido da escola regular formal. É importante ressaltar que tanto os alunos e as 

alunas, como os professores e as professoras têm consciência de que a conclusão da 

escolarização básica por si só, não garante a superação da exclusão. Que suas vidas não terão 

uma grande mudança, nem que irão recuperar ou adquirir todas as chances sociais, 

econômicas e profissionais.  

Além disso, conseguem perceber que o retorno aos estudos, o convívio com pessoas 

de outros grupos, de outras culturas, a interação destas vivências, as reflexões feitas em sala, 

as diversas opiniões, as pesquisas sobre os diversos assuntos, as atualidades trazidas, tudo isso 

proporciona um outro olhar sobre as coisas, uma nova leitura de mundo. Percebem que o 

espaço da sala de aula é o espaço para oportunizar os questionamentos. É colocar uma 

interrogação naquilo que está dogmatizado. Não no sentido de enfrentamento, mas colocando 

em questão todas as maneiras de como foram e continuam a ser construídos, fazendo-os 

(re)pensar e (re)significar as suas subjetividades, tornando-os singulares. Com isso, elevam 
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sua auto-estima, sentem-se mais confiantes para falar sobre vários assuntos, sentem-se mais 

capazes de enfrentar diversas situações, de procurar seus direitos, de ter consciência de seus 

deveres. Assim, abrem-se, quem sabe, novas oportunidades. O Aluno 5E, conseguiu expressar 

esse sentimento através de sua fala: “[...] quando nós saímos da sala de aula antes, nosso 

objetivo era ganhar o mundo, não ganharmos conhecimento. E hoje, é totalmente ao contrário, 

é através do conhecimento que nós ganhamos o mundo.” 

 

4.3 A CRIAÇÃO A PARTIR DAS PESSOAS PESQUISADAS 

 

De acordo com os referenciais do paradigma de Saul (2001), da avaliação 

emancipatória, a criação coletiva é o último momento de análise, e foi utilizado neste estudo 

para, a partir da fala dos professores e professoras, alunos e alunas, egressos e egressas, 

apontar aspectos que possam contribuir para o aperfeiçoamento da proposta curricular do 

curso de EJA da UNIVALI. 

Ao analisar a fala dos alunos, alunas, egressos e egressas, pude concentrá-las em três 

grandes categorias. A primeira delas, foi de um pequeno grupo que não respondeu a essa 

questão pois alegaram estar pouco tempo no curso e preferiram não manifestar-se a respeito. 

A segunda categoria, e que foi a maioria dos depoimentos, tanto das entrevistas como dos 

questionários, foi de que nada deve ser mudado: “Nada, ela esta perfeita”(Aluna 20Q); “Nada 

a declarar, tudo está muito bom.”(Aluna 26Q); “Não mudaria nada, decharia como está que 

está ótima.”(Aluna 39Q); “Bem, pelo que pude presenciar até hoje tudo esta ótimo, espero que 

continue assim.”(Aluno 33Q). O Aluno 5E responde o seguinte: 

Bem, na minha visão, pra mim está bom. Pra mim não precisava mudar 
nada, tanto é que eu gosto de estar lá. Quando não estou na sala de aula, que 
preciso faltar eu comunico isso ao professor, mas eu sinto saudades de estar 
lá no meio deles, aquele companheirismo, fala com o professor, escrever, 
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ler. São coisas que marcam a gente que quando a gente não vai fica um 
vazio, parece que aquele espaço não foi preenchido. 

 

 E a terceira categoria, que emergiu das respostas dadas, foi a que diz respeito aos 

conteúdos. Solicitam que: “Gostaria que nós escrevesse-mos mais, pois as aulas são mais 

faladas que escritas.”(Aluna 12Q); “Eu colocaria mais aula e não debate, aula que eu digo é 

Português, Matemática, Física, Biologia, Química, e coisa que é usada na faculdade.”(Aluno 

16Q); “Gostaria que as aulas fossem mais escrita e menos falada.”(Aluna 13Q); “ Potarem 

mas matérias como Química, física e outras.”(Aluno 35Q); “[...] cada um dentro de uma sala 

de aula tem uma expectativa, ou seja, vai fazer uma faculdade um diferente do outro então se 

possível dar mais matérias em cima daquilo que vamos fazer.”(Aluna 32Q). 

 Percebo aqui idéias contraditórias em relação aos depoimentos anteriores dos alunos e 

das alunas. Se nos remetermos ao segundo momento da análise que é a construção de 

conhecimentos significativos, todos os depoimentos foram de que a prática, como está sendo 

desenvolvida em sala de aula, está conseguindo atingir as expectativas e as necessidades dos 

alunos e das alunas. Ao que parece, esses alunos e alunas não estão conseguindo perceber que 

sair da “linha dura” do currículo, abrir espaço para os questionamentos e reflexões sobre o 

cotidiano, também proporciona o desenvolvimento de “conteúdos” das diversas disciplinas. 

Esta contradição me leva a constatar que seria necessário um esclarecimento a esse respeito. 

Explicar que mesmo não tendo “aulas” separadas por disciplinas e não ter tanto “conteúdo” 

registrado nos cadernos e livros, a proposta curricular também “prepara” para o vestibular. 

Seria importante também, divulgar o índice de egressos e egressas que prestaram vestibular 

após o término do curso de EJA e que conseguiram ingressar na faculdade.  Outro 

encaminhamento para a coordenação da EJA da UNIVALI é a de acompanhar a trajetória dos 

ingressantes e das ingressantes nos cursos de graduação. Diagnosticar quais as maiores 
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dificuldades encontradas por estas pessoas para que consigam um bom desenvolvimento no 

curso escolhido, de modo a possibilitar a tomada de uma ação sobre suas práticas na EJA, a 

partir de dados concretos. 

 O questionamento feito aos professores e as professoras foi quanto as dificuldades 

encontradas para desempenhar o papel e atingir o objetivo da proposta e contribuições para o 

aperfeiçoamento da proposta. A leitura que fiz de seus depoimentos me levou a duas grandes 

categorias. A primeira delas diz respeito à “condições objetivas de trabalho”. Uma das falas 

mais freqüentes sobre as dificuldades encontradas foi a de trabalhar com um número 

excessivo de alunos e alunas em sala de aula e a sugestão foi o desmembramento das turmas. 

“Hoje a dificuldade que eu encontro é o grande número de alunos. Fico preocupada é com a 

qualidade.”(Professora 34Q); “Cuidado com o nº de alunos em algumas turmas da EJA que 

podem comprometer a qualidade do trabalho e a responsabilidade que já ´construímos´ quanto 

a avaliação.”(Professora 23Q); “ Limitaria o nº de alunos por sala.”(Professor 41Q); “NO 

MOMENTO, a maior dificuldade é o excessivo número de alunos na turma. Minha 

preocupação é com a qualidade do ensino almejado. NO MOMENTO: desmembrar o grupo 

em duas turmas.”(Professora 11Q); “[...] penso que a redução do número de alunos em sala 

contribuiria para um atendimento mais diversificado e individualizado [...]”(Professor16Q); 

“Desmembraria as turmas acima de 35 pessoas.”(Professor 21Q). 

 Outra questão abordada nesta mesma categoria “condições objetivas de trabalho” foi 

quanto ao material pedagógico, tanto dos alunos e alunas como dos professores e professoras. 

Realmente o que tem mais dificultado o trabalho, é a questão da falta de 
material para os alunos. Isso ajuda a elevar a auto estima, afinal ele é um 
estudante, e como todo o estudante gostaria de ter o seu material. Facilitaria 
muito a questão da leitura. Poderiam fazer mais leituras em casa, iria ajudar 
na parte da interpretação.(Professora 5E). 
 
O problema que eu tenho percebido é a questão dos cadernos pedagógicos 
atualizados que estão demorando muito para chegar, o que está dificultando 
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um pouco o trabalho interno este ano. Estamos trabalhando com os 
cadernos antigos, que não estão atualizados [...]. (Professora 3E). 

 
 Durante a coleta de dados deste estudo, a questão do material foi muito comentada. O 

material estava em fase de revisão, de formatação, questões de diagramação e negociação com 

a gráfica. Esta foi uma evidência que não poderia deixar de ser comentada, pois foi uma 

queixa geral, mas que atualmente já foi solucionada pois o material já foi impresso e entregue 

aos alunos, alunas, professores e professoras. 

 Outra observação significativa dentro desta categoria abordada por algumas 

professoras e professores é o fator carga horária. Em alguns dos cursos, por se constituírem de 

uma só turma, alguns professores e professoras de área desdobram a sua carga horária para 

mais de um ciclo, reduzindo o seu tempo em cada turma e ciclo, bem como a sua participação no 

planejamento, haja vista que o planejamento é feito separado, 3º e 4º ciclos e 5º ciclo. “ Uma 

dificuldade que vejo é o planejamento, porque fico de 15 em 15 dias em cada ciclo.”(Professora 1Q); 

“Limitante é o pouco tempo em sala. Fica sempre o gosto de ´quero mais´.”(Professor 21Q); 

“Acompanhar de forma mais próxima todas as turmas que atendo. [...] Que todos os professores 

tivessem dedicação exclusiva para EJA.”(Professora 3Q); Maior presença dos professores das áreas 

específicas em sala de aula. Cada turma deveria ter o professor mediador mais três professores de área 

em sala.”(Professora 33Q). Mais uma contribuição para o aperfeiçoamento da proposta foi a de que o 

curso da EJA da UNIVALI, tivesse um espaço próprio: “[...] poderia ser organizada uma estrutura 

própria para o EJA, com pessoal administrativo, docentes, material e espaços direcionados para a 

´proposta´ em curso.” (Professor 12Q).  

A segunda categoria que emergiu para esse momento, diz respeito à “constituição da 

profissionalidade”. Um número significativo de depoimentos indicaram que o aspecto da formação 

profissional de cada um e de cada uma é muito forte, existindo um consenso de que é preciso 

“desconstruir” essa “formação inicial” de currículo tradicional, fragmentado e conteudista, para 

conseguir inserir-se em uma proposta que pretende um currículo mais flexível, menos linear e que 
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possa atingir a todos e a todas. A Professora 2Q é muito pontual em seu argumento: “Lidar com os 

meus conceitos – mtos deles engessados pela minha própria história de vida.” (grifo da autora); “O 

rompimento com as amarras da ´formação´ linear, estanque e dogmática que tivemos, isto significa 

desconstruir uma série de valores, preconceitos e crenças.”(Professor 15Q); “A única dificuldade é a 

desconstrução interior de cada professor(a).”(Professor 14Q). 
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A Professora 20Q  e o Professor 16Q pontuam o seguinte: 

As dificuldades ainda estão muito atreladas as minhas limitações enqto ser 
humano, principalmente no que diz respeito a desconstrução dos resquícios 
da formatação da escola em que fomos educados por longos anos de nossa 
vida. 
 

Penso que embora tenha avançado um pouco nas discussões teóricas que 
fundamentam a prática da EJA, minha formação inicial ainda é um aspecto 
negativo com a qual venho travando uma batalha significativa. 

 

 As contribuições apontadas por esses professores e professoras para “lidar” com essa 

formação inicial seriam de: “Continuar com leituras e DEBATES reais na reunião.”(Professor 

14Q); “Que cada professor procurasse enriquecer mais a sua prática, por meio de 

leituras.”(Professora 4Q); “[...] acreditar e contribuir no processo de construção 

coletiva.”(Professora 5Q). “Mais leitura para um maior aprofundamento das discussões 

propostas.”(Professor 13Q). 

 O Professor 1E acredita que muita leitura e os cursos de formação continuada podem 

contribuir para essa nova formação: 

[...]eu acho que.... muita leitura, eu acho que a gente precisa muito [...] 
leituras que vão de encontro com os interesses da proposta [...] acho que a 
coordenação devem estar sempre nos atiçando ou instigando nós a buscar 
através de leituras, de curso de capacitação, motivando nós, desafiando nós. 
 

 O mesmo sentimento que os professores e professoras têm quanto a sua formação 

inicial, “engessada”, “amarrada”, sentem que seus alunos e suas alunas trazem como 

referência a escola tradicional que um dia conheceram ou que conhecem de seus filhos e/ou 

filhas. Alegam, também como uma dificuldade em trabalhar: “Existem muitos desafios, que 

não são especialmente dificuldades, entre eles: [...] lidar/desconstruir a idéia tradicional que 

os alunos/as trazem.”(Professor 5Q); “A desconstrução do conceito de escola tradicional 
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impregnada nos(as) alunos(as).”(Professor 39Q); “Desconstruir certos ransos e traumas 

trazidos da escola tradicional por parte de alguns alunos e alunas.”(Professora 42Q). 

Se nos remetermos ao primeiro momento da análise que buscou perceber a 

compreensão do objetivo da proposta,  os alunos e alunas alegaram buscar na EJA novas 

maneiras, novos métodos, para que não ocorresse novamente a evasão. Sentem que há 

necessidade de mudança, mas não conseguem desprender-se de suas referências, o que 

dificulta o trabalho dos professores e professoras, mas ao mesmo tempo é um ponto a favor, 

pois parecem estar abertos a mudanças. Eis aí um ponto importante do corpo docente da EJA, 

em mostrar que existe mudança e que essa mudança faz a diferença.  

Isso significa que o curso de EJA da UNIVALI é privilegiado por uma proposta 

curricular inovadora, que rompe com os padrões tradicionais de ensino e de organização 

curricular. Para que ocorra a materialização da proposta nesses parâmetros, se faz necessário a 

formação continuada de seus professores e suas professoras para que tenham condições de 

fundamentar-se em uma teoria que avance à sua formação inicial, haja vista que a contratação 

de novos professores e professoras é realizada de acordo com a abertura de novas turmas, com 

um movimento semestral em seu corpo docente. Nesta perspectiva, a formação continuada 

oferecida pelo curso/instituição contribuiria para uma sólida constituição da profissionalidade 

de seus docentes e suas docentes que é um processo em constante construção. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Trabalhar com pessoas jovens e adultas que evadiram precocemente da escola ou que 

nunca tiveram acesso a ela, estimular que permaneçam na escola, e mais do que isso, 

contribuir para a superação da exclusão e proporcionar a construção de conhecimentos 

significativos para suas vidas, é um desafio. Foi pensando nestas pessoas e nas limitações 

encontradas com relação a propostas curriculares inovadoras ainda existentes, que a 

UNIVALI, por meio de uma equipe interdisciplinar de professores e professoras criou uma 

proposta curricular específica para EJA. Após um período de prática, surgiu a necessidade de 

um estudo sistemático visando avaliar o desenvolvimento da proposta. A partir dessa 

necessidade é que surgiram as questões de pesquisa para este estudo: como o curso de EJA da 

UNIVALI contribui para a superação da exclusão e para a construção de conhecimentos 

significativos? Que aspectos ainda são necessários para o aperfeiçoamento da proposta? 

Baseado nisso, delineou-se esta pesquisa que teve como objetivo geral compreender 

como o curso de EJA da UNIVALI vem contribuindo para a superação da exclusão e para a 

construção de conhecimentos significativos à vida pessoal e/ou profissional dos alunos e das 

alunas que freqüentam ou já concluíram o curso, sob a ótica dos docentes e das docentes, dos 

alunos e das alunas e dos egressos e das egressas do curso e, a partir disso, apontar aspectos 

necessários ao aperfeiçoamento da proposta curricular do curso. 

Ao iniciar o estudo, não poderia imaginar a dimensão que a pesquisa tomaria. Com o 

decorrer do trabalho, percebi que seria uma fonte inesgotável de buscas, interrogações, 

dúvidas e que, a partir de algumas respostas, outras perguntas surgiriam. Senti que poderia ser 

mais enriquecedor para o estudo, se além da coleta de dados através de questionários e 

entrevistas, fizesse, por exemplo, observação nas salas de aula, uma análise de conteúdo dos 
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registros diários dos professores e das professoras. Porém, o recorte realizado nesta pesquisa 

foi necessário devido ao tempo limitado que tínhamos para a realização dela. 

 Diante do objetivo do estudo, poder-se-ia considerar que o trabalho seria facilmente 

realizado por mim, pois, fazia parte integrante da equipe realizadora da proposta. Além disso, 

que as respostas colhidas através da coleta de dados seriam pontuais e claras. Engano meu! A 

riqueza dos dados coletados me fizeram, por diversas vezes, desviar do foco da pesquisa, 

obrigando-me a uma constante vigília de não “sair da linha”. É importante ressaltar que, em 

função da riqueza dos dados, ao término deste trabalho, vários artigos poderão (e certamente 

serão) produzidos para publicação, por meio de diferentes recortes que este trabalho e seus 

dados permitem. 

 Com relação a facilidade da realização da pesquisa por eu fazer parte da equipe da 

EJA, outro equívoco! O meu papel de pesquisadora frente aos meus colegas e minhas colegas 

fez com que se sentissem acuados, receosos, e porque não dizer amedrontados. Foi uma 

reação muito forte a ponto de sentir a necessidade de descrevê-la no corpo da pesquisa. Esta 

foi uma das dificuldades encontradas, mas como a coleta de dados foi realizada com todos os 

professores e professoras e as questões foram pensadas para serem respondidas de diversas 

maneiras, as respostas foram muito significativas.  

 Já a receptividade dos alunos, alunas, egressos e egressas foi tranqüila. Ficaram um 

pouco mais receosos para falar quando perguntei sobre a necessidade ou a possibilidade de 

mudanças na atual proposta da EJA. Foi necessário um pouco de insistência e o 

convencimento de que seus depoimentos não seriam mal recebidos, tendo em vista a 

necessidade de críticas para o aperfeiçoamento do nosso trabalho e, neste caso, pontos que 

pudessem ser revistos pela equipe da EJA. Desta forma, poderiam contribuir para um melhor 
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desenvolvimento do trabalho e aperfeiçoamento do curso para os futuros alunos e futuras 

alunas. 

 Ainda no que diz respeito a coleta de dados, senti que o questionário, por si só, não 

daria conta das questões que estava pesquisando, mas permitiu uma aproximação das 

respostas, abrindo a possibilidade de na entrevista conseguir um maior aprofundamento das 

questões. Por ser uma entrevista aberta, surgiram respostas inusitadas e, em certos momentos, 

as pessoas entrevistadas pontuaram aspectos que nem imaginei pudessem ser falados, 

suscitando assim que sejam explorados em outros momentos. 

 No momento da análise dos dados, mudanças ocorreram na instituição e eu acabei me 

desligando (administrativamente falando) do curso da EJA. Este foi um ponto positivo, pois o 

afastamento, aquele olhar externo necessário para que seja realizada uma análise coerente e 

consistente, ocorreu com minha troca de setor. Fiquei afastada do convívio diário com meu 

objeto de pesquisa, bem como com os sujeitos pesquisados, favorecendo assim uma análise 

livre de influências que já havia internalizado. 

 O modelo metodológico escolhido para esse estudo, permitiu uma avaliação 

compreensiva da proposta, indicando algumas conclusões mais amplas. Por exemplo, 

destaco a preocupação que os professores e professoras tiveram ao responder a coleta de 

dados, em referir-se ou usar artimanhas para privilegiar sempre o feminino e o masculino. 

Esta observação parece indicar uma certa sensibilização dos professores e das professoras 

com o tratamento das discussões de gênero (mesmo não estando completamente conscientes 

que as questões de gênero têm se constituído um campo teórico nos estudos de currículos e 

outras áreas). Não podemos pensar em desconstruir uma cultura “machista” instaurada, sem 

mudar as nossas atitudes.  
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 Além disso, não posso deixar de fazer aqui uma reflexão sobre quem são os professores 

e as professoras que atuam nos cursos de EJA. Na maioria das vezes, são docentes no período 

diurno – pois, com algumas exceções as escolas de EJA são no período noturno – da educação 

básica regular e até da educação infantil ou primeiro segmento do ensino fundamental. Sabe-

se que apesar dos princípios educativos apontarem preocupações comuns em todos os níveis 

(autonomia, conhecer os estudantes, a investigação como base para o ensino, os processos de 

internalização, entre outros), alguns procedimentos metodológicos e a maneira de tratamento 

para com os jovens e adultos requer alguns cuidados específicos, pois estas pessoas estão na 

escola na condição de “não-crianças” e, como tal, requerem seu tratamento. Ocorre aí um 

sério risco de tais professores e professoras utilizarem a mesma abordagem, os mesmos 

recursos e os mesmos procedimentos para ambos os casos. Diante desta reflexão, considero 

muito relevante que seja realizada periodicamente a formação continuada para o corpo 

docente dos cursos, promovida pelo grupo gestor da EJA. 

 Em um estudo realizado em 2004 pelo Grupo de Pesquisa em Currículo e Avaliação da 

UNIVALI, intitulado “Os modelos curriculares que norteiam as práticas educativas das 

instituições educacionais do Estado de Santa Catarina que atuam na Educação de Jovens e 

Adultos – EJA”, foi constatado que a proposta curricular de EJA da UNIVALI é inédita no 

que diz respeito aos seus fundamentos. Este fato indica, portanto, a necessária periodicidade 

da formação continuada para esses professoras e essas professoras. 

 Os dados analisados indicam que a proposta de EJA da UNIVALI promove a 

oportunidade de desenvolver um trabalho buscando atender as necessidades e especificidades 

de cada um e de cada uma. Trabalhar com pessoas jovens e adultas é dar vez e voz a essas 

pessoas de modo que se possa conhecer os seus percursos de suas histórias de vida (que já se 

constituiu diferentemente das crianças), é conhecer quem são de fato, qual sua trajetória, o 
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que querem, como querem, para que querem. É ver esse aluno e essa aluna como um sujeito 

histórico: um ser que produz história, produziu história e que pela história foi e vem sendo 

constituído. Eis aí o princípio da singularização que fundamenta a proposta, o qual permite 

conviver com essa diversidade de culturas existente nos grupos. 

 Para além das perguntas de pesquisa, este estudo possibilitou compreender que as 

pessoas que procuram a EJA não vieram para preencher uma lacuna em sua vida escolar, 

muito menos para procurar um rumo profissional. Estas pessoas vieram para viver o 

momento, para satisfazer um desejo, um sonho, para elevar sua auto-estima. As pessoas 

procuraram a escola por algum estímulo, externo ou interno, singular de cada um e de cada 

uma. A responsabilidade da EJA é de oferecer condições, motivações e por que não dizer, 

algumas facilidades para possibilitar a satisfação das necessidades individuais.  É neste 

sentido que a proposta curricular de EJA da UNIVALI (2003), traz como objetivo a 

necessidade de “Possibilitar constantemente um ensino significativo para a Educação de 

Jovens e Adultos que foram excluídos da escola ou não tiveram acesso à mesma e desta 

forma, a construção de conhecimentos relevantes para a vida.” Conhecimentos que não 

necessariamente vão mudar os rumos profissionais, mas ampliar sua compreensão de ser e 

estar no mundo. 

 O objetivo da EJA da UNIVALI sinaliza como essência a necessidade de um trabalho 

voltado para um perfil de pessoas jovens e adultas que vivem na “condição de excluídos da 

escola”. Essa exclusão precoce ocorreu por vários motivos. Porém seus impactos são 

semelhantes como conseqüência de vida para essas pessoas,  tendo em vista uma sociedade 

construída em bases elitistas e discriminatórias, pois têm as maiores e as melhores 

oportunidades na vida as pessoas que passaram por um completo processo de escolarização. 

Em função disso, este grupo (considerado minoria) sente-se excluído de um modo geral. 
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Assim, fazer este trabalho constitui caráter de urgência e que  seja significativo de modo a não 

proporcionar o mesmo processo de exclusão novamente, ou seja, trabalhar na perspectiva de 

uma proposta curricular que possibilite a esse público sua constituição histórica como sujeito 

e, ao mesmo tempo, produtores de história. 

Diante dos pontos destacados até aqui, tenho fundamentos para concluir que a 

proposta curricular de EJA da UNIVALI vem alcançando seu objetivo que é a contribuição na 

superação da exclusão e na construção de conhecimentos significativos, destacando-se com 

sucesso entre as propostas curriculares oferecidas e que surgiram com o impacto das políticas 

públicas dos anos 1990. Com o presente estudo, foi possível observar que a proposta 

curricular da EJA supera o delineamento destas políticas pois oferece toda a educação básica 

numa perspectiva diferente do ensino tradicional. Também não trabalha no sentido de 

recuperar o tempo perdido, mas sim de proporcionar o término da escolaridade e de 

compreensão e ampliação do mundo em que vivem. 

Diante dessas considerações, é preciso pontuar que a realização deste estudo constitui-

se também como uma contribuição que sustenta os fundamentos teóricos do campo dos 

Estudos Culturais, na área das teorias de currículo, especificamente. Por seu intermédio foi 

possível compreender que os fundamentos deste campo teórico constituem bases consistentes 

para o desenvolvimento e implementação de uma prática curricular coerente com as 

necessidades dessa população. 

 Sendo assim, sugiro esta experiência como contribuição no campo da Educação de 

Pessoas Jovens e Adultas regional, estadual e até mesmo nacional, se a UNIVALI 

estabelecesse parcerias com os órgãos públicos para divulgar e mostrar o seu trabalho.  

Quero registrar também, que a riqueza deste estudo, foi o caminho percorrido até aqui 

e não o que nesse momento posso chamar de “final”. Este certamente não foi um fim, mas 
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uma etapa alcançada. As conclusões aqui descritas, não são definitivas. São conclusões  que 

sofreram influências do momento em que o estudo foi realizado. Essas conclusões estão 

sujeitas a mudanças, pois outras alunas e outros alunos irão passar pelos cursos de EJA da 

UNIVALI. Terão outras bagagens e conseqüentemente outras percepções. Do mesmo modo, 

também outros professores e/ou outras professoras, ou quem sabe, outra coordenação passará 

pelo curso da EJA, podendo vislumbrar novas perspectivas e com isso abrir outros caminhos e 

outras possibilidades. Foi nesta perspectiva que realizei uma avaliação sistemática da proposta 

curricular de EJA da UNIVALI. Espero com ela contribuir na produção teórica específica 

para educação de pessoas jovens e adultas e estimular a construção de outras propostas 

alternativas para EJA. 
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ANEXO 1 

 
 

TÍTULO: DEMONSTRATIVO DO NÚMERO TOTAL DE ALUNOS 
DA UNIVALI POR NÍVEL/MODALIDADE DE ENSINO 

 
 2004/I 2004/II 

Colégio de Aplicação da UNIVALI – Itajaí - Educação Infantil 
 - Ensino Fundamental  
 - Ensino Médio 

94 
405 
361 

100 
417 
347 

Colégio de Aplicação da UNIVALI – Balneário Camboriú - 
Ensino Médio 

17 16 

Colégio de Aplicação da UNIVALI – Tijucas - Educação Infantil 
 - Ensino Fundamental 
 - Ensino Médio 

- 
179 
130 

- 
185 
129 

Subtotal 1.186 1.194 
Educação de Jovens e Adultos – Penha: - Ensino Fundamental 
 - Ensino Médio 

25 
150 

34 
197 

Educação de Jovens e Adultos – Piçarras: - Ensino Fundamental 
 - Ensino Médio 

63 
160 

94 
218 

Educação de Jovens e Adultos – Itajaí: - Ensino Fundamental 
 - Ensino Médio 

158 
156 

99 
219 

Educação de Jovens e Adultos – Balneário Camboriú: - Ensino 
Fundamental 

36 25 

Educação de Jovens e Adultos – Biguaçu: - Ensino Fundamental 50 63 
Educação de Jovens e Adultos – São José: - Ensino Fundamental 59 69 
Subtotal 857 1.018 
Graduação: - Campus Itajaí 
 - Campus Balneário Camboriú 
 - Campus Tijucas 
 - Campus Biguaçu 
 - Campus São José 
 - Campus Piçarras 
 - Alunos especiais (disciplinas isoladas e intercâmbio) 

11.480 
4.974 
1.155 
3.843 
4.455 

467 
59 

11.272 
4.888 
1.050 
3.500 
4.352 

440 
64 

Subtotal 26.433 25.566 
Pós-Graduação: - Lato Sensu 
 - Stricto Sensu 

1.371 
707 

1.212 
707 

Subtotal 2.078 1.919 
Outros: - NELLE (Núcleo de Estudos de Línguas e Literatura 
Estrangeira) 
 - SAPS (Setor de Atendimento ao Portador de Surdez) 

218 
78 

340 
77 

Subtotal 296 417 
TOTAL GERAL 30.850 30.114 

 
    Fonte: Departamento de Administração Docente/ProEn – 2004/II 
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ANEXO 2 

 

 TÍTULO: ATENDIMENTO DA UNIVALI DA PARCERIA DO PROGRAMA 
ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA 
 

 Município Modalidade Período Nº 
turmas 

Nº 
alun@s 

Nº 
prof@s 

1997/1 10 250 11 
1997/2 10 243 11 
1998/1 10 245 11 
1998/2 10 230 11 
1999/1 10 207 11 
1999/2 10 200 11 
2000/1 10 209 11 
2000/2 10 209 11 

 Heliópolis - BA 1º e 2º Ciclos 

2001/1 10 163 11 
Sub-total 90 1.956 99 

1998/2 20 523 21 
1999/1 20 485 21 
1999/2 20 485 21 
2000/1 20 450 21 
2000/2 20 450 21 

 

 
Presidente 

Tancredo Neves - 
BA 

1º e 2º Ciclos 

2001/1 20 415 21 
Sub-total 120 2.808 126 

2001/1 10 178 11 
2001/2 10 106 11 
2002/1 09 131 10 

 
 
 

Lençóis - BA 
 

1º e 2º Ciclos 
 

2002/2 08 115 09 
Sub-total 37 530 41 

2001/1 10 176 11 
2001/2 10 89 11 
2002/1 10 166 11   

Alcobaça  BA 
 

1º e 2º Ciclos 
2002/1 10 89 11 

Sub-total 40 520 44 
Total Geral 177 5.814 310 
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ANEXO 3 

TÍTULO: QUADRO DEMONSTRATIVO COM A CARGA HORÁRIA INDIVIDUAL 
DA EQUIPE DA EJA DA UNIVALI 

CURSO DE PENHA 

Professor ou Professora Disciplina 
Carga Horária 

3º e 4º Ciclos (Ensino 
Fundamental) 

Carga Horária 
5º Ciclo (Ensino 

Médio) 
Adriana Michela Packer Mediadora  22 h/a 

Andréa Wergütz Língua Portuguesa e 
Língua Inglesa  20 h/a 

Claudemir Cercal Mediador  22 h/a 
Diane Ivanise Fiamoncini Biologia e Química  20 h/a 
Fernando Schweger de Souza Mediador  22 h/a 
Graziela Maria Zimmermann da Silva Matemática e Física  20 h/a 
Iliane Regina Fleith Artes  10 h/a 
Suzana Stringari Schmit História e Geografia  20 h/a 
Rosiane do Carmo Souza de Souza Mediadora 22 h/a  
Solange Aparecida do Nascimento Mediadora  22 h/a 
Vera Lúcia Dias Secretária  15 h/a 
Verônica Arlete da Costa de Souza Professora responsável  35 h/a 
Sub-total   250 h/a 
 
 



 123 
 
 
 

 

                                    

   

CURSO DE PIÇARRAS 
Professor ou Professora 

Disciplina 
Carga Horária 

3º e 4º Ciclos (Ensino 
Fundamental) 

Carga Horária 
5º Ciclo (Ensino 

Médio) 

Giovana Galastri Pereira Mediadora 22 h/a  

Glória Alejandra Guarnizo Luna Mediadora 22 h/a  

Jussander Natalia de Borba Professora Responsável  22 h/a 

Regiane Elizabete Vieira Reis Mediadora  22 h/a 

Rosa Maria Toller Gutman Mediadora  22 h/a 

Jean Carlos Bittencourt História e Geografia  20 h/a 

Roberto João Duarte Matemática e Física 10h/a 10h/a 

Cláudia Vizoni M. P. Oliveira Biologia e Química 10h/a 10h/a 

Ricardo Laurini Maciel Língua Portuguesa e 
Espanhola 10h/a 10h/a 

Iliane Regina Fleith Artes  10 h/a 

Ireli Vieira dos Santos Mediadora 22h/a  

Edir Maria Oneda Schurt História e Geografia 06 h/a  

Marília Celina de Souza Fleith Mediadora  22 h/a 
Sub-total   250 h/a 
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CURSO DE ITAJAÍ 

Professor ou Professora 
Disciplina 

Carga Horária 
3º e 4º Ciclo 

(Ensino 
Fundamental) 

Carga Horária 
5º Ciclo 
(Ensino 
Médio) 

Função 
Administrati

va 

Ágata Regiane Quissini Mediadora 22 h/a  18h/a 

Ailton dos Santos Junior Geografia 08 h/a   

Anderson Sartori História 28 h/a  12h/a 

Dalva Mendes Schart Mediadora 22 h/a   

Débora Santos Costa de Souza  Língua Portuguesa 24 h/a   

Emílio César da Silva Língua Estrangeira  28 h/a  

Fabiana Nicolau Mediadora  22 h/a  

Geonete Maria Bernardi 
Agostinho Mediadora  

22 h/a  

Guilhermina Stuker História  20 h/a 4h/a 

Hélia Del Carmem  Farias 
Espinoza Geografia  

12 h/a  

Idemar Vizolli Matemática  20 h/a 20h/a 

Ilizabet Pradi Filosofia  04 h/a  

Janete Klein Física  24 h/a 8h/a 

Maria Beatriz de Araújo Lima Ciências  12 h/a  

Maria Elisabet da Costa Santos Mediadora 22 h/a  8h/a 

Mônica dos Santos Delfino Artes  28 h/a  

Nadja Maria Costa Dal Zot 
Anacleto Mediadora 22 h/a 

  

Nalba Lima de Souza   24 h/a 4h/a 

Odilon Durval da Cunha Klein Mediador  22 h/a  

Paulo Miguel de Toni Matemática 12 h/a   

Pedro Valmir de Borba Biologia e Química  28 h/a 8h/a 

Soraia Liége Nuhrich Coord. 
Aministrativa   40h/a 

Sueli Anacleto Coordenação Geral   40h/a 

Sub-total    588 h/a 
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  CURSO DE BIGUAÇU 

Professor ou Professora Disciplina Carga Horária 
3º Ciclo (Ensino Fundamental) 

Ed-Fátima Teixeira Nascimento Língua Portuguesa 05 h/a 

Gláucia Aparecida de Souza Mediadora 22 h/a 

José Roque Damasco Neto Matemática 05 h/a 

Luis Alves Pequeno História e Geografia 05 h/a 

Sub-total  37 h/a 

 
 
 CURSO DE SÃO JOSÉ 

Professor ou Professora Disciplina Carga Horária 
3º Ciclo (Ensino Fundamental) 

Ed-Fátima Teixeira Nascimento Língua Portuguesa 05 h/a 

Jacine Gomes Miranda Peres Mediadora 22 h/a 

José Roque Damasco Neto Matemática 05 h/a 

Luis Alves Pequeno História e Geografia 05 h/a 

Sub-total  37 h/a 

 
 
 
 CURSO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ 

Professor ou Professora Disciplina Carga Horária 
3º Ciclo (Ensino Fundamental) 

Márcia Glória Rodrigues Costa Mediadora 22 h/a 
Sub-total  22 h/a 
Total Geral  1.184 h/a 
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ANEXO 4 

QUESTIONÁRIO PARA ALUNOS E ALUNAS DA EJA 
 

PARTE I – INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS 
1 - NOME:  
(opcional)_____________________________________________________ 
 
2 - IDADE: (    ) entre 17 e25 anos    (    ) entre 26 e 35 anos     (    ) entre 36 e 45 anos 
             (    ) entre 46 e 55 anos   (    ) entre 56 e 65 anos     (    ) acima de 65 anos 
 
3 - SEXO:  (    ) feminino                      (    ) masculino  
 
4 - ESTADO CIVIL:  (    ) solteiro     (    ) casado     (    ) outro 
                                      (    ) solteira     (    ) casada     
 
5 - RENDA FAMILIAR: (    ) de R$ 240,00 a R$ 480,00     (    ) de R$ 480,00 a R$ 720, 00   
                                            (    ) de R$ 720,00 a R$ 1.920,00  (    ) acima de R$ 1.920,00 
 
6 - CURSO  QUE FREQÜENTOU OU FREQÜENTA NA EJA: 
(    ) Piçarras             (     ) Itajaí  
 
7 - ANO EM QUE INGRESSOU NA EJA: __________ 
 
8 - ANO QUE SE FORMOU NA EJA: 
 
1º e 2º ciclos: ________________ 
3º e 4º ciclos: ________________ 
5º ciclo: _____________________ 
(    ) está cursando 
 
 
PARTE II: RAZÕES PARA RETORNAR À ESCOLA 
1 - QUANDO INGRESSOU NA EJA,  QUANTO TEMPO FAZIA QUE HAVIA SAÍDO DA ESCOLA? 
(    ) de 0 a 3 anos     (    ) de 4 a 6 anos     (    ) de 5 a 7 anos     (    ) de 8 a 10 anos 
(    ) de 11 a 15 anos     (    ) de 16 a 20 anos      (    ) mais de 20 anos       
 
2 - POR QUAL MOTIVO PAROU DE ESTUDAR? 
(    ) trabalho     (    ) doença     (    ) distância da escola     (    ) falta de interesse 
(    ) medo     (    ) outros   
Descreva: _______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
3 - QUAL O MOTIVO QUE FEZ VOCÊ VOLTAR A ESTUDAR? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
PARTE III: AVALIANDO O CURSO ESCOLHIDO 

1 - QUAIS AS SUAS EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO À  ESCOLA, QUANDO VOCÊ VOLTOU A 
ESTUDAR? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

2 - VOCÊ ENCONTROU NA ESCOLA AQUILO QUE ESPERAVA? 

(    ) sim                         (    ) não 
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Justifique:__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 

3 - OS CONHECIMENTOS QUE VOCÊ CONSTRUIU NA EJA, FORAM SIGNIFICATIVOS  PARA 
SUA VIDA PROFISSIONAL E/OU  PESSOAL? 

(    ) sim                            (    ) não 

Justifique:__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

4 - ALGUMA COISA MUDOU NA SUA VIDA PESSOAL E/OU PROFISSIONAL DEPOIS QUE 
INGRESSOU NA EJA? 

(    ) sim                            (    ) não 

Explique: _________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

5 – AS PESSOAS QUE FREQUENTAM CURSOS PARA EJA FORAM, POR ALGUM MOTIVO, 
EXCLUÍDOS DA ESCOLA EM IDADE “REGULAR”. DE QUE MANEIRA VOCÊ PERCEBE QUE O 
CURSO DE EJA EM QUE VOCÊ FREQUENTOU OU FREQUENTA ESTÁ CONTRIBUINDO PARA 
A SUPERAÇÃO DESTA EXCLUSÃO? 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

6 – O QUE VOCÊ INCLUIRIA E/OU MUDARIA NA ATUAL EJA, PARA QUE SUAS 
NECESSIDADES FOSSEM MELHOR ATENDIDAS? 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 
Este questionário foi a primeira etapa da coleta de dados referentes a minha pesquisa. A próxima, será uma 
entrevista para complementação dos dados.  
Gostaria de saber se você se disponibilizaria a uma conversa posterior (entrevista) de modo que informações 
mais detalhadas pudessem ser colhidas? 
(    ) sim                        (    ) não 

Se a sua resposta foi sim, favor preencher os dados abaixo para que eu possa fazer um contato e agendar uma 
entrevista, de acordo com sua disponibilidade. 

NOME:__________________________________________________________________ 

ENDEREÇO: 

Rua:____________________________________________________________________ 

Nº: ________ Apto: ________ Bairro: _________________________________________ 

Município:_____________________Telefone para contato:_________________________ 

E-mail:__________________________________________________________________ 

Já concluiu o curso? 

(    ) sim                      (    ) não 

OBRIGADA PELA SUA PARTICIPAÇÃO!! 
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ANEXO 5 

QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORAS E PROFESSORES DA EJA 

PARTE I – INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS 
1 - NOME: (opcional)_____________________________________________________ 
 
2 - SEXO:  (    ) feminino                      (    ) masculino  
 
3 - CURSO EM QUE ATUA  NA EJA: 
(    ) Piçarras              (    ) Penha              (     ) Itajaí              (    ) São José   
(    ) Biguaçu              (    ) Balneário Camboriú 
 
4 - QUAL OU QUAIS CICLOS EM QUE ATUA: 
(    ) 3º ciclo              (    ) 4º ciclo              (    ) 5º ciclo               
 
5 - PAPEL QUE DESEMPENHA: 
(    ) professor mediador                     (    ) professora de área 
(    ) professora mediadora                 (    ) professor de área 
 
6 - ANO EM QUE INGRESSOU NA EJA DA UNIVALI: ___________________________ 
 
7 - JÁ TINHA ALGUMA EXPERIÊNCIA COM EJA ANTES DE INGRESSAR NO CURSO DA 
UNIVALI? 
 
Qual:______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

Por quanto tempo?________________________________________________________ 
 
 
PARTE II: AVALIANDO O CURSO  

1 - VOCÊ CONHECE O OBJETIVO DA PROPOSTA DA EJA DA UNIVALI? 
(    ) sim              (    ) não 
 
Se você conhece, descreva-o:__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
2 - ESTE OBJETIVO VAI AO ENCONTRO DAQUILO QUE VOCÊ ACREDITA COMO 
ESCOLARIZAÇÃO PARA EJA? 
(    ) sim              (    ) não 
Justifique:__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
3 - VOCÊ CONHECE AS EXPECTATIVAS E A HISTÓRIA DE VIDA DOS SEUS ALUNOS E DE 
SUAS ALUNAS AO INICIAREM O CURSO? 
(    ) sim              (    ) não   
 
4 - VOCÊ PROCURA ATENDER ESTAS EXPECTATIVAS? 
(    ) sim              (    ) não 
 
Como?_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________ 
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5- VOCÊ ACREDITA QUE OS CONHECIMENTOS CONSTRUÍDOS PELOS ALUNOS E ALUNAS 
NA EJA, SÃO REALMENTE SIGNIFICATIVOS PARA AS SUAS VIDAS PROFISSIONAL E/OU 
PESSOAL? 

(    ) sim              (    ) não 
Que evidências você tem para justificar sua afirmação ou 
negação:___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
6 - DE QUE FORMA VOCÊ PENSA QUE O CURSO DA EJA DA UNIVALI CONTRIBUI  PARA A 
SUPERAÇÃO DA EXCLUSÃO? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 
7 - QUAIS AS DIFICULDADES E/OU FACILIDADES QUE VOCÊ ENCONTRA PARA 
DESEMPENHAR O SEU PAPEL E  ATINGIR O OBJETIVO DA PROPOSTA? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 
8 - O QUÊ VOCÊ INCLUIRIA E/OU MUDARIA NA ATUAL EJA, PARA QUE SEUS OBJETIVOS 
FOSSEM PLENAMENTE ATINGIDOS? 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 
Este questionário foi a primeira etapa da coleta de dados referentes a minha pesquisa. A próxima, será uma 
entrevista para complementação dos dados.  

Gostaria de saber se você se disponibilizaria a uma conversa posterior (entrevista) de modo que informações 
mais detalhadas pudessem ser colhidas? 

 

(    ) sim                        (    ) não 

Se a sua resposta foi sim, favor preencher os dados abaixo para que eu possa fazer um contato e agendar uma 
entrevista, de acordo com sua disponibilidade. 

NOME:__________________________________________________________________ 

ENDEREÇO: 

Rua:____________________________________________________________________ 

Nº: ________ Apto: ________ Bairro: _________________________________________ 

Município:________________________________________________________________ 

Telefone para contato:______________________________________________________ 

E-mail:__________________________________________________________________ 

 

OBRIGADA PELA SUA PARTICIPAÇÃO! 
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ANEXO 6 

 
PRIMEIRA TABULAÇÃO DOS DADOS DOS QUESTIONÁRIOS (PARTE I) 

 
ALUNOS E ALUNAS DE ITAJAÍ 

 
QUADRO I 
 

IDADE SEXO EST. CIVIL RENDA CURSO 
ANO DE 
INGRESSO 
EJA 

ANO QUE SE 
FORMOU 

TEMPO QUE 
HAVIA SAÍDO DA 
ESCOLA 

MOTIVO QUE 
PAROU 

Entre 17 e 
25 anos 08 Feminino 22 Solteiro 14 Menos de 

240 01 Itajaí 42 2000 03 
1º e 2º 
ciclos 
2002 

08 Zero a 3 anos 07 Trabalho 20 

Entre 26 e 
35 anos 14 Masculino 20 Casado 24 240 a  480 12   2001 10 

3º e 4º 
ciclos 
2003 

24 4 a 7 anos 04 Doença 02 

Entre 36 e 
45 anos 15   Outros 04 480 a 720 08   2002 07   8 a 15 anos 08 Distância 05 

Entre 46 e 
55 anos 05     720 a 1.920 18   2003 10   16 a 20 anos 08 Falta de 

interesse 07 

Entre 56 e 
65 anos 00     Acima de 

1.920 01   2004 12   + de 20 anos 14 Medo 06 

Acima de 
65 anos 00     Não 

respondeu 02         Outros 03 
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ANEXO 7 

 
PRIMEIRA TABULAÇÃO DOS DADOS DOS QUESTIONÁRIOS(PARTE II 
E II) DOS ALUNOS E DAS ALUNAS DE ITAJAÍ 
 

QUADRO II 

Descrição dos motivos que parou de estudar Freqüência 
- Trabalhar para sobreviver 19 
- Achava o ensino fraco 02 
- Cuidar dos irmãos para a mãe ir trabalhar 01 
- A mãe dizia que mulher não precisava estudar 01 
- Cirurgia 01 
- A escola era muito longe 03 
- A diretora não deixava chegar atrasado 01 
- Ódio de português 01 
- Apanhou do professor 01 
- Muita festa, não tinha tempo para a escola 01 
- Para ser jogador de futebol 01 
- Cuidar da casa e dos filhos 01 
- Medo dos professores 01 
- Falta de recursos para comprar os materiais 01 
- Medo da matemática 01 
- Idade avançada para continuar na escola regular 01 

• Falas de sujeitos para transcrição: 11 
 

      QUADRO III 
Qual o motivo que fez  voltar a estudar Freqüência 

- Exigência do mercado de trabalho 17 
- Acompanhar os avanços tecnológicos e progresso 01 
- Adquirir mais conhecimentos 06 
- Escrever melhor 01 
- Vontade de ser alguém 02 
- Visão melhor de mundo 01 
- Ver  outros colegas estudando 02 
- Um sonho 03 
- Acabar com os obstáculos 01 
- Ser uma boa enfermeira 03 
- Vergonha de não ter estudo 01 
- Fazer vestibular 05 
- Relacionar-se com outros colegas 01 
- Incentivo de outras pessoas 06 
- Desenvolvimento pessoal 02 
- Melhorar a auto-estima 01 
- Sentir-se melhor na sociedade 01  
- Vontade de estudar 03 
- Fazer faculdade de Direito 01 
- Crescer culturalmente 02 
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- A escola ser próxima 01 
- Educar os filhos 02 
- Dar chance a minha pessoa 01 
- Conseguir um emprego melhor 01 
- Fazer faculdade de história 01 
- Concurso na área da saúde 01 
- O estudo é importante 01 
- Terminar o Ensino Médio 01 

 
• Falas de sujeitos para transcrição: 7, 8, 12, 17 

 
QUADRO IV 

Quais as expectativas em relação à  escola, quando voltou a 
estudar? Freqüência 

- Para conseguir um emprego na Univali e ter desconto 
para cursar a faculdade 01 

- Ter um ensino mais puxado 02 
- Mais conhecimento 10 
- Melhor formação profissional 03 
- Melhor comunicação 02 
- Formar e fazer vestibular 02 
- Crescer culturalmente 01 
- Estar atualizado 01 
- Sistema de ensino 02 
- União entre amigos 01 
- Fazer amigos 02 
- Conseguir aprender 02 
- Vencer o medo 01 
- Vencer as dificuldades 02 
- Formar-me 04 
- Dizer que me formei 01 
- Evoluir 01 
- Ter um ensino de qualidade 01 
 
• Falas de sujeitos para transcrição: 1, 8, 19, 31, 34, 38 
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QUADRO V 

Encontrou na escola aquilo que esperava – sim=36 Freqüência 
- Mais ensino 01 
- Ajuda de professor@s e colegas 03 
- Compreensão 02 
- Bons professores 10 
- Aprender coisas boas e novas 05 
- Relembrar 01 
- Muita coisa 01 
- Diálogo 01 
- Liberdade de expressa-se 03 
- Escola de qualidade 01 
- Alto nível educacional 01 
- Debates 01 
- Sentir-me bem 01 
- Amizade 06 
- Aprendizado significativo 01 
- Não ter prova 02 
- Um sistema revolucionário 05 
- Tornei-me adulto responsável 01 
- Melhorou minha comunicação 01 
- Vontade de buscar conhecimentos para a vida 01 
- Ensino menos estressante 01 
- Mais segurança 01 
- Motivação, aceitação e entusiasmo 02 
- Outra maneira de aprender 02 
- Professores legais 01 
- Pessoas na mesma condição, muito tempo fora da 

escola 01 

 
• Falas de sujeitos para transcrição: 33, 31, 26, 25, 15, 12, 9
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QUADRO VI 

Encontrou na escola aquilo que esperava  Freqüência 
- Não 05 
- Branco 01 
- Não aprendemos muito sobre física, matemática e 

química 01 

 
 

QUADRO VII 

Os conhecimentos construídos  foram significativos  para vida 
profissional e/ou  pessoal? Freqüência  

- Sim 40 
- Branco 02 
- Não 00 
- Aprendi o que é gênero 01 
- Abriu a mente para o mundo 01 
- Melhorei a timidez 01 
- Entendo melhor e valorizo a opinião dos outros 04 
- Usei os conhecimentos no trabalho 02 
- Sei conversar e debater melhor os assuntos 07 
- Inclusão na sociedade 01 
- Consigo analisar e refletir sobre as coisas 03 
- Melhor relacionamento com as pessoas 03 
- Aprender com os outros 01 
- Auto avaliação 01 
- Auto confiança 04 
- Outra visão de mundo 02 
- São conhecimentos para a vida, não servem para 

fazer vestibular 01 

- Poder dividir o conhecimento com outras pessoas 01 
- Mais segurança 01 
- Fiquei mais esperto e mais inteligente 01 

 
• Falas de sujeitos para transcrição: 3, 7, 10, 17, 18, 23, 24, 31, 32, 36,  
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QUADRO VIII 

Alguma coisa mudou na  vida pessoal e/ou profissional depois 
que ingressou na EJA Freqüência  

- Sim  41 
- Sou mais feliz 02 
- Encontrei pessoas iguais a mim 01 
- Jeito de falar, pensar e agir 05 
- Recuperei a auto estima 02 
- Cresci 01 
- Poder ajudar os filhos na escola 01 
- Promoção no trabalho 01 
- Adquirir mais conhecimento 04 
- Pouca coisa 01 
- Sou muito elogiado 01 
- Várias coisas 02 
- Já não sinto tanta dificuldade 01 
- Fiquei mais esperta 02 
- Auto confiança 04 
- Melhor relacionamento com as pessoas 01 
- Respeito com a opinião das outras pessoas 01 
- O desejo de continuar 03 
- Ainda me sinto discriminado 01 
- Poder responder o questionamento dos meus filhos 01 
- Sentir-se valorizado 02 
- Moral 01 
- Força de vontade 01 
- Confiança para debater com outras pessoas 01 
- Fiz várias amizades 01 
- Aprendi a falar corretamente 01 
- Sentir-se alguém 01 
- Aprendi a escrever melhor 01 
- Vi que sou capaz 01 
- Saber respeitar a deficiência dos outros 01 
- Administrar as minhas deficiências 01 
- Me sinto importante 01 

 
 

• Falas de sujeitos para transcrição: 37, 31, 24, 17, 14, 13, 03, 01 
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QUADRO IX 
De que maneira você percebe que o curso de EJA está 
contribuindo para a superação da exclusão. Freqüência  

- Dando condições de continuar 04 
- Ver o mundo com outros olhos 01 
- Boa comunicação com os alunos 01 
- Abrindo novos caminhos 01 
- Com a flexibilidade do horário e problemas 

individuais de cada um 04 

- Motivação na sala para superar o cansaço 05 
- Todos são bem aceitos e recebem atenção 01 
- Chance de fazer uma auto-avaliação 01 
- Não tem prova 01 
- Mostra o potencial de cada um 01 
- Dar direitos a todos 01 
- Não ter medo 02 
- Liberdade de expressão 02 
- Bom relacionamento entre as várias idades 01 
- Estímulos recebidos 05 
- O ensino é regular 01 
- Igualdade de oportunidades 01 
- Esquecer as mágoas passadas 01 
- Dando oportunidade de retornar aos estudos 01 

 
• Falas de sujeitos para transcrição: 3, 6, 8, 10, 17, 20, 25, 31, 36, 37, 41 

 
QUADRO X 

O quê incluiria e/ou mudaria na atual EJA, para que as 
necessidades fossem melhor atendidas Freqüência  

- Nada 24 
- A melhora é espontânea 01 
- Escrever mais e não falar tanto 02 
- Oferecer um curso técnico laboratorial 01 
- Menos debates e mais conteúdos que sirvam para o 

vestibular 03 

- Menos preconceito 01 
- Abrir novas turmas para atender quem está na lista 

de espera 01 

- Uma melhor explicação sobre avaliação 01 
- Mais aulas de português 01 
- Está nota dez 01 

 
• Falas de sujeitos para transcrição: 30, 7, 3 
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PRIMEIRA TABULAÇÃO DOS DADOS DO QUESTIONÁRIO (PARTE I) 

 
EGRESSOS E EGRESSAS -  PIÇARRAS 

 
QUADRO I 
 

IDADE SEXO EST. CIVIL RENDA CURSO 
ANO DE 
INGRESSO 
EJA 

ANO QUE SE 
FORMOU 

TEMPO QUE 
HAVIA SAÍDO DA 
ESCOLA 

MOTIVO QUE 
PAROU 

Entre 17 e 
25 anos 02 Feminino 05 Solteiro 05 Menos de 

240  Piçarras 10 2000  
1º e 2º 
ciclos 
2001 

01 Zero a 3 anos 02 Trabalho 06 

Entre 26 e 
35 anos 04 Masculino 05 Casado 04 240 a  480 02   2001 01 

3º e 4º 
ciclos 
2002 

03 4 a 7 anos 01 Doença 02 

Entre 36 e 
45 anos 04   Outros 01 480 a 720 04   2002 09 5º ciclo 

2003 10 8 a 15 anos 02 Distância 01 

Entre 46 e 
55 anos      720 a 1.920 03   2003    16 a 20 anos 02 Falta de 

interesse 02 

Entre 56 e 
65 anos      Acima de 

1.920    2004    + de 20 anos 03 Medo  

Acima de 
65 anos      Não 

respondeu 01         Outros 02 
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PRIMEIRA TABULAÇÃO DOS DADOS DOS QUESTIONÁRIOS (PARTE II E III) 

DOS EGRESSOS E DAS EGRESSAS - PIÇARRAS 
 

 

           QUADRO II 

Descrição dos motivos que parou de estudar Freqüência 
- Trabalhar com os pais 01 
- Serviço militar 01 
- Trabalhar para sobreviver 01 
- Para ter uma profissão ou bom emprego não era necessário 

concluir os estudos 01 

- Não podia conciliar o estudo com o horário de trabalho 01 
- Tinha doença na família 02 
- Constituir família cedo e tinha obrigações de mãe 02 
- Não tinha dinheiro  

 
      QUADRO III 

Qual o motivo que fez  voltar a estudar Freqüência 
- Melhorar no trabalho 04 
- O desejo de buscar o conhecimento 02 
- Para superar uma situação difícel como o término de um longo 

casamento 01 

- Perceber o quanto o estudo fazia falta em mim e para a vida 01 
- Sugestão médica por causa de uma depressão 01 
- Uma tendência para entrar no mundo globalizado 01 
- Sem estudo você é rejeitado, ignorado, não valorizado e 

discriminado 01 

- Interesse de crescer 01 
- Para conseguir ingressar na faculdade no curso de turismo 01 
- Arrependimento 01 
- Para prestar concurso público 01 

 
• Falas de sujeitos para transcrição: 7, 5, 4 
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QUADRO IV 

Quais as expectativas em relação à  escola, quando voltou a 
estudar? Freqüência 

- Ultrapassar os obstáculos e conquistar os sonhos 01 
- O método foi assustador e diferente 01 
- Insegurança em poder acompanhar os ensinamentos 01 
- Propósito de se formar 01 
- Aprender o que não consegui aprender com as 

experiências da vida 01 

- Que era igual ao método tradicional 01 
- Reaprender o que já tinha aprendido 01 
- Ver a vida bem melhor 01 
- Achar uma saída, um gosto pela vida 01 
- Ansiedade em relação à capacidade de aprendizagem 01 
- Melhorar meu aprendizado 01 
 
• Falas de sujeitos para transcrição: 3, 5, 6, 8,  

 
 

QUADRO V 

Encontrou na escola aquilo que esperava – sim = 10 Freqüência 
- Relembrei matérias 02 
- Conheci assuntos desconhecidos 05 
- Fiz novos amigos 03 
- Bom preparatório para o vestibular 01 
- Bons professor@s    02 
- Outra visão do meu futuro 01 
- Empenho de professor@s   e colegas 01 
- Ensino diferente 02 
- Aprendi com lições tiradas do cotidiano e da 

atualidade 01 

- Ensino globalizado 01 
- Superou as expectativas 03 
- Aprendizagem total 01 
- Relação de amizade, sem distinção entre professor@s 

e colegas 01 

- Ver o mundo melhor 01 
- Solidariedade 01 
- Novo sentido para a vida 01 
- Pensamento positivo 01 
- Cheguei no meu objetivo 01 

 
• Falas de sujeitos para transcrição: 5,  6 
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QUADRO VI 
Encontrou na escola aquilo que esperava  Freqüência 

- Não 00 
 
 

QUADRO VII 

Os conhecimentos construídos  foram significativos  para vida 
profissional e/ou  pessoal?  Sim = 10 Freqüência  

- Passei num concurso público 01 
- Cada conhecimento adquirido é um bom conceito 

para a vida 01 

- Maneira de falar, agir 01 
- Não ter medo em tomar decisões 01 
- Maneira de se expressar com as pessoas 01 
- Mais cultura 01 
- Ser valorizado pelos companheiros de trabalho 01 
- Ser valorizado pelos filhos 01 
- Melhor relacionamento com outras pessoas 01 
- Auto confiança em expressar opiniões 02 
- Crescer como pessoa 01 
- Ver o mundo de outra maneira 01 
- Saber que sou alguém no universo 01 
- Para melhorar o dia a dia 01 
- Espera de um melhor emprego 02 
- Estou cursando enfermagem 01 
- Sou muito feliz 01 

 
 

• Falas de sujeitos para transcrição: 1, 6, 9,  
 
 

QUADRO VIII 

Alguma coisa mudou na  vida pessoal e/ou profissional depois 
que ingressou na EJA? Sim = 10 Freqüência  

- Aprendi a ter mais respeito com os outros e comigo 
mesmo 01 

- Aprendi que nunca é tarde para tentar 01 
- Mais conhecimento 03 
- Maneira de se expressar 01 
- Satisfação em ter concluído o 2º grau 01 
- Ser mais valorizado e reconhecido pelas outras 

pessoas 01 

- Sou uma pessoa mais consciente e otimista 01 
- Enfrentar melhor as situações do dia a dia 02 
- Comecei a trabalhar 01 
- Ter independência 01 
- Ver a vida de outra maneira 01 
- Estou cursando uma universidade 02 
• Falas de sujeitos para transcrição: 5,  8, 9,  
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QUADRO IX 
De que maneira você percebe que o curso de EJA está 
contribuindo para a superação da exclusão. Freqüência  

- Bom tratamento 02 
- Quando valoriza cada aluno e aluna 01 
- Fazendo cada um sentir-se igual 02 
- Ajudando a recuperar o tempo perdido 03 
- Dando oportunidades iguais 04 
- Encoraja as pessoas 01 
- Por ser um curso rápido e prático 01 

 
 

• Falas de sujeitos para transcrição: 6,  10 
 

QUADRO X 
O quê incluiria e/ou mudaria na atual EJA, para que as 
necessidades fossem melhor atendidas Freqüência  

- Menos assunto e mais tempo para cada matéria 01 
- Mais carga horária e aulas com vídeo 01 
- Aulas de computação 01 
- Aula de teatro 01 
- Outros cursos depois de formado 01 
- Questões de avaliação e metodologia de ensino 01 
- Divulgação 01 
- Estímulo 01 
- Ótimo método e trabalho em equipe 01 
- Melhor noção do que é uma faculdade 01 
- Está ótimo, não mudaria 01 

 
• Falas de sujeitos para transcrição: 5,  
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PRIMEIRA TABULAÇÃO DOS DADOS DOS QUESTIONÁRIOS (PARTE I) 

 
PROFESSORAS E PROFESSORES 

 
              QUADRO I 

 

SEXO CURSO CICLO QUE 
ATUA* 

PAPEL QUE 
DESEMPENHA 

ANO DE 
INGRESSO EJA 
DA UNIVALI 

EXPERIÊNCIA 
ANTES DE 
INGRESSAR NA 
EJA DA UNIVALI 

TEMPO DE 
EXPERIÊNCIA 

Feminino 28 Itajaí 17 3º ciclo 24 Professor 
mediador 03 De 1992 a 

2000 06 Sim 13 1 ano 04 

Masculino 14 Piçarras 10 4º ciclo 20 Professora 
mediadora 15 2001 04 Não 25 2 anos 04 

  Penha 09 5º ciclo 25 Professor de 
área 11 2002 11   3 anos 03 

  Baln. 
Camboriú 01   Professora de 

área 11 2003 21   10 anos 02 

  Biguaçu 03   
Professora 

responsável 
pelo curso 

02       

  São José 02           
 
 
                 * Alguns atuam em mais de um ciclo, por isso justifica-se o número maior no total. 
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PRIMEIRA TABULAÇÃO DOS DADOS DOS QUESTIONÁRIOS (PARTE I E II) 

 
PROFESSORES E PROFESSORAS 

 
 

QUADRO II 
Descrição da experiência antes de ingressar na EJA da Univali Freqüencia 
- Rede estadual 03 
- Rede privada 02 
- Escola Sul/CUT/Florianópolis 02 
- Supletivo Rio Grande do Sul 01 
- Rede Municipal Itajaí 01 
- Rede Municipal Itapema 01 
- Rede Municipal Balneário Camboriú 01 
- Rede Municipal Penha 01 
- Presídio de Itajaí 01 
- Pronera – Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 01 
- Rede Municipal Piçarras 01 
- Supletivo Penha/Univali 03 

     
  
 
 QUADRO III 

Avaliando o curso:  

Você conhece o objetivo da proposta da EJA da Univali? Descreva 
Sim:  40            Não: 00         Branco:  02* 

Freqüencia 

- Proposta fundamentada nos Estudos Culturais 04 
- Proposta interdisciplinar 08 
- Fundamentada no cotidiano 04 
- Voltada para a formação do sujeito 01 
- Explora como os sujeitos são construídos historicamente 17 
- Contempla o contexto cultural 06 
- Contempla o contexto histórico 06 
- Proporciona o aluno e aluna se perceberem construídos socialmente 04 
- Um espaço de inclusão 14 
- Um espaço de reflexão 03 
- Um espaço de ampliação 01 
- Um ambiente de interação 02 
- Permite aos alunos e alunas perceberem-se como sujeitos de sua 

própria história 02 

- Proporciona a conquista da cidadania 01 
- Proporciona a conquista de seu espaço na sociedade 02 
- Um currículo multicultural 03 
- Oportuniza valorizar as diferenças históricas, sociais e culturais 01 
- Uma proposta intercultural 01 
- Uma proposta significativa 06 
- Para formar alunos e alunas críticos 04 
- Uma proposta que dê condições de melhorar a qualidade de vida 04 
- Uma proposta diferenciada 01 
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- Proporcionar a convivência com as diferentes formas de 

discriminação, preconceito e exclusão 02 

- Proporcionar a construção do conhecimento 05 
- Integrar o aluno ou aluna ao processo 06 
- Formar para o mercado de trabalho 01 
- Formar para a vida 01 
- Acredita na pedagogia de projetos de pesquisa 01 
- Uma proposta para construção de uma avaliação a serviço da 

aprendizagem 01 

- Propõe um ensino contextualizado 01 
- Uma proposta criativa-expressiva 01 
- Proporciona a formação integral 01 
- Proposta não conteudista 03 
- Trabalha com sujeitos que já foram excluídos 07 

 
* Deixaram em branco mas descreveram  
 

• Falas de sujeitos para transcrição: 5, 6, 21 
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QUADRO IV 

Este objetivo vai ao encontro daquilo que você acredita como escolarização para 
EJA? Justifique 
Sim:  42       Não: 00 

Freqüência  

- Promove metodologia diferenciada 01 
- Contribui na construção do conhecimento 03 
- Promove um espaço para pensar e perguntar 06 
- É um espaço de interação e reflexão entre diferentes saberes 13 
- Promove a inclusão 07 
- É um espaço de convivência entre as diversidades culturais 01 
- Possibilita a qualidade de vida 04 
- Faz com que os alunos e alunas sentem-se parte do processo 02 
- É diferente da escola tradicional 04 
- As aprendizagens são significativas 06 
- Proposta flexível 01 
- Valorizam os diferentes saberes 05 
- Uma proposta interdisciplinar 04 
- Possibilidade de democratização do conhecimento 01 
- Levam em conta os processos culturais 01 
- Trabalha com conteúdos significativos 02 
- Estabelece ligações entre o local e o global 02 
- Escolarização qualitativa 01 
- Contextualiza os conhecimentos 01 
- Um espaço de resignificação de conteúdos 01 
- Valoriza as diferenças 01 
- Propõe projetos de pesquisa 02 
- Proposta de reintegração na sociedade 01 
- Rompe com a fragmentação científica e moderna 01 
- Rompem as diferentes formas de pensar 01 
- Respeita as identidades 03 

 
• Falas de sujeitos para transcrição: 17, 26, 30
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QUADRO V 

Você conhece as expectativas e a história de vida dos seus alunos e de suas alunas 
ao iniciarem o curso? 
Sim:  32     Não:  07     Algumas:  03 
Como você trabalha para atender a essas expectativas relacionadas às 
histórias de vida de seus alunos e alunas? 

Freqüência  

- Acompanhando o trabalho no planejamento semanal 04 
- Lendo os registros 01 
- Lendo as histórias de vida 11 
- Observando as turmas 02 
- Realizando registros 01 
- Tateando 01 
- Trazendo para sala situações significativas 03 
- Valorizando a história de cada um 03 
- Fazendo-os acreditar em seus sonhos e capacidades 03 
- Estabelecendo relações próximas com a turma 01 
- Adequando aspectos do currículo às suas expectativas 02 
- Trabalhando exercícios de integração 02 
- Deixando os alunos e alunas à vontade 02 
- Procurando conhecer melhor os alunos e alunas 01 
- Procurando conhecer as necessidades e anseios do grupo 13 
- Ouvindo depoimento dos alunos e alunas 05 
- Trabalhando a auto-estima 04 
- Promovendo a conscientização das possibilidades de superação das 

dificuldades 02 

- Fazendo os alunos e alunas refletirem sobre seus problemas 06 
- Trabalhando junto com o professor ou professora mediadora 03 
- Inserindo os alunos e alunas no contexto globalizado 01 
- Relacionando os assuntos ao cotidiano 07 
- Estabelecendo relação de ensino-aprendizagem dinâmica, democrática, 

recíproca e dialógica 01 

- Fazendo os alunos e alunas se reconhecerem como protagonistas de sua 
própria história 02 

- Valorizando os alunos e alunas 01 
- Valorizando suas culturas 01 
- Valorizando seu potencial 01 
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QUADRO VI 
Você acredita que os conhecimentos construídos pelos alunos e alunas na EJA, são 
realmente significativos para as suas vidas profissional e/ou pessoal? 

Sim:  42       Não:  00 
Que evidências você tem para justificar sua afirmação ou negação. 

Freqüência  

- A proposta permite pesquisar, questionar, observar, analisar, investigar, 
debater, trabalhar coletivamente e individualmente 01 

- A fala, postura, entusiasmo, angústia e reações dos alunos e alunas 05 
- Os alunos e alunas levantam questões de interesse para discussão 03 
- A discussão parte do cotidiano 03 
- Valoriza a cultura de cada um 01 
- Relato dos alunos e alunas 04 
- Quando os alunos e alunas demonstram as transformações ocorridas, 

superando as dificuldades; expressam pensamentos; alcançam a auto 
confiança 

08 

- Quando participam e argumentam nas discussões 07 
- Posicionam-se criticamente 07 
- Quando fazem relações com o seu dia-a-dia 10 
- Quando mudam a forma de olhar e entender o mundo 04 
- Quando torna o conhecimento significativo 01 
- Complicado afirmar, porque entre o concebido/elaborado/praticado existe 

uma grande diferença 01 

- Através dos depoimentos dos alunos e alunas 07 
- Demonstram melhor entendimento do seu mundo e da sociedade que os 

cerca 02 

- Quando apresentam trabalhos para o restante da turma com segurança 01 
- Acompanho as transformações pessoais e o ingresso de alguns alunos e 

alunas na faculdade 01 

- Acompanhamento da aprendizagem dos alunos e alunas por mais de um 
ano 02 

- Demonstram mais autonomia, mais otimismo e elevação da auto-estima 04 
- Realizam uma dinâmica do local para o global e vice-versa 01 
- Se reconhecem como participantes e construtores da história 03 
- Aumento no número das matrículas 01 
- Empenho nas atividades em sala 01 
- Ao construir seu próprio conhecimento 01 

 
• Falas de sujeitos para transcrição: 7, 11, 13, 16, 20, 23
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QUADRO VII 
De que forma você pensa que o curso da EJA da Univali contribui  para a 
superação da exclusão? Freqüência  

- Superando a prática pedagógica da escola regular 06 
- Assumindo o compromisso de uma sociedade participativa, 

democrática, solidária, transformadora 01 

- Quando faz o aluno ou aluna se perceber como pessoa que tem 
possibilidades, habilidades, sonhos, limites, potencialidades 01 

- Fazendo com que o aluno ou aluna atue, se insira, pense e fale 02 
- Na forma carinhosa e respeitosa em que os alunos e alunas são 

tratados 01 

- Promovendo a inclusão em todos os sentidos 03 
- Diferente forma de avaliação, sem notas e reprovação 03 
- Valoriza a individualidade 03 
- Por ser um currículo multicultural, que valoriza a cultura de cada um e 

cada uma 11 

- Trabalhando a alteridade 02 
- Curso voltado para a sociedade 01 
- Trabalha voltado para atender as expectativas 03 
- Trabalhando para a elevação da auto-estima 02 
- Trabalha as diferenças com mais flexibilidade 06 
- Valoriza a diversidade 05 
- Curso gratuito 03 
- Trabalha com conteúdos significativos 01 
- Promove espaço para a construção do conhecimento 03 
- A descoberta polifônica e caleidoscópica da aprendizagem, do 

conhecimento outrora ignorado 01 

- Valorizando o indivíduo 01 
- Currículo interdisciplinar 01 
- Pelo relato dos alunos e alunas 01 
- Quando o aluno e aluna se percebem construtor de sua própria história 01 
- Opera com avaliação formativa 01 
- Contemplando questões do cotidiano 03 
- Possibilita discussões sobre exclusão 02 
- Proporcionando a possibilidade de acesso e acolhimento da Instituição 01 
- Valoriza os conhecimentos dos alunos e alunas 04 
- Aproximação e vínculo entre a turma e professor ou professora 02 

 
Falas de sujeitos para transcrição: 21, 25, 26, 35 
QUADRO VIII 
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• Falas de sujeitos para transcrição: 2, 3, 5, 16, 18, 21, 23, 28, 35, 38 

Quais as dificuldades e/ou facilidades que você encontra para desempenhar o seu 
papel e  atingir o objetivo da proposta? Freqüência 

DIFICULDADES:  
- Trabalhar em dois ciclos diferentes e ter que fazer o planejamento 

alternado 01 

- Lidar com meus conceitos na condição de professor 01 
- Acompanhar de forma mais próxima todas as turmas 01 
- Conhecer melhor a proposta 01 
- Romper com a fragmentação dos conteúdos 01 
- Desconstruir e lidar com a idéia tradicional de escola que os alunos e 

alunas trazem 03 

- Quando o conteúdo (literatura) não tem elo com o restante do tema 01 
- Conseguir materiais atualizados para cada tema 01 
- O fator tempo para a exploração dos vários temas 02 
- Falta de biblioteca 02 
- Falta de conhecimento em diversas áreas 03 
- Pouco tempo para trabalhar com cada turma 05 
- Diferença de idade na sala 01 
- Número excessivo de alunos e alunas 03 
- Falta de leitura para aprofundamento das discussões 01 
- Influência religiosa que os alunos e alunas trazem 01 
- Desconstrução interior de cada professor e professora 05 
- Desafios que o cotidiano da sala de aula traz 01 
- Curso longe da coordenação, pouca e distante orientação 01 
- Parceria com os professores e professoras de área 01 
- Falta dos alunos e alunas 01 
- Excesso de temas para o mesmo ciclo (5º) 01 
- Instrumento avaliativo que aborde as diferenças 02 
- Professores e professoras mediadoras e de área, falando e agindo da 

mesma maneira 02 

- Fazer a mediação no sentido real da palavra 01 
FACILIDADES:  
- Receptividade dos alunos e alunas e bom relacionamento 01 
- Planejamento nas sextas-feiras 07 
- Espaço para discussão 03 
- Trabalhar com música e temas propostos 01 
- Formação continuada com leitura e discussão de textos 03 
- Estrutura bem montada 01 
- Identificação com a proposta 01 
- Metodologia apaixonante do trabalho através da música 01 
- O grupo de profissionais 03 
- Flexibilidade para desenvolver as atividades 02 
- Construção de critérios na avaliação 01 
- Disponibilidade dos professores e professoras de área 01 
- Relações humanas baseadas no respeito às diferenças de cada um e cada 

uma 01 

- O envolvimento de todos e todas na sala 01 
- Bom relacionamento com coordenação, corpo administrativo, professores 

e professoras 01 

- Os alunos e alunas que questionam e forçam a mim professora, pesquisar 
para fazer diferente  01 
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QUADRO IX 

O quê você incluiria e/ou mudaria na atual EJA, para que seus objetivos fossem 
plenamente atingidos? Freqüência 

- Resposta em branco 07 
- Nada 04 
- O caminho é este 01 
- Dedicação exclusiva de todos e todas envolvidos 01 
- As mudanças e inclusões ocorrem ao longo da caminhada 04 
- Mais leitura, seminário, cursos 02 
- Maior conhecimento nas diversas áreas 01 
- Acreditar e contribuir com o processo, não mudar ou incluir 01 
- Mais tempo para as reuniões de planejamento 01 
- Mais tempo para os professores e professoras de área 02 
- Desmembrar a turma em dois, menos alunos e alunas na sala 06 
- Organização de uma estrutura própria para EJA 01 
- Continuar trabalhando o projeto com seriedade 01 
- Trabalho de campo, fora da sala 01 
- Maior sintonia com as bases conceituais da proposta 01 
- Mais discussão sobre o papel do professor e professora de área e 

professor mediador e professora mediadora 01 

- Diminuir o número de temas no 5º ciclo 01 
- Dividir as turmas entre calouros e veteranos 01 
- Mais encontro com os outros campi 0 
- Entender melhor o processo teoria e prática 01 
- Mais empenho dos professores e professoras de área em termos de 

relatório 01 

- Contratação de mais professores e professoras de área 01 
 

• Falas de sujeitos para transcrição: 5, 13   
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QUADRO IX – A 

Categoria Fala dos professores e professoras Freqüência 

- Corpo docente 

- Mais empenho dos professores e professoras de área 
em termos de relatório 

- Continuar trabalhando o projeto com seriedade 
- Mais discussão sobre o papel do professor e professora 

de área e professor mediador e professora mediadora 
- Acreditar e contribuir com o processo, não mudar ou 

incluir 
- Dedicação exclusiva de todos e todas envolvidos 

01 
 

01 
 
 

01 
 

01 
01 

- Parte 
estrutural 

- Contratação de mais professores e professoras de área 
- Mais encontro com os outros campi 
- Dividir as turmas entre calouros e veteranos 
- Trabalho de campo, fora da sala 
- Mais tempo para as reuniões de planejamento 
- Organização de uma estrutura própria para EJA 
- Desmembrar a turma em dois, menos alunos e alunas 

na sala 
- Mais tempo para os professores e professoras de área 
- Diminuir o número de temas no 5º ciclo 

 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
 
06 
 
02 
01 

- Bases 
conceituais 

- Entender melhor o processo teoria e prática 
- Maior sintonia com as bases conceituais da proposta 
- Mais leitura, seminário, cursos 
- Maior conhecimento nas diversas áreas 

01 
 

01 
02 
01 

- Processo 
- As mudanças e inclusões ocorrem ao longo da 

caminhada 
- O caminho é este 

 
04 
01 

- Nada - Nada 
 

04 
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ANEXO 8 

 
 

CATEGORIZAÇÃO A PARTIR DAS TEMÁTICAS LEVANTADAS – 
PARTE II E II 

 
ALUNOS E ALUNAS DE ITAJAÍ 

 
           QUADRO II 

Descrição dos motivos que parou de estudar Freqüência 
- Trabalhar para sobreviver 19 
- Achava o ensino fraco 02 
- Cuidar dos irmãos para a mãe ir trabalhar 01 
- A mãe dizia que mulher não precisava estudar 01 
- Cirurgia 01 
- A escola era muito longe 03 
- A diretora não deixava chegar atrasado 01 
- Ódio de português 01 
- Apanhou do professor 01 
- Muita festa, não tinha tempo para a escola 01 
- Para ser jogador de futebol 01 
- Cuidar da casa e dos filhos 01 
- Medo dos professores 01 
- Falta de recursos para comprar os materiais 01 
- Medo da matemática 01 
- Idade avançada para continuar na escola regular 01 

 
• Falas de sujeitos para transcrição: 11 
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QUADRO II - A 

Categoria Fala dos alunos e alunas Freqüência 

- Trabalho 

- Trabalhar para sobreviver 
- Cuidar dos irmãos para a mãe ir 

trabalhar 
- Falta de recursos para comprar os 

materiais 

19 
01 
01 

- Medo 

- Ódio de português 
- Medo dos professores 
- Medo da matemática 
- Apanhou do professor 
- A diretora não deixava chegar atrasado 

01 
01 
01 
01 
01 

- Preconceito 
- A mãe dizia que mulher não precisava 

estudar 
- Cuidar da casa e dos filhos 
 

01 
 

01 

- Doença - Cirurgia 01 
- Distância - A escola era muito longe 03 

- Outros 

- Achava o ensino fraco 
- Muita festa, não tinha tempo para a 

escola 
- Para ser jogador de futebol 
- Idade avançada para continuar na 

escola regular 

02 
01 
01 
 

01 
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      QUADRO III 

Qual o motivo que fez  voltar a estudar Freqüência 
- Exigência do mercado de trabalho 17 
- Acompanhar os avanços tecnológicos e progresso 01 
- Adquirir mais conhecimentos 06 
- Escrever melhor 01 
- Vontade de ser alguém 02 
- Visão melhor de mundo 01 
- Ver  outros colegas estudando 02 
- Um sonho 03 
- Acabar com os obstáculos 01 
- Ser uma boa enfermeira 03 
- Vergonha de não ter estudo 01 
- Fazer vestibular 05 
- Relacionar-se com outros colegas 01 
- Incentivo de outras pessoas 06 
- Desenvolvimento pessoal 02 
- Melhorar a auto-estima 01 
- Sentir-se melhor na sociedade 01  
- Vontade de estudar 03 
- Fazer faculdade de Direito 01 
- Crescer culturalmente 02 
- A escola ser próxima 01 
- Educar os filhos 02 
- Dar chance a minha pessoa 01 
- Conseguir um emprego melhor 01 
- Fazer faculdade de história 01 
- Concurso na área da saúde 01 
- O estudo é importante 01 
- Terminar o Ensino Médio 01 

 
• Falas de sujeitos para transcrição: 7, 8, 12, 17 
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QUADRO III-A 

Categoria Fala dos alunos e alunas Freqüência 

- Trabalho 

- Exigência do mercado de trabalho 
- Ser uma boa enfermeira 
- Conseguir um emprego melhor 
- Acompanhar os avanços 

tecnológicos e progresso 
 

17 
03 
01 
 

01 

- Sonho 

- Um sonho 
- Fazer vestibular 
- Fazer faculdade de Direito 
- Vontade de ser alguém 
- Fazer faculdade de história 
- Concurso na área da saúde 
- Vontade de estudar 

03 
05 
01 
01 
02 
01 
03 

- Desenvolvimento 
pessoal 

- Dar chance a minha pessoa 
- Crescer culturalmente 
- Sentir-se melhor na sociedade 
- Melhorar a auto-estima 
- Desenvolvimento pessoal 
- Relacionar-se com outros colegas 
- Acabar com os obstáculos 
- Adquirir mais conhecimentos 
- Escrever melhor 
- Vergonha de não ter estudo 
- O estudo é importante 
- Visão melhor de mundo 
- Terminar o Ensino Médio 

01 
02 
01 
01 
02 
01 
01 
06 
01 
01 
01 
01 
01 

- Motivação 
- Incentivo de outras pessoas 
- Ver  outros colegas estudando 
- Educar os filhos 
- A escola ser próxima 

06 
02 
02 
01 
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QUADRO IV 

Quais as expectativas em relação à  escola, quando 
voltou a estudar? Freqüência 

- Para conseguir um emprego na Univali e 
ter desconto para cursar a faculdade 01 

- Ter um ensino mais puxado 02 
- Mais conhecimento 10 
- Melhor formação profissional 03 
- Melhor comunicação 02 
- Formar e fazer vestibular 02 
- Crescer culturalmente 01 
- Estar atualizado 01 
- Sistema de ensino 02 
- União entre amigos 01 
- Fazer amigos 02 
- Conseguir aprender 02 
- Vencer o medo 01 
- Vencer as dificuldades 02 
- Formar-me 04 
- Dizer que me formei 01 
- Evoluir 01 
- Ter um ensino de qualidade 01 

 
• Falas de sujeitos para transcrição: 1, 8, 19, 31, 34, 38 
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QUADRO IV-A 

Categoria Fala dos alunos e alunas Freqüência 
- Amizade - União entre amigos 

- Fazer amigos 
01 
02 

- Formação  

- Evoluir 
- Dizer que me formei 
- Formar-me 
- Vencer as dificuldades 
- Conseguir aprender 
- Melhor formação profissional 
- Formar e fazer vestibular 
- Crescer culturalmente 
- Mais conhecimento 
- Ter um ensino mais puxado 
- Estar atualizado 
- Melhor comunicação 
- Para conseguir um emprego na Univali e ter 

desconto para cursar a faculdade 
- Ter um ensino de qualidade 

01 
01 
04 
02 
02 
03 
02 
01 
10 
02 
01 
02 
 

01 
01 

- Desafio - Vencer o medo 
- Sistema de ensino 

01 
02 
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QUADRO V 
Encontrou na escola aquilo que esperava – sim=36 Freqüência 

- Mais ensino 01 
- Ajuda de professor@s e colegas 03 
- Compreensão 02 
- Bons professores 10 
- Aprender coisas boas e novas 05 
- Relembrar 01 
- Muita coisa 01 
- Diálogo 01 
- Liberdade de expressa-se 03 
- Escola de qualidade 01 
- Alto nível educacional 01 
- Debates 01 
- Sentir-me bem 01 
- Amizade 06 
- Aprendizado significativo 01 
- Não ter prova 02 
- Um sistema revolucionário 05 
- Tornei-me adulto responsável 01 
- Melhorou minha comunicação 01 
- Vontade de buscar conhecimentos para a 

vida 01 

- Ensino menos estressante 01 
- Mais segurança 01 
- Motivação, aceitação e entusiasmo 02 
- Outra maneira de aprender 02 
- Professores legais 01 
- Pessoas na mesma condição, muito tempo 

fora da escola 01 

 
• Falas de sujeitos para transcrição: 33, 31, 26, 25, 15, 12, 9
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QUADRO V- A 

Categoria Fala dos alunos e alunas Freqüência 

- Auto confiança 

- Melhorou minha comunicação 
- Tornei-me adulto responsável 
- Sentir-me bem 
- Liberdade de expressa-se 
- Motivação, aceitação e entusiasmo 
- Mais segurança 
- Diálogo 
- Pessoas na mesma condição, muito tempo 

fora da escola 

01 
01 
01 
03 
02 
01 
01 
 

01 

- Amizade 
- Compreensão 
- Amizade 
- Ajuda de professor@s e colegas 
- Professores legais 

02 
06 
03 
01 

- Profissionalismo 

- Bons professores 
- Escola de qualidade 
- Mais ensino 
- Alto nível educacional 
- Aprendizado significativo 

10 
01 
01 
01 
01 

- Sistema de 
ensino 
diferenciado 

- Outra maneira de aprender 
- Ensino menos estressante 
- Vontade de buscar conhecimentos para a 

vida 
- Um sistema revolucionário 
- Não ter prova 
- Debates 
- Aprender coisas boas e novas 
- Relembrar 

02 
01 
01 
01 
05 
02 
01 
01 
05 
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QUADRO VI 
Encontrou na escola aquilo que esperava  Freqüência 

- Não 05 
- Branco 01 
- Não aprendemos muito sobre física, 

matemática e química 01 

 
 

QUADRO VII 
Os conhecimentos construídos  foram 
significativos  para vida profissional e/ou  pessoal? Freqüência  

- Sim 40 
- Branco 02 
- Não 00 
- Aprendi o que é gênero 01 
- Abriu a mente para o mundo 01 
- Melhorei a timidez 01 
- Entendo melhor e valorizo a opinião dos 

outros 04 

- Usei os conhecimentos no trabalho 02 
- Sei conversar e debater melhor os assuntos 07 
- Inclusão na sociedade 01 
- Consigo analisar e refletir sobre as coisas 03 
- Melhor relacionamento com as pessoas 03 
- Aprender com os outros 01 
- Auto avaliação 01 
- Auto confiança 04 
- Outra visão de mundo 02 
- São conhecimentos para a vida, não servem 

para fazer vestibular 01 

- Poder dividir o conhecimento com outras 
pessoas 01 

- Mais segurança 01 
- Fiquei mais esperto e mais inteligente 01 

 
• Falas de sujeitos para transcrição: 3, 7, 10, 17, 18, 23, 24, 31, 32, 36,  
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QUADRO VII - A 

Categoria Fala dos alunos e alunas Freqüência 
- Vida 

profissio
nal 

- Usei os conhecimentos no trabalho 
- São conhecimentos para a vida, não servem para 

fazer vestibular 

02 
 

01 

- Vida 
pessoal 

- Aprendi o que é gênero 
- Abriu a mente para o mundo 
- Melhorei a timidez 
- Entendo melhor e valorizo a opinião dos outros 
- Sei conversar e debater melhor os assuntos 
- Inclusão na sociedade 
- Consigo analisar e refletir sobre as coisas 
- Melhor relacionamento com as pessoas 
- Aprender com os outros 
- Auto avaliação 
- Auto confiança 
- Outra visão de mundo 
- Poder dividir o conhecimento com outras pessoas 
- Mais segurança 
- Fiquei mais esperto e mais inteligente 

01 
01 
01 
04 
07 
01 
03 
03 
01 
01 
04 
02 
01 
01 
01 
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QUADRO VIII 

Alguma coisa mudou na  vida pessoal e/ou 
profissional depois que ingressou na EJA Freqüência  

- Sim  41 
- Sou mais feliz 02 
- Encontrei pessoas iguais a mim 01 
- Jeito de falar, pensar e agir 05 
- Recuperei a auto estima 02 
- Cresci 01 
- Poder ajudar os filhos na escola 01 
- Promoção no trabalho 01 
- Adquirir mais conhecimento 04 
- Pouca coisa 01 
- Sou muito elogiado 01 
- Várias coisas 02 
- Já não sinto tanta dificuldade 01 
- Fiquei mais esperta 02 
- Auto confiança 04 
- Melhor relacionamento com as pessoas 01 
- Respeito com a opinião das outras pessoas 01 
- O desejo de continuar 03 
- Ainda me sinto discriminado 01 
- Poder responder o questionamento dos meus 

filhos 01 

- Sentir-se valorizado 02 
- Moral 01 
- Força de vontade 01 
- Confiança para debater com outras pessoas 01 
- Fiz várias amizades 01 
- Aprendi a falar corretamente 01 
- Sentir-se alguém 01 
- Aprendi a escrever melhor 01 
- Vi que sou capaz 01 
- Saber respeitar a deficiência dos outros 01 
- Administrar as minhas deficiências 01 
- Me sinto importante 01 

 
 

• Falas de sujeitos para transcrição: 37, 31, 24, 17, 14, 13, 03, 01 
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QUADRO VIII - A 

Categoria Fala dos alunos e alunas Freqüência
- Vida profissional - Promoção no trabalho 01 

- Vida pessoal 

- Sou mais feliz 
- Encontrei pessoas iguais a mim 
- Jeito de falar, pensar e agir 
- Recuperei a auto estima 
- Cresci 
- Poder ajudar os filhos na escola 
- Adquirir mais conhecimento 
- Sou muito elogiado 
- Já não sinto tanta dificuldade 
- Fiquei mais esperta 
- Auto confiança 
- Melhor relacionamento com as pessoas 
- Respeito com a opinião das outras pessoas 
- O desejo de continuar 
- Ainda me sinto discriminado 
- Poder responder o questionamento dos 

meus filhos 
- Sentir-se valorizado 
- Moral 
- Força de vontade 
- Confiança para debater com outras pessoas
- Fiz várias amizades 
- Aprendi a falar corretamente 
- Sentir-se alguém 
- Aprendi a escrever melhor 
- Vi que sou capaz 
- Saber respeitar a deficiência dos outros 
- Administrar as minhas deficiências 
- Me sinto importante 
- Várias coisas 

02 
01 
05 
02 
01 
01 
04 
01 
01 
02 
04 
01 
01 
03 
01 
01 
01 
02 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
02 
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QUADRO IX 
De que maneira você percebe que o curso de EJA 
está contribuindo para a superação da exclusão. Freqüência  

- Dando condições de continuar 04 
- Ver o mundo com outros olhos 01 
- Boa comunicação com os alunos 01 
- Abrindo novos caminhos 01 
- Com a flexibilidade do horário e problemas 

individuais de cada um 04 

- Motivação na sala para superar o cansaço 05 
- Todos são bem aceitos e recebem atenção 01 
- Chance de fazer uma auto-avaliação 01 
- Não tem prova 01 
- Mostra o potencial de cada um 01 
- Dar direitos a todos 01 
- Não ter medo 02 
- Liberdade de expressão 02 
- Bom relacionamento entre as várias idades 01 
- Estímulos recebidos 05 
- O ensino é regular 01 
- Igualdade de oportunidades 01 
- Esquecer as mágoas passadas 01 
- Dando oportunidade de retornar aos estudos 01 

 
• Falas de sujeitos para transcrição: 3, 6, 8, 10, 17, 20, 25, 31, 36, 37, 41 
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QUADRO IX – A 

Categoria Fala dos alunos e alunas Freqüência 

- Valorização 

- Com a flexibilidade do horário e problemas 
individuais de cada um 

- Todos são bem aceitos e recebem atenção 
- Mostra o potencial de cada um 
- Chance de fazer uma auto-avaliação 
- Dando condições de continuar 
- Esquecer as mágoas passadas 
- Boa comunicação com os alunos 

01 
04 
01 
01 
01 
04 
01 
01 

- Direito de 
igualdade 

- Dando oportunidade de retornar aos estudos 
- Igualdade de oportunidades 
- Dar direitos a todos 
- Liberdade de expressão 
- Bom relacionamento entre as várias idades 
- Ver o mundo com outros olhos 

01 
01 
01 
02 
01 
01 

- Sistema de 
ensino 
diferenciado 

- Estímulos recebidos 
- Não tem prova 
- Motivação na sala para superar o cansaço 
- Abrindo novos caminhos 
- Não ter medo 

05 
01 
05 
01 
02 

 
QUADRO X 

O quê incluiria e/ou mudaria na atual EJA, para 
que as necessidades fossem melhor atendidas Freqüência  

- Nada 24 
- A melhora é espontânea 01 
- Escrever mais e não falar tanto 02 
- Oferecer um curso técnico laboratorial 01 
- Menos debates e mais conteúdos que sirvam 

para o vestibular 03 

- Menos preconceito 01 
- Abrir novas turmas para atender quem está 

na lista de espera 01 

- Uma melhor explicação sobre avaliação 01 
- Mais aulas de português 01 
- Está nota dez 01 

 
• Falas de sujeitos para transcrição: 30, 7, 3 
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QUADRO X – A 

Categoria Fala dos alunos e alunas Freqüência 

- Conteúdos 

- Mais aulas de português 
- Escrever mais e não falar tanto 
- Oferecer um curso técnico laboratorial 
- Menos debates e mais conteúdos que sirvam 

para o vestibular 

01 
02 
01 
 

03 

- Satisfeitos  

- Nada 
- A melhora é espontânea 
- Abrir novas turmas para atender quem está 

na lista de espera 
- Está nota dez 

26 
01 
 

01 
01 
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CATEGORIZAÇÃO A PARTIR DAS TEMÁTICAS LEVANTADAS – 

PARTE II E II 
 

EGRESSOS E EGRESSAS - PIÇARRAS 
 

 

 

           QUADRO II 

Descrição dos motivos que parou de estudar Freqüência 
- Trabalhar com os pais 01 
- Serviço militar 01 
- Trabalhar para sobreviver 01 
- Para ter uma profissão ou bom emprego não era 

necessário concluir os estudos 01 

- Não podia conciliar o estudo com o horário de trabalho 01 
- Tinha doença na família 02 
- Constituir família cedo e tinha obrigações de mãe 02 
- Não tinha dinheiro  

 
 
 

QUADRO II - A 
Categoria Fala dos alunos e alunas Freqüência 

- Trabalho 

- Trabalhar com os pais 
- Serviço militar 
- Trabalhar para sobreviver 
- Não podia conciliar o estudo com o 

horário de trabalho 

01 
01 
01 
 

01 

- Preconceito - Constituir família cedo e tinha 
obrigações de mãe 

 
02 

- Doença - Tinha doença na família 02 

- Outros 
- Para ter uma profissão ou bom 

emprego não era necessário concluir os 
estudos 

- Não tinha dinheiro 

 
01 
01 
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      TABELA III 

Qual o motivo que fez  voltar a estudar Freqüência 
- Melhorar no trabalho 04 
- O desejo de buscar o conhecimento 02 
- Para superar uma situação difícel como o término de um 

longo casamento 01 

- Perceber o quanto o estudo fazia falta em mim e para a 
vida 01 

- Sugestão médica por causa de uma depressão 01 
- Uma tendência para entrar no mundo globalizado 01 
- Sem estudo você é rejeitado, ignorado, não valorizado e 

discriminado 01 

- Interesse de crescer 01 
- Para conseguir ingressar na faculdade no curso de 

turismo 01 

- Arrependimento 01 
- Para prestar concurso público 01 

 
• Falas de sujeitos para transcrição: 7, 5, 4 
 
QUADRO III-A 

Categoria Fala dos alunos e alunas Freqüência 

- Trabalho 
- Melhorar no trabalho 
- Para prestar concurso público 
- Uma tendência para entrar no 

mundo globalizado 

04 
01 
 

01 

- Desenvolvimento 
pessoal 

- Sugestão médica por causa de uma 
depressão 

- Arrependimento 
- Perceber o quanto o estudo fazia 

falta em mim e para a vida 
- Interesse de crescer 
- Para conseguir ingressar na 

faculdade no curso de turismo 
- O desejo de buscar o 

conhecimento 
- Para superar uma situação difícel 

como o término de um longo 
casamento 

- Sem estudo você é rejeitado, 
ignorado, não valorizado e 
discriminado 

 
01 
01 
 

01 
01 
 

01 
02 
 

01 
 

01 
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QUADRO IV 

Quais as expectativas em relação à  escola, quando 
voltou a estudar? Freqüência 

- Ultrapassar os obstáculos e conquistar os 
sonhos 01 

- O método foi assustador e diferente 01 
- Insegurança em poder acompanhar os 

ensinamentos 01 

- Propósito de se formar 01 
- Aprender o que não consegui aprender com 

as experiências da vida 01 

- Que era igual ao método tradicional 01 
- Reaprender o que já tinha aprendido 01 
- Ver a vida bem melhor 01 
- Achar uma saída, um gosto pela vida 01 
- Ansiedade em relação à capacidade de 

aprendizagem 01 

- Melhorar meu aprendizado 01 
 
• Falas de sujeitos para transcrição: 3, 5, 6, 8,  

 
 

QUADRO IV-A 
Categoria Fala dos alunos e alunas Freqüência 

- Conhecimento 

- Melhorar meu aprendizado 
- Aprender o que não consegui aprender 

com as experiências da vida 
- Reaprender o que já tinha aprendido 
- Ansiedade em relação à capacidade de 

aprendizagem 

01 
 

01 
01 
 

01 
- Formação  - Propósito de se formar 01 

- Desafio 

- Ver a vida bem melhor 
- Achar uma saída, um gosto pela vida 
- Ultrapassar os obstáculos e conquistar os 

sonhos 
- Insegurança em poder acompanhar os 

ensinamentos 
- O método foi assustador e diferente 
- Que era igual ao método tradicional 

01 
01 
 

01 
 

01 
01 
01 
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QUADRO V 
Encontrou na escola aquilo que esperava – sim = 
10 Freqüência 

- Relembrei matérias 02 
- Conheci assuntos desconhecidos 05 
- Fiz novos amigos 03 
- Bom preparatório para o vestibular 01 
- Bons professor@s    02 
- Outra visão do meu futuro 01 
- Empenho de professor@s   e colegas 01 
- Ensino diferente 02 
- Aprendi com lições tiradas do cotidiano e da 

atualidade 01 

- Ensino globalizado 01 
- Superou as expectativas 03 
- Aprendizagem total 01 
- Relação de amizade, sem distinção entre 

professor@s e colegas 01 

- Ver o mundo melhor 01 
- Solidariedade 01 
- Novo sentido para a vida 01 
- Pensamento positivo 01 
- Cheguei no meu objetivo 01 

 
• Falas de sujeitos para transcrição: 5,  6 

 
QUADRO V- A 
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Categoria Fala dos alunos e alunas Freqüência 

- Sujeito/Autor 

- Relembrei matérias 
- Conheci assuntos desconhecidos 
- Outra visão do meu futuro 
- Superou as expectativas 
- Ver o mundo melhor 
- Novo sentido para a vida 
- Pensamento positivo 
- Cheguei no meu objetivo 

02 
05 
 

03 

- Socialização - Fiz novos amigos 
- Solidariedade 

03 

- Profissionalismo 

- Empenho de professor@s   e colegas 
- Bons professor@s    
- Bom preparatório para o vestibular 
- Ensino globalizado 
- Aprendizagem total 

 
02 

- Sistema de 
ensino 
diferenciado 

- Ensino diferente 
- Aprendi com lições tiradas do cotidiano e 

da atualidade 
- Relação de amizade, sem distinção entre 

professor@s e colegas 

02 
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QUADRO VI 
Encontrou na escola aquilo que esperava  Freqüência 

- Não 00 
 
 

QUADRO VII 
Os conhecimentos construídos  foram 
significativos  para vida profissional e/ou  pessoal? 
Sim = 10 

Freqüência  

- Passei num concurso público 01 
- Cada conhecimento adquirido é um bom 

conceito para a vida 01 

- Maneira de falar, agir 01 
- Não ter medo em tomar decisões 01 
- Maneira de se expressar com as pessoas 01 
- Mais cultura 01 
- Ser valorizado pelos companheiros de 

trabalho 01 

- Ser valorizado pelos filhos 01 
- Melhor relacionamento com outras pessoas 01 
- Auto confiança em expressar opiniões 02 
- Crescer como pessoa 01 
- Ver o mundo de outra maneira 01 
- Saber que sou alguém no universo 01 
- Para melhorar o dia a dia 01 
- Espera de um melhor emprego 02 
- Estou cursando enfermagem 01 
- Sou muito feliz 01 

 
 

• Falas de sujeitos para transcrição: 1, 6, 9,  
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QUADRO VII - A 

Categoria Fala dos alunos e alunas Freqüência 

- Trabalho 
- Passei num concurso público 
- Ser valorizado pelos companheiros de trabalho 
- Espera de um melhor emprego 
- Estou cursando enfermagem 

01 
01 
02 
01 

- Vida 
pessoal 

- Sou muito feliz 
- Para melhorar o dia a dia 
- Saber que sou alguém no universo 
- Ver o mundo de outra maneira 
- Crescer como pessoa 
- Auto confiança em expressar opiniões 
- Melhor relacionamento com outras pessoas 
- Ser valorizado pelos filhos 
- Mais cultura 
- Maneira de se expressar com as pessoas 
- Não ter medo em tomar decisões 
- Maneira de falar, agir 
- Cada conhecimento adquirido é um bom 

conceito para a vida 

01 
01 
01 
01 
01 
02 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
 

01 
 
 

QUADRO VIII 
Alguma coisa mudou na  vida pessoal e/ou 
profissional depois que ingressou na EJA? Sim = 
10 

Freqüência  

- Aprendi a ter mais respeito com os outros e 
comigo mesmo 01 

- Aprendi que nunca é tarde para tentar 01 
- Mais conhecimento 03 
- Maneira de se expressar 01 
- Satisfação em ter concluído o 2º grau 01 
- Ser mais valorizado e reconhecido pelas 

outras pessoas 01 

- Sou uma pessoa mais consciente e otimista 01 
- Enfrentar melhor as situações do dia a dia 02 
- Comecei a trabalhar 01 
- Ter independência 01 
- Ver a vida de outra maneira 01 
- Estou cursando uma universidade 02 

 
• Falas de sujeitos para transcrição: 5,  8, 9,  
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QUADRO VIII - A 
Categoria Fala dos alunos e alunas Freqüência

- Trabalho - Comecei a trabalhar 
- Ter independência 

01 
01 

- Vida pessoal 

- Aprendi a ter mais respeito com os outros 
e comigo mesmo 

- Aprendi que nunca é tarde para tentar 
- Mais conhecimento 
- Maneira de se expressar 
- Satisfação em ter concluído o 2º grau 
- Ser mais valorizado e reconhecido pelas 

outras pessoas 
- Sou uma pessoa mais consciente e otimista
- Enfrentar melhor as situações do dia a dia 
- Ver a vida de outra maneira 
- Estou cursando uma universidade 

 
01 
01 
03 
01 
01 
 

01 
01 
02 
01 
02 
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QUADRO IX 
De que maneira você percebe que o curso de EJA 
está contribuindo para a superação da exclusão. Freqüência  

- Bom tratamento 02 
- Quando valoriza cada aluno e aluna 01 
- Fazendo cada um sentir-se igual 02 
- Ajudando a recuperar o tempo perdido 03 
- Dando oportunidades iguais 04 
- Encoraja as pessoas 01 
- Por ser um curso rápido e prático 01 

 
 

• Falas de sujeitos para transcrição: 6,  10 
 

QUADRO IX – A 
Categoria Fala dos alunos e alunas Freqüência 

- Valorização dos 
sujeitos 

- Bom tratamento 
- Quando valoriza cada aluno e aluna 
- Ajudando a recuperar o tempo perdido 
- Encoraja as pessoas 

02 
 

03 

- Direito de 
igualdade/cidada
nia 

- Fazendo cada um sentir-se igual 
- Dando oportunidades iguais 

02 
04 

- Sistema de 
ensino 
diferenciado 

- Por ser um curso rápido e prático 
 

01 
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QUADRO X 

O quê incluiria e/ou mudaria na atual EJA, para 
que as necessidades fossem melhor atendidas Freqüência  

- Menos assunto e mais tempo para cada 
matéria 01 

- Mais carga horária e aulas com vídeo 01 
- Aulas de computação 01 
- Aula de teatro 01 
- Outros cursos depois de formado 01 
- Questões de avaliação e metodologia de 

ensino 01 

- Divulgação 01 
- Estímulo 01 
- Ótimo método e trabalho em equipe 01 
- Melhor noção do que é uma faculdade 01 
- Está ótimo, não mudaria 01 

 
• Falas de sujeitos para transcrição: 5,  

 
 

QUADRO X – A 
Categoria Fala dos alunos e alunas Freqüência 

- Conteúdos 

- Menos assunto e mais tempo para cada 
matéria 

- Aulas de computação 
- Aula de teatro 
- Questões de avaliação e metodologia de 

ensino 
- Melhor noção do que é uma faculdade 
- Estímulo 

 
01 
01 
01 
 

01 
01 
01 

- Satisfeitos  - Está ótimo, não mudaria 
- Ótimo método e trabalho em equipe 

01 
01 

- Estrutura 
- Mais carga horária e aulas com vídeo 
- Outros cursos depois de formado 
- Divulgação 

01 
01 
01 

 



 45 
 
 
 

 
CATEGORIZAÇÃO A PARTIR DAS TEMÁTICAS LEVANTADAS  - 

PARTE II E III 
 
 

PROFESSORAS E PROFESSORES 
 

 
           QUADRO II 

Descrição da experiência antes de ingressar na EJA da Univali Freqüencia 
- Rede estadual 03 
- Rede privada 02 
- Escola Sul/CUT/Florianópolis 02 
- Supletivo Rio Grande do Sul 01 
- Rede Municipal Itajaí 01 
- Rede Municipal Itapema 01 
- Rede Municipal Balneário Camboriú 01 
- Rede Municipal Penha 01 
- Presídio de Itajaí 01 
- Pronera – Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária 01 

- Rede Municipal Piçarras 01 
- Supletivo Penha/Univali 03 
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      QUADRO III 

Avaliando o curso:  

Você conhece o objetivo da proposta da EJA da Univali? Descreva 
Sim:  40            Não: 00         Branco:  02* 

Freqüencia

- Proposta fundamentada nos Estudos Culturais 04 
- Proposta interdisciplinar 08 
- Fundamentada no cotidiano 04 
- Voltada para a formação do sujeito 01 
- Explora como os sujeitos são construídos historicamente 17 
- Contempla o contexto cultural 06 
- Contempla o contexto histórico 06 
- Proporciona o aluno e aluna se perceberem construídos 

socialmente 04 

- Um espaço de inclusão 14 
- Um espaço de reflexão 03 
- Um espaço de ampliação 01 
- Um ambiente de interação 02 
- Permite aos alunos e alunas perceberem-se como sujeitos de 

sua própria história 02 

- Proporciona a conquista da cidadania 01 
- Proporciona a conquista de seu espaço na sociedade 02 
- Um currículo multicultural 03 
- Oportuniza valorizar as diferenças históricas, sociais e culturais 01 
- Uma proposta intercultural 01 
- Uma proposta significativa 06 
- Para formar alunos e alunas críticos 04 
- Uma proposta que dê condições de melhorar a qualidade de 

vida 04 

- Uma proposta diferenciada 01 
- Proporcionar a convivência com as diferentes formas de 

discriminação, preconceito e exclusão 02 

- Proporcionar a construção do conhecimento 05 
- Integrar o aluno ou aluna ao processo 06 
- Formar para o mercado de trabalho 01 
- Formar para a vida 01 
- Acredita na pedagogia de projetos de pesquisa 01 
- Uma proposta para construção de uma avaliação a serviço da 

aprendizagem 01 

- Propõe um ensino contextualizado 01 
- Uma proposta criativa-expressiva 01 
- Proporciona a formação integral 01 
- Proposta não conteudista 03 
- Trabalha com sujeitos que já foram excluídos 07 

 
* Deixaram em branco mas descreveram Falas de sujeitos para transcrição: 5, 6, 21    
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QUADRO III-A 
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Categoria Fala dos professores e professoras Freqüencia

- Proposta 
Cultural 

- Proposta fundamentada nos Estudos 
Culturais 

- Um currículo multicultural 
- Uma proposta intercultural 
- Contempla o contexto cultural 
- Oportuniza valorizar as diferenças 

históricas, sociais e culturais 

04 
03 
01 
06 
 
01 

- Construção 
histórica 

- Explora como os sujeitos são construídos 
historicamente 

- Contempla o contexto histórico 
- Proporciona o aluno e aluna se 

perceberem construídos socialmente 
- Permite aos alunos e alunas perceberem-

se como sujeitos de sua própria história 

 
17 
06 
 
04 
 
02 

- Inclusão 

- Trabalha com sujeitos que já foram 
excluídos 

- Integrar o aluno ou aluna ao processo 
- Proporcionar a convivência com as 

diferentes formas de discriminação, 
preconceito e exclusão 

- Proporciona a conquista de seu espaço na 
sociedade 

- Um espaço de inclusão 
- Um espaço de ampliação 
- Um ambiente de interação 

07 
06 
 
02 
 
01 
14 

- Proposta de 
ensino 
diferenciado 

- Proposta não conteudista 
- Uma proposta criativa-expressiva 
- Propõe um ensino contextualizado 
- Acredita na pedagogia de projetos de 

pesquisa 
- Proporcionar a construção do 

conhecimento 
- Uma proposta diferenciada 
- Uma proposta significativa 
- Proposta interdisciplinar 
- Fundamentada no cotidiano 
- Uma proposta para construção de uma 

avaliação a serviço da aprendizagem 
- Um espaço de reflexão 

03 
01 
01 
01 
05 
01 
06 
08 
04 
 
01 
03 
01 
02 

- Formação 

- Proporciona a formação integral 
- Formar para a vida 
- Formar para o mercado de trabalho 
- Uma proposta que dê condições de 

melhorar a qualidade de vida 
- Para formar alunos e alunas críticos 
- Proporciona a conquista da cidadania 

01 
01 
01 
 
04 
04 
01 
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- Voltada para a formação do sujeito 01 
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QUADRO IV 

Este objetivo vai ao encontro daquilo que você acredita como escolarização 
para EJA? Justifique 
Sim:  42       Não: 00 

Freqüência 

- Promove metodologia diferenciada 01 
- Contribui na construção do conhecimento 03 
- Promove um espaço para pensar e perguntar 06 
- É um espaço de interação e reflexão entre diferentes 

saberes 13 

- Promove a inclusão 07 
- É um espaço de convivência entre as diversidades 

culturais 01 

- Possibilita a qualidade de vida 04 
- Faz com que os alunos e alunas sentem-se parte do 

processo 02 

- É diferente da escola tradicional 04 
- As aprendizagens são significativas 06 
- Proposta flexível 01 
- Valorizam os diferentes saberes 05 
- Uma proposta interdisciplinar 04 
- Possibilidade de democratização do conhecimento 01 
- Levam em conta os processos culturais 01 
- Trabalha com conteúdos significativos 02 
- Estabelece ligações entre o local e o global 02 
- Escolarização qualitativa 01 
- Contextualiza os conhecimentos 01 
- Um espaço de resignificação de conteúdos 01 
- Valoriza as diferenças 01 
- Propõe projetos de pesquisa 02 
- Proposta de reintegração na sociedade 01 
- Rompe com a fragmentação científica e moderna 01 
- Rompem as diferentes formas de pensar 01 
- Respeita as identidades 03 

 
• Falas de sujeitos para transcrição: 17, 26, 30
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QUADRO IV-A 
Categoria Fala dos professores e professoras Freqüência

- Conhecimentos 
significativos 

- Um espaço de resignificação de conteúdos 
- Trabalha com conteúdos significativos 
- As aprendizagens são significativas 

01 
02 
06 

- Proposta de 
ensino 
diferenciado 

- Rompem as diferentes formas de pensar 
- Rompe com a fragmentação científica e 

moderna 
- Promove metodologia diferenciada 
- É diferente da escola tradicional 
- Escolarização qualitativa 
- Contribui na construção do conhecimento 
- Uma proposta interdisciplinar 
- Contextualiza os conhecimentos 
- Proposta flexível 
- Valorizam os diferentes saberes 
- Propõe projetos de pesquisa 
- Possibilidade de democratização do 

conhecimento 
- É um espaço de interação e reflexão entre 

diferentes saberes 
- Estabelece ligações entre o local e o global 

01 
 

01 
01 
04 
01 
03 
04 
01 
01 
05 
02 
 

01 
 

13 
02 

- Inclusão 

- Promove a inclusão 
- Proposta de reintegração na sociedade 
- Promove um espaço para pensar e perguntar 
- Faz com que os alunos e alunas sentem-se 

parte do processo 
- Possibilita a qualidade de vida 

07 
01 
06 
 

02 
04 

- Proposta 
cultural 

- Respeita as identidades 
- Levam em conta os processos culturais 
- Valoriza as diferenças 
- É um espaço de convivência entre as 

diversidades culturais 

03 
01 
01 
 

01 
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QUADRO V 
Você conhece as expectativas e a história de vida dos seus alunos e de suas 
alunas ao iniciarem o curso? 
Sim:  32     Não:  07     Algumas:  03 
Como você trabalha para atender a essas expectativas relacionadas às 
histórias de vida de seus alunos e alunas? 

Freqüência 

- Acompanhando o trabalho no planejamento semanal 04 
- Lendo os registros 01 
- Lendo as histórias de vida 11 
- Observando as turmas 02 
- Realizando registros 01 
- Tateando 01 
- Trazendo para sala situações significativas 03 
- Valorizando a história de cada um 03 
- Fazendo-os acreditar em seus sonhos e capacidades 03 
- Estabelecendo relações próximas com a turma 01 
- Adequando aspectos do currículo às suas expectativas 02 
- Trabalhando exercícios de integração 02 
- Deixando os alunos e alunas à vontade 02 
- Procurando conhecer melhor os alunos e alunas 01 
- Procurando conhecer as necessidades e anseios do grupo 13 
- Ouvindo depoimento dos alunos e alunas 05 
- Trabalhando a auto-estima 04 
- Promovendo a conscientização das possibilidades de 

superação das dificuldades 02 

- Fazendo os alunos e alunas refletirem sobre seus 
problemas 06 

- Trabalhando junto com o professor ou professora 
mediadora 03 

- Inserindo os alunos e alunas no contexto globalizado 01 
- Relacionando os assuntos ao cotidiano 07 
- Estabelecendo relação de ensino-aprendizagem dinâmica, 

democrática, recíproca e dialógica 01 

- Fazendo os alunos e alunas se reconhecerem como 
protagonistas de sua própria história 02 

- Valorizando os alunos e alunas 01 
- Valorizando suas culturas 01 
- Valorizando seu potencial 01 
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QUADRO V- A 
Categoria Fala dos professores e professoras Freqüência

- Valorização 

- Valorizando seu potencial 
- Valorizando suas culturas 
- Valorizando os alunos e alunas 
- Valorizando a história de cada um 
- Trabalhando a auto-estima 
- Fazendo-os acreditar em seus sonhos e 

capacidades 
-  

01 
01 
01 
03 
04 
 

03 
 

- Sensibilização 

- Fazendo os alunos e alunas se 
reconhecerem como protagonistas de sua 
própria história 

- Lendo os registros 
- Lendo as histórias de vida 
- Adequando aspectos do currículo às suas 

expectativas 
- Promovendo a conscientização das 

possibilidades de superação das 
dificuldades 

- Procurando conhecer as necessidades e 
anseios do grupo 

- Fazendo os alunos e alunas refletirem 
sobre seus problemas 

- Deixando os alunos e alunas à vontade 
- Procurando conhecer melhor os alunos e 

alunas 
- Trabalhando junto com o professor ou 

professora mediadora 
- Ouvindo depoimento dos alunos e alunas 
- Estabelecendo relações próximas com a 

turma 

 
 

02 
01 
11 
 

02 
 
 

02 
 

13 
 

06 
02 
 

01 
 

03 
 

05 
 

01 

- Inclusão 
- Inserindo os alunos e alunas no contexto 

globalizado 
- Trabalhando exercícios de integração 

 
01 
02 

- Empenho 

- Estabelecendo relação de ensino-
aprendizagem dinâmica, democrática, 
recíproca e dialógica 

- Relacionando os assuntos ao cotidiano 
- Acompanhando o trabalho no 

planejamento semanal 
- Trazendo para sala situações 

significativas 
- Realizando registros 
- Observando as turmas 
- Tateando 

 
 

01 
07 
 

04 
 

03 
01 
02 
01 
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QUADRO VI 
Você acredita que os conhecimentos construídos pelos alunos e 
alunas na EJA, são realmente significativos para as suas vidas 
profissional e/ou pessoal? 
Sim:  42       Não:  00 
Que evidências você tem para justificar sua afirmação ou 
negação. 

Freqüência 
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- A proposta permite pesquisar, questionar, observar, 

analisar, investigar, debater, trabalhar coletivamente e 
individualmente 

01 

- A fala, postura, entusiasmo, angústia e reações dos alunos 
e alunas 05 

- Os alunos e alunas levantam questões de interesse para 
discussão 03 

- A discussão parte do cotidiano 03 
- Valoriza a cultura de cada um 01 
- Relato dos alunos e alunas 04 
- Quando os alunos e alunas demonstram as transformações 

ocorridas, superando as dificuldades; expressam 
pensamentos; alcançam a auto confiança 

08 

- Quando participam e argumentam nas discussões 07 
- Posicionam-se criticamente 07 
- Quando fazem relações com o seu dia-a-dia 10 
- Quando mudam a forma de olhar e entender o mundo 04 
- Quando torna o conhecimento significativo 01 
- Complicado afirmar, porque entre o 

concebido/elaborado/praticado existe uma grande 
diferença 

01 

- Através dos depoimentos dos alunos e alunas 07 
- Demonstram melhor entendimento do seu mundo e da 

sociedade que os cerca 02 

- Quando apresentam trabalhos para o restante da turma 
com segurança 01 

- Acompanho as transformações pessoais e o ingresso de 
alguns alunos e alunas na faculdade 01 

- Acompanhamento da aprendizagem dos alunos e alunas 
por mais de um ano 02 

- Demonstram mais autonomia, mais otimismo e elevação 
da auto-estima 04 

- Realizam uma dinâmica do local para o global e vice-
versa 01 

- Se reconhecem como participantes e construtores da 
história 03 

- Aumento no número das matrículas 01 
- Empenho nas atividades em sala 01 
- Ao construir seu próprio conhecimento 01 
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• Falas de sujeitos para transcrição: 7, 11, 13, 16, 20, 23
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QUADRO VI - A 

Categoria Fala dos professores e professoras Freqüência

- Atitude/Ação 
/Reação 

- A fala, postura, entusiasmo, angústia e reações 
dos alunos e alunas 

- Quando os alunos e alunas demonstram as 
transformações ocorridas, superando as 
dificuldades; expressam pensamentos; 
alcançam a auto confiança 

- Quando participam e argumentam nas 
discussões 

- Os alunos e alunas levantam questões de 
interesse para discussão 

- Relato dos alunos e alunas 
- Posicionam-se criticamente 
- Quando fazem relações com o seu dia-a-dia 
- Quando mudam a forma de olhar e entender o 

mundo 
- Demonstram melhor entendimento do seu 

mundo e da sociedade que os cerca 
- Quando apresentam trabalhos para o restante 

da turma com segurança 
- Demonstram mais autonomia, mais otimismo e 

elevação da auto-estima 
- Realizam uma dinâmica do local para o global 

e vice-versa 
- Se reconhecem como participantes e 

construtores da história 
- Empenho nas atividades em sala 
- Ao construir seu próprio conhecimento 

 
05 
 
 
 

08 
 

07 
 

03 
04 
07 
10 
 

04 
 

02 
 

01 
 

04 
 

01 
 

03 
01 
01 

- Desempenho 

- Acompanho as transformações pessoais e o 
ingresso de alguns alunos e alunas na 
faculdade 

- Aumento no número das matrículas 
- Acompanhamento da aprendizagem dos alunos 

e alunas por mais de um ano 
- Quando torna o conhecimento significativo 
- A proposta permite pesquisar, questionar, 

observar, analisar, investigar, debater, 
trabalhar coletivamente e individualmente 

- A discussão parte do cotidiano 
- Através dos depoimentos dos alunos e alunas 
- Valoriza a cultura de cada um 

 
 

01 
01 
 

02 
01 
 
 

01 
03 
07 
01 

- ?  ?  ?  ? 
- Complicado afirmar, porque entre o 

concebido/elaborado/praticado existe uma 
grande diferença 

 
 

01 
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QUADRO VII 



 60 
 
 
 

 
De que forma você pensa que o curso da EJA da Univali 
contribui  para a superação da exclusão? Freqüência  

- Superando a prática pedagógica da escola regular 06 
- Assumindo o compromisso de uma sociedade 

participativa, democrática, solidária, transformadora 01 

- Quando faz o aluno ou aluna se perceber como pessoa 
que tem possibilidades, habilidades, sonhos, limites, 
potencialidades 

01 

- Fazendo com que o aluno ou aluna atue, se insira, 
pense e fale 02 

- Na forma carinhosa e respeitosa em que os alunos e 
alunas são tratados 01 

- Promovendo a inclusão em todos os sentidos 03 
- Diferente forma de avaliação, sem notas e reprovação 03 
- Valoriza a individualidade 03 
- Por ser um currículo multicultural, que valoriza a 

cultura de cada um e cada uma 11 

- Trabalhando a alteridade 02 
- Curso voltado para a sociedade 01 
- Trabalha voltado para atender as expectativas 03 
- Trabalhando para a elevação da auto-estima 02 
- Trabalha as diferenças com mais flexibilidade 06 
- Valoriza a diversidade 05 
- Curso gratuito 03 
- Trabalha com conteúdos significativos 01 
- Promove espaço para a construção do conhecimento 03 
- A descoberta polifônica e caleidoscópica da 

aprendizagem, do conhecimento outrora ignorado 01 

- Valorizando o indivíduo 01 
- Currículo interdisciplinar 01 
- Pelo relato dos alunos e alunas 01 
- Quando o aluno e aluna se percebem construtor de sua 

própria história 01 

- Opera com avaliação formativa 01 
- Contemplando questões do cotidiano 03 
- Possibilita discussões sobre exclusão 02 
- Proporcionando a possibilidade de acesso e 

acolhimento da Instituição 01 

- Valoriza os conhecimentos dos alunos e alunas 04 
- Aproximação e vínculo entre a turma e professor ou 02 
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professora 

 
Falas de sujeitos para transcrição: 21, 25, 26, 35
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QUADRO VII – A 
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Categoria Fala dos professores e professoras Freqüência 

- Sistema de ensino 
diferenciado 

- Possibilita discussões sobre exclusão 
- Contemplando questões do cotidiano 
- Opera com avaliação formativa 
- Trabalha com conteúdos significativos 
- Valoriza a diversidade 
- Trabalha voltado para atender as  

expectativas 
- Trabalhando a alteridade 
- Superando a prática pedagógica da escola 

regular 
- Diferente forma de avaliação, sem notas e 

reprovação 
- Currículo interdisciplinar 
- Promove espaço para a construção do 

conhecimento 
-  
- Curso voltado para a sociedade 
- Trabalha as diferenças com mais 

flexibilidade 
-  

02 
03 
01 
01 
05 

 
03 
02 

 
06 

 
03 
01 

 
03 
03 
01 

 
06 

 
 

01 

- Ampliação da consciência 

- Assumindo o compromisso de uma sociedade 
participativa, democrática, solidária, 
transformadora 

- Quando faz o aluno ou aluna se perceber 
como pessoa que tem possibilidades, 
habilidades, sonhos, limites, potencialidades 

- Quando o aluno e aluna se percebem construtor 
de sua própria história 

- A descoberta polifônica e caleidoscópica da 
aprendizagem, do conhecimento outrora 
ignorado 

 
 

01 
 
 
 

01 

- Valorização dos sujeitos 

- Fazendo com que o aluno ou aluna atue, se 
insira, pense e fale 

- Na forma carinhosa e respeitosa em que os 
alunos e alunas são tratados 

- Valoriza a individualidade 
- Valorizando o indivíduo 
- Valoriza os conhecimentos dos alunos e 

alunas 
- Por ser um currículo multicultural, que 

valoriza a cultura de cada um e cada uma 
- Trabalhando para a elevação da auto-estima 
- Pelo relato dos alunos e alunas 

 
02 

 
01 
03 
01 

 
04 

 
11 

 
02 
01 

- Inclusão 

- Promovendo a inclusão em todos os sentidos 
- Proporcionando a possibilidade de acesso e 

acolhimento da Instituição 
- Aproximação e vínculo entre a turma e 

 
03 

 
01 
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professor ou professora 

- Curso gratuito 
 

01 
 

02 
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QUADRO VIII 
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Quais as dificuldades e/ou facilidades que você encontra para 
desempenhar o seu papel e  atingir o objetivo da proposta? Freqüência

DIFICULDADES:  
- Trabalhar em dois ciclos diferentes e ter que fazer o planejamento 

alternado 01 

- Lidar com meus conceitos na condição de professor 01 
- Acompanhar de forma mais próxima todas as turmas 01 
- Conhecer melhor a proposta 01 
- Romper com a fragmentação dos conteúdos 01 
- Desconstruir e lidar com a idéia tradicional de escola que 

os alunos e alunas trazem 03 

- Quando o conteúdo (literatura) não tem elo com o restante 
do tema 01 

- Conseguir materiais atualizados para cada tema 01 
- O fator tempo para a exploração dos vários temas 02 
- Falta de biblioteca 02 
- Falta de conhecimento em diversas áreas 03 
- Pouco tempo para trabalhar com cada turma 05 
- Diferença de idade na sala 01 
- Número excessivo de alunos e alunas 03 
- Falta de leitura para aprofundamento das discussões 01 
- Influência religiosa que os alunos e alunas trazem 01 
- Desconstrução interior de cada professor e professora 05 
- Desafios que o cotidiano da sala de aula traz 01 
- Curso longe da coordenação, pouca e distante orientação 01 
- Parceria com os professores e professoras de área 01 
- Falta dos alunos e alunas 01 
- Excesso de temas para o mesmo ciclo (5º) 01 
- Instrumento avaliativo que aborde as diferenças 02 
- Professores e professoras mediadoras e de área, falando e 

agindo da mesma maneira 02 

- Fazer a mediação no sentido real da palavra 01 
FACILIDADES:  
- Receptividade dos alunos e alunas e bom relacionamento 01 
- Planejamento nas sextas-feiras 07 
- Espaço para discussão 03 
- Trabalhar com música e temas propostos 01 
- Formação continuada com leitura e discussão de textos 03 
- Estrutura bem montada 01 
- Identificação com a proposta 01 
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- Metodologia apaixonante do trabalho através da música 01 
- O grupo de profissionais 03 
- Flexibilidade para desenvolver as atividades 02 
- Construção de critérios na avaliação 01 
- Disponibilidade dos professores e professoras de área 01 
- Relações humanas baseadas no respeito às diferenças de cada um e cada 

uma 01 

- O envolvimento de todos e todas na sala 01 
- Bom relacionamento com coordenação, corpo 

administrativo, professores e professoras 01 

- Os alunos e alunas que questionam e forçam a mim 
professora, pesquisar para fazer diferente  01 

• Falas de sujeitos para transcrição: 2, 3, 5, 16, 18, 21, 23, 28, 35, 38 
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QUADRO VIII – A 

Categoria Fala dos professores e professoras Freqüência 
DIFICULDADES 

 
 
 

- Condições objetivas 
de trabalho 

 
- Trabalhar em dois ciclos diferentes e ter que fazer o 

planejamento alternado 
- Conseguir materiais atualizados para cada tema 
- O fator tempo para a exploração dos vários temas 
- Falta de biblioteca 
- Número excessivo de alunos e alunas 
- Curso longe da coordenação, pouca e distante 

orientação 
- Falta dos alunos e alunas 
- Pouco tempo para trabalhar com cada turma 

 
01 
01 
02 
02 
03 

 
01 
01 
05 

- Corpo docente 

- Fazer a mediação no sentido real da palavra 
- Professores e professoras mediadoras e de área, falando 

e agindo da mesma maneira 
- Parceria com os professores e professoras de área 
- Desconstrução interior de cada professor e professora 
- Falta de leitura para aprofundamento das discussões 
- Lidar com meus conceitos na condição de professor 
- Acompanhar de forma mais próxima todas as turmas 
- Conhecer melhor a proposta 
- Falta de conhecimento em diversas áreas 

01 
 

02 
01 

 
05 

 
01 

 
01 

 
01 
01 
03 

- Questões 
metodológicas 

- Instrumento avaliativo que aborde as diferenças 
- Excesso de temas para o mesmo ciclo (5º) 
- Desafios que o cotidiano da sala de aula traz 
- Influência religiosa que os alunos e alunas trazem 
- Diferença de idade na sala 
- Quando o conteúdo (literatura) não tem elo com o 

restante do tema 
- Desconstruir e lidar com a idéia tradicional de escola 

que os alunos e alunas trazem 
- Romper com a fragmentação dos conteúdos 

02 
01 
01 
01 
01 

 
01 

 
03 
01 

FACILIDADES 
 

- Parte Estrutural 

 
- Estrutura bem montada 
- Bom relacionamento com coordenação, corpo 

administrativo, professores e professoras 

01 
 

01 
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- Corpo docente - Identificação com a proposta 

- O grupo de profissionais 
- Disponibilidade dos professores e professoras de área 
- O envolvimento de todos e todas na sala 
- Os alunos e alunas que questionam e forçam a mim 

professora, pesquisar para fazer diferente 
- Relações humanas baseadas no respeito às diferenças 

de cada um e cada uma 

01 
01 

 
01 
01 

 
01 

 
01 

- Questões 
metodológicas/ 

       pedagógicas 

- Construção de critérios na avaliação 
- Flexibilidade para desenvolver as atividades 
- Metodologia apaixonante do trabalho através da 

música 
- Formação continuada com leitura e discussão de textos 
- Trabalhar com música e temas propostos 
- Espaço para discussão 
- Planejamento nas sextas-feiras 
- Receptividade dos alunos e alunas e bom 

relacionamento 

01 
02 

 
01 

 
03 
01 
03 
07 

 
01 

 
 
 
QUADRO IX 
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O quê você incluiria e/ou mudaria na atual EJA, para que seus 
objetivos fossem plenamente atingidos? Freqüência 

- Resposta em branco 07 
- Nada 04 
- O caminho é este 01 
- Dedicação exclusiva de todos e todas envolvidos 01 
- As mudanças e inclusões ocorrem ao longo da 

caminhada 04 

- Mais leitura, seminário, cursos 02 
- Maior conhecimento nas diversas áreas 01 
- Acreditar e contribuir com o processo, não mudar ou 

incluir 01 

- Mais tempo para as reuniões de planejamento 01 
- Mais tempo para os professores e professoras de área 02 
- Desmembrar a turma em dois, menos alunos e alunas na 

sala 06 

- Organização de uma estrutura própria para EJA 01 
- Continuar trabalhando o projeto com seriedade 01 
- Trabalho de campo, fora da sala 01 
- Maior sintonia com as bases conceituais da proposta 01 
- Mais discussão sobre o papel do professor e professora 

de área e professor mediador e professora mediadora 01 

- Diminuir o número de temas no 5º ciclo 01 
- Dividir as turmas entre calouros e veteranos 01 
- Mais encontro com os outros campi 0 
- Entender melhor o processo teoria e prática 01 
- Mais empenho dos professores e professoras de área em 

termos de relatório 01 

- Contratação de mais professores e professoras de área 01 
 

• Falas de sujeitos para transcrição: 5, 13   
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QUADRO IX – A 

Categoria Fala dos professores e professoras Freqüência

- Corpo 
docente 

- Mais empenho dos professores e professoras de 
área em termos de relatório 

- Continuar trabalhando o projeto com seriedade 
- Mais discussão sobre o papel do professor e 

professora de área e professor mediador e 
professora mediadora 

- Acreditar e contribuir com o processo, não mudar 
ou incluir 

- Dedicação exclusiva de todos e todas envolvidos 

01 
 

01 
 
 

01 
 

01 
01 

- Parte 
estrutural 

- Contratação de mais professores e professoras de 
área 

- Mais encontro com os outros campi 
- Dividir as turmas entre calouros e veteranos 
- Trabalho de campo, fora da sala 
- Mais tempo para as reuniões de planejamento 
- Organização de uma estrutura própria para EJA 
- Desmembrar a turma em dois, menos alunos e 

alunas na sala 
- Mais tempo para os professores e professoras de 

área 
- Diminuir o número de temas no 5º ciclo 

 
01 
01 
01 
01 
01 
01 
 
06 
 
02 
01 

- Bases 
conceituais 

- Entender melhor o processo teoria e prática 
- Maior sintonia com as bases conceituais da 

proposta 
- Mais leitura, seminário, cursos 
- Maior conhecimento nas diversas áreas 

01 
 

01 
02 
01 

- Processo 
- As mudanças e inclusões ocorrem ao longo da 

caminhada 
- O caminho é este 

 
04 
01 

- Nada - Nada 
 

04 
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ANEXO 9 

 
TABULAÇAO DOS DADOS DA ENTREVISTA 

 PROFESSORES E PROFESSORAS 
 
Quem são? 
Três são professores e professoras de área,(matemática, biologia, química e língua 
portuguesa), uma professora responsável de curso e dois mediadores. (dois homens e quatro 
mulheres) 
 
Experiência 
Somente uma professora tinha experiência anterior  de um ano com EJA, os demais experiência única 
da univali de um ano e meio. 
 
Como conheceu o objetivo da proposta? 
Todos e todas enfatizaram que foi através da capacitação e dois manifestaram também que foi 
na troca com outros professores e professoras. 
 

Qual é o objetivo da proposta? Freqüência
Resgatar o que não teve na escola regular 
- resgatar a auto-estima 
- valorizar o conhecimento do aluno e aluna 
- ensinar a aprender a aprender 
- valorizar a construção do aprender a aprender (2) 
- trabalhar com pessoas excluídas (3) 
- ajudar na construção de conhecimentos 
- fazer com que os alunos sintam-se parte atuante que pode transformar a 
realidade(3) 
- trabalhar com pessoas que não concluíram no ensino regular a educação 
escolar(4) 
- trabalhar com a auto-estima 
- fazer um aluno crítico 
- fazer sentir-se autor da sua sociedade, família e mundo em que está inserido 
(5) 
- inclusão na educação (6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Como a EJA proporciona a promoção da exclusão? Freqüência
- trabalhando com as diferenças (1) 
- através da integração de todos os alunos, mais velhos, mais jovens, saídos a 
muito tempo da escola, recém saídos  
- propondo aprendizagem de conhecimentos significativos, que sejam de interesse dos 
alunos(2) 
- liberdade de ação no currículo 
- flexibilidade da proposta:  
- planejamento semanal:  

 
 
 
 
 
 
02 
02 
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- através da formação continuada(3):  
-  trocas de experiência  
- estudo de textos 
- acompanhamento das atividades 
- proposta não fechada 
- não conteudista 
- conhecendo a história de vida dos alunos 
- trabalhando a partir da realidade de cada um e somar as diversas realidades 
- proporcionar nova leitura da sociedade 
- considerar o cotidiano 
- considerar o conhecimento trazido pelos alunos 
- proporcionar a luta pelos direitos sociais negados 
- busca da autonomia (4) 
- trabalhando através dos interesses individuais dos alunos 
- a abertura da proposta de seguir um plano 
- a discussão dos temas 
- atendendo as necessidades individuais 
- sabendo ouvir 
- promovendo um local de falar e ser ouvido 
- trabalhando com a história de vida de cada aluno (5) 
- discussão através da música 
- trabalhando com o cotidiano 
- a organização do projeto por temas de trabalho (6) 
 

03 

Transcrição – 2, 5 
 
  
 
  
 
 

Como a EJA proporciona a construção de conhecimentos significativos? Freqüencia 
- através de uma proposta não conteudista:  
- a proposta proporciona abertura para trabalhar diversos assuntos: (1) 
- através dos projetos de pesquisa 
- os alunos pesquisando coisas que não sabem do seu cotidiano: (2) 
- trabalhando através do interesse dos alunos (3) 
- através do vínculo afetivo mantido com os alunos  
- valorizando o trabalho dos alunos e o seu ritmo de trabalho (4) 
- deixando o aluno ter opção de escolha daquilo que pesquisar e aprender 
- trabalhando com a realidade de cada um: (5) 
- através da liberdade de adaptação das questões da proposta para tornar 
significativo o aprendizado 
- entendendo o contexto em que estão inseridos 
- adaptando e redimensionando as questões colocadas no material para a 
realidade e necessidade dos alunos 
- investigando os temas de interesse dos alunos 

02 
02 
 
02 
 
 
 
 
02 
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- liberdade de ir e vir entre os conhecimentos(6) 
 
Transcrição - 6 
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Como os alunos optam pela escolha do que é significativo Freqüência 
- escolhem por aquilo que vai ao encontro de suas necessidades e anseios:(1) 
- através das discussões das temáticas e de questões que o aluno não tinha 
muito conhecimento ou que já conhece o assunto mas quer se aperfeiçoar mais. 
(5) 
- por afinidade com os diversos assuntos trazidos(6) 
 

04 

Transcrição – 2, 3, 5 
 
Quais evidências mostram que realmente o conhecimento foi significativo Freqüência
- quando eles transformam a informação recebida em conhecimento:  
- na medida em que os alunos não se satisfazem com os primeiros resultados 
das pesquisas feitas e continuam se aprofundando no tema escolhido, 
principalmente se for ligado ao seu cotidiano 
- a mudança de comportamento dos alunos no seu posicionamento ao defender 
uma idéia:  
- quando percebe as várias identidades que assume 
- quando questiona o seu papel nas suas relações 
- quando escuto algum tipo de comentário de colegas de trabalho a respeito do 
aluno (4) 
- quando muda a percepção de si mesmo e do mundo que o cerca 
- sendo crítico com os professores e colegas 
- quando mudam sua atitude em relação a algumas situações: (5) 
- nos depoimentos em sala de aula:  
-  nos registros escritos:  
- na auto-avaliação 
 - quando levam para a sua rotina pessoal ou do trabalho o que foi trabalhado 
em sala de aula(6) 
- quando trazem exemplos relacionando as diversas áreas: (1) 
- quando se utilizam de um outro conhecimento para construir outros(1) 
- quando encontram respostas aos seus questionamentos do dia a dia (3) 
- quando se percebe que elevou bastante a auto-estima do aluno(3) 
- quando conseguem entender a aplicabilidade do conteúdo no cotidiano 

02 
 
 
 
 
02 
 
 
 
 
 
 
02 
04 
02 
 
 
 
02 
 
 
 
 

Transcrição – 3, 4, 5, 6, 1 

 
É possível trabalhar visando os interesses pessoais e como são feitas essas 
escolhas 

Freqüência 

- não, é possível agrupar idéias afins para se trabalhar: (1) 
-  é difícel mas não impossível (2) 
- é complicado, atender muitos em pouco tempo 
- provocando e não dando respostas  
- juntando dúvidas e interesses 
- elencando um grande tema para o grupo e dentro cada um pesquisa algo 
específico de seu interesse ou necessidade(5) 
- estabelecendo um contrato de parceria, confiança com o aluno 

04 
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- quebrando resistências 
Transcrição – 2, 5, 6 
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Quais a justificativa para a evasão Freqüência
- falta de maturidade: (1) 
- questão pessoal 
- transferência 
- não adaptação da proposta:  
- problemas de saúde:  
- maridos que não deixam as mulheres estudar(2) 
- questão financeira 
- emprego – transferência de local ou turno 
- não percebem conteúdos voltados para o vestibular 
- não percebem o significado nos conteúdos trabalhados (adolescentes) 
- não conseguem desvencilharem-se do formato da escola 
tradicional(6) 

05 
 
 
02 
02 

Transcrição – 1, 2, 3, 6 

 
Contribuições para o aperfeiçoamento da proposta Freqüência
- muita leitura sobre assuntos afins  da proposta 
- gerando dúvidas para buscar soluções  
- cursos de formação continuada: X (1) 
- trabalhar cada vez mais interdisciplinar 
- fazer adaptações ao novo que surgir e para cada realidade: X (2) 
- falta de material atualizado para o professor e material dos alunos: X (3) 
- abrir turmas desde o primeiro ciclo até o final para que os alunos possam ter 
liberdade de fazer a progressão e ser respeitado o tempo de cada um 
- ter professores de todas as áreas atuando com carga horária maior: X(4)  
- cadernos pedagógicos somente com textos, sem necessidades de atividades e 
problematizações   
- mais tempo de aula com os alunos(5) 
- menos alunos por sala 
- espaço físico específico para EJA 
- maior comprometimento dos professores de área e mediadores 
- colocar em prática as orientações da formação continuada(6) 

 
 
02 
 
02 
02 
 
 
02 
 

Transcrição – 1, 5 
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TABULAÇAO DOS DADOS DAS ENTREVISTAS 

ALUNOS E ALUNAS 
 

Quem são? 
Duas alunas egressas, um aluno e três alunas formandas. 
 
O tempo que estudou na EJA 
Duas alunas formadas há um ano e estudaram todo o quinto ciclo na EJA, ou seja, um ano e 
meio. Uma aluna iniciou há um ano e é formanda (final de 2004). Os demais também são 
formandos do quinto ciclo e freqüentam desde o quarto ciclo. 
 
Tempo que estavam fora da escola 
- 15 anos; 25 anos; 27 anos; 15 anos; 28 anos; 5 anos 
 
Motivos que levaram a parar de estudar Freqüência 
- para  trabalhar 
- para garantir estabilidade no emprego 
- falta de incentivo 
- outro objetivo 

2 

Transcrição – 2, 3, 4, 5 
 
Qual o objetivo do curso Freqüência 
- não ser mais excluída 
- incentivo para quem parou de estudar 
- perder o medo de estudar 
- facilitar os estudos para quem tem problemas como casa, filho....(3) 
- proporcionar a conclusão dos estudos e alcançar um objetivo 

 
 
02 

Transcrição – 2, 4 
 
Qual o objetivo em voltar a estudar Freqüência 
- recomeçar a vida(2) 
- relembrar o que já aprendido e aprender mais 

 

Transcrição – 5 
 
Diferenças da escola regular e da EJA Freqüência 
- método diferente, trabalhar junto, crescer junto 
- professor amigo, companheiro, incentivador, amigo 

 

Transcrição – 5 
 
O curso proporciona a superação da exclusão Freqüência 
- sim ajuda a crescer como pessoa (1) 
- ensina a falar com outras pessoas 
- trabalha com a timidez 
- motiva as pessoas 
- integra das pessoas 
- compreensão do dia a dia 
- capacita as pessoas para o mundo do trabalho 

02 
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- liberando as pessoas de traumas (6) 
- comunicação com o público (3)  
- lidar com as diferenças de idade (3) 
Transcrição – 3, 5, 6 
 
O curso proporciona a construção de conhecimentos 
significativos 

Freqüência 

- são conhecimentos que se utiliza no dia a dia 
- mostra como superar as dificuldades encontradas na vida 
- ensina coisas úteis para o trabalho 
- proporciona poder falar um pouco sobre diversos assuntos (4) 
- traz assuntos da atualidade(6) 

02 

Transcrição – 2, 3, 4, 
 
Escolhas de temas para pesquisa Freqüência 
- opção pessoal, por interesse  
  
Mudanças na vida pessoal Freqüência 
- superação de medos 
- entrosamento com pessoas 
- usar os conhecimentos na vida diária 
- ficar atualizada com as coisas que acontecem no mundo (3) 
- saber lidar com os filhos 
- manter um diálogo mais aberto(2) 
- ajudar outras pessoas (4) 
- ser mais respeitado 

 
03 
 
02 

Transcrição – 1, 2, 3, 5 
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Mudanças no trabalho Freqüência 
- tratamento do público (4) 
- saber lidar com pessoas de diferentes níveis sociais(5)  
- exercer outras funções no trabalho (6) 

 

Transcrição – 4, 5 
 
Contribuições para aperfeiçoamento da proposta Freqüência 
- aulas práticas 
- menos leitura e mais trabalhos com cartazes, interpretação de gravuras 
- trabalhar as disciplinas separadamente (1) 
- uma disciplina para cada dia  
- não socializar o planejamento do outro dia para ser surpresa(3) 
- mais de um dia o mesmo professor torna-se cansativo 
- não mandar tarefas para casa 
 

 

Transcrição – 1, 2, 4,  
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	PARTE II: RAZÕES PARA RETORNAR À ESCOLA 
	2 - POR QUAL MOTIVO PAROU DE ESTUDAR? 
	(    ) trabalho     (    ) doença     (    ) distância da escola     (    ) falta de interesse 
	(    ) medo     (    ) outros   
	 
	1 - VOCÊ CONHECE O OBJETIVO DA PROPOSTA DA EJA DA UNIVALI? 
	4 - VOCÊ PROCURA ATENDER ESTAS EXPECTATIVAS? 
	IDADE
	SEXO
	EST. CIVIL
	RENDA
	CURSO
	ANO DE INGRESSO EJA
	ANO QUE SE FORMOU
	TEMPO QUE HAVIA SAÍDO DA ESCOLA
	MOTIVO QUE PAROU
	ANEXO 7 
	 
	QUADRO II 


	Freqüência
	Freqüência
	QUADRO IV 

	Quais as expectativas em relação à  escola, quando voltou a estudar?
	Freqüência
	- Para conseguir um emprego na Univali e ter desconto para cursar a faculdade
	- Ter um ensino mais puxado
	- Mais conhecimento
	- Melhor formação profissional
	- Melhor comunicação
	- Formar e fazer vestibular
	- Crescer culturalmente
	- Estar atualizado
	- Sistema de ensino
	- União entre amigos
	- Fazer amigos
	- Conseguir aprender
	- Vencer o medo
	- Vencer as dificuldades
	- Formar-me
	- Dizer que me formei
	- Evoluir
	- Ter um ensino de qualidade
	QUADRO V 

	Encontrou na escola aquilo que esperava – sim=36
	Freqüência
	- Mais ensino
	- Ajuda de professor@s e colegas
	- Compreensão
	- Bons professores
	- Aprender coisas boas e novas
	- Relembrar
	- Muita coisa
	- Diálogo
	- Liberdade de expressa-se
	- Escola de qualidade
	- Alto nível educacional
	- Debates
	- Sentir-me bem
	- Amizade
	- Aprendizado significativo
	- Não ter prova
	- Um sistema revolucionário
	- Tornei-me adulto responsável
	- Melhorou minha comunicação
	- Vontade de buscar conhecimentos para a vida
	- Ensino menos estressante
	- Mais segurança
	- Motivação, aceitação e entusiasmo
	- Outra maneira de aprender
	- Professores legais
	- Pessoas na mesma condição, muito tempo fora da escola
	Encontrou na escola aquilo que esperava 
	Freqüência
	- Não
	- Branco
	- Não aprendemos muito sobre física, matemática e química
	QUADRO VII 

	Os conhecimentos construídos  foram significativos  para vida profissional e/ou  pessoal?
	Freqüência 
	- Sim
	- Branco
	- Não
	- Aprendi o que é gênero
	- Abriu a mente para o mundo
	- Melhorei a timidez
	- Entendo melhor e valorizo a opinião dos outros
	- Usei os conhecimentos no trabalho
	- Sei conversar e debater melhor os assuntos
	- Inclusão na sociedade
	- Consigo analisar e refletir sobre as coisas
	- Melhor relacionamento com as pessoas
	- Aprender com os outros
	- Auto avaliação
	- Auto confiança
	- Outra visão de mundo
	- São conhecimentos para a vida, não servem para fazer vestibular
	- Poder dividir o conhecimento com outras pessoas
	- Mais segurança
	- Fiquei mais esperto e mais inteligente
	QUADRO VIII 

	Alguma coisa mudou na  vida pessoal e/ou profissional depois que ingressou na EJA
	Freqüência 
	- Sim 
	- Sou mais feliz
	- Encontrei pessoas iguais a mim
	- Jeito de falar, pensar e agir
	- Recuperei a auto estima
	- Cresci
	- Poder ajudar os filhos na escola
	- Promoção no trabalho
	- Adquirir mais conhecimento
	- Pouca coisa
	- Sou muito elogiado
	- Várias coisas
	- Já não sinto tanta dificuldade
	- Fiquei mais esperta
	- Auto confiança
	- Melhor relacionamento com as pessoas
	- Respeito com a opinião das outras pessoas
	- O desejo de continuar
	- Ainda me sinto discriminado
	- Poder responder o questionamento dos meus filhos
	- Sentir-se valorizado
	- Moral
	- Força de vontade
	- Confiança para debater com outras pessoas
	- Fiz várias amizades
	- Aprendi a falar corretamente
	- Sentir-se alguém
	- Aprendi a escrever melhor
	- Vi que sou capaz
	- Saber respeitar a deficiência dos outros
	- Administrar as minhas deficiências
	- Me sinto importante
	De que maneira você percebe que o curso de EJA está contribuindo para a superação da exclusão.
	Freqüência 
	- Dando condições de continuar
	- Ver o mundo com outros olhos
	- Boa comunicação com os alunos
	- Abrindo novos caminhos
	- Com a flexibilidade do horário e problemas individuais de cada um
	- Motivação na sala para superar o cansaço
	- Todos são bem aceitos e recebem atenção
	- Chance de fazer uma auto-avaliação
	- Não tem prova
	- Mostra o potencial de cada um
	- Dar direitos a todos
	- Não ter medo
	- Liberdade de expressão
	- Bom relacionamento entre as várias idades
	- Estímulos recebidos
	- O ensino é regular
	- Igualdade de oportunidades
	- Esquecer as mágoas passadas
	- Dando oportunidade de retornar aos estudos
	O quê incluiria e/ou mudaria na atual EJA, para que as necessidades fossem melhor atendidas
	Freqüência 
	- Nada
	- A melhora é espontânea
	- Escrever mais e não falar tanto
	- Oferecer um curso técnico laboratorial
	- Menos debates e mais conteúdos que sirvam para o vestibular
	- Menos preconceito
	- Abrir novas turmas para atender quem está na lista de espera
	- Uma melhor explicação sobre avaliação
	- Mais aulas de português
	- Está nota dez
	IDADE
	SEXO
	EST. CIVIL
	RENDA
	CURSO
	ANO DE INGRESSO EJA
	ANO QUE SE FORMOU
	TEMPO QUE HAVIA SAÍDO DA ESCOLA
	MOTIVO QUE PAROU
	PRIMEIRA TABULAÇÃO DOS DADOS DOS QUESTIONÁRIOS (PARTE II E III) DOS EGRESSOS E DAS EGRESSAS - PIÇARRAS 
	 
	 
	           QUADRO II 


	Freqüência
	Freqüência
	 QUADRO IV 

	Quais as expectativas em relação à  escola, quando voltou a estudar?
	Freqüência
	- Ultrapassar os obstáculos e conquistar os sonhos
	- O método foi assustador e diferente
	- Insegurança em poder acompanhar os ensinamentos
	- Propósito de se formar
	- Aprender o que não consegui aprender com as experiências da vida
	- Que era igual ao método tradicional
	- Reaprender o que já tinha aprendido
	- Ver a vida bem melhor
	- Achar uma saída, um gosto pela vida
	- Ansiedade em relação à capacidade de aprendizagem
	- Melhorar meu aprendizado
	QUADRO V 

	Encontrou na escola aquilo que esperava – sim = 10
	Freqüência
	- Relembrei matérias
	- Conheci assuntos desconhecidos
	- Fiz novos amigos
	- Bom preparatório para o vestibular
	- Bons professor@s   
	- Outra visão do meu futuro
	- Empenho de professor@s   e colegas
	- Ensino diferente
	- Aprendi com lições tiradas do cotidiano e da atualidade
	- Ensino globalizado
	- Superou as expectativas
	- Aprendizagem total
	- Relação de amizade, sem distinção entre professor@s e colegas
	- Ver o mundo melhor
	- Solidariedade
	- Novo sentido para a vida
	- Pensamento positivo
	- Cheguei no meu objetivo
	Encontrou na escola aquilo que esperava 
	Freqüência
	- Não
	QUADRO VII 

	Os conhecimentos construídos  foram significativos  para vida profissional e/ou  pessoal?  Sim = 10
	Freqüência 
	- Passei num concurso público
	- Cada conhecimento adquirido é um bom conceito para a vida
	- Maneira de falar, agir
	- Não ter medo em tomar decisões
	- Maneira de se expressar com as pessoas
	- Mais cultura
	- Ser valorizado pelos companheiros de trabalho
	- Ser valorizado pelos filhos
	- Melhor relacionamento com outras pessoas
	- Auto confiança em expressar opiniões
	- Crescer como pessoa
	- Ver o mundo de outra maneira
	- Saber que sou alguém no universo
	- Para melhorar o dia a dia
	- Espera de um melhor emprego
	- Estou cursando enfermagem
	- Sou muito feliz
	QUADRO VIII 

	Alguma coisa mudou na  vida pessoal e/ou profissional depois que ingressou na EJA? Sim = 10
	Freqüência 
	- Aprendi a ter mais respeito com os outros e comigo mesmo
	- Aprendi que nunca é tarde para tentar
	- Mais conhecimento
	- Maneira de se expressar
	- Satisfação em ter concluído o 2º grau
	- Ser mais valorizado e reconhecido pelas outras pessoas
	- Sou uma pessoa mais consciente e otimista
	- Enfrentar melhor as situações do dia a dia
	- Comecei a trabalhar
	- Ter independência
	- Ver a vida de outra maneira
	- Estou cursando uma universidade
	De que maneira você percebe que o curso de EJA está contribuindo para a superação da exclusão.
	Freqüência 
	- Bom tratamento
	- Quando valoriza cada aluno e aluna
	- Fazendo cada um sentir-se igual
	- Ajudando a recuperar o tempo perdido
	- Dando oportunidades iguais
	- Encoraja as pessoas
	- Por ser um curso rápido e prático
	O quê incluiria e/ou mudaria na atual EJA, para que as necessidades fossem melhor atendidas
	Freqüência 
	- Menos assunto e mais tempo para cada matéria
	- Mais carga horária e aulas com vídeo
	- Aulas de computação
	- Aula de teatro
	- Outros cursos depois de formado
	- Questões de avaliação e metodologia de ensino
	- Divulgação
	- Estímulo
	- Ótimo método e trabalho em equipe
	- Melhor noção do que é uma faculdade
	- Está ótimo, não mudaria
	SEXO
	CURSO
	CICLO QUE ATUA*
	PAPEL QUE DESEMPENHA
	ANO DE INGRESSO EJA DA UNIVALI
	EXPERIÊNCIA ANTES DE INGRESSAR NA EJA DA UNIVALI
	TEMPO DE EXPERIÊNCIA
	Freqüencia
	Sim:  40            Não: 00         Branco:  02*
	Freqüencia
	 QUADRO IV 

	Sim:  42       Não: 00
	Freqüência 
	- Promove metodologia diferenciada
	- Contribui na construção do conhecimento
	- Promove um espaço para pensar e perguntar
	- É um espaço de interação e reflexão entre diferentes saberes
	- Promove a inclusão
	- É um espaço de convivência entre as diversidades culturais
	- Possibilita a qualidade de vida
	- Faz com que os alunos e alunas sentem-se parte do processo
	- É diferente da escola tradicional
	- As aprendizagens são significativas
	- Proposta flexível
	- Valorizam os diferentes saberes
	- Uma proposta interdisciplinar
	- Possibilidade de democratização do conhecimento
	- Levam em conta os processos culturais
	- Trabalha com conteúdos significativos
	- Estabelece ligações entre o local e o global
	- Escolarização qualitativa
	- Contextualiza os conhecimentos
	- Um espaço de resignificação de conteúdos
	- Valoriza as diferenças
	- Propõe projetos de pesquisa
	- Proposta de reintegração na sociedade
	- Rompe com a fragmentação científica e moderna
	- Rompem as diferentes formas de pensar
	- Respeita as identidades
	QUADRO V 

	Sim:  32     Não:  07     Algumas:  03 
	Freqüência 
	- Acompanhando o trabalho no planejamento semanal
	- Lendo os registros
	- Lendo as histórias de vida
	- Observando as turmas
	- Realizando registros
	- Tateando
	- Trazendo para sala situações significativas
	- Valorizando a história de cada um
	- Fazendo-os acreditar em seus sonhos e capacidades
	- Estabelecendo relações próximas com a turma
	- Adequando aspectos do currículo às suas expectativas
	- Trabalhando exercícios de integração
	- Deixando os alunos e alunas à vontade
	- Procurando conhecer melhor os alunos e alunas
	- Procurando conhecer as necessidades e anseios do grupo
	- Ouvindo depoimento dos alunos e alunas
	- Trabalhando a auto-estima
	- Promovendo a conscientização das possibilidades de superação das dificuldades
	- Fazendo os alunos e alunas refletirem sobre seus problemas
	- Trabalhando junto com o professor ou professora mediadora
	- Inserindo os alunos e alunas no contexto globalizado
	- Relacionando os assuntos ao cotidiano
	- Estabelecendo relação de ensino-aprendizagem dinâmica, democrática, recíproca e dialógica
	- Fazendo os alunos e alunas se reconhecerem como protagonistas de sua própria história
	- Valorizando os alunos e alunas
	- Valorizando suas culturas
	- Valorizando seu potencial
	Sim:  42       Não:  00 
	Que evidências você tem para justificar sua afirmação ou negação.
	Freqüência 
	- A proposta permite pesquisar, questionar, observar, analisar, investigar, debater, trabalhar coletivamente e individualmente
	- A fala, postura, entusiasmo, angústia e reações dos alunos e alunas
	- Os alunos e alunas levantam questões de interesse para discussão
	- A discussão parte do cotidiano
	- Valoriza a cultura de cada um
	- Relato dos alunos e alunas
	- Quando os alunos e alunas demonstram as transformações ocorridas, superando as dificuldades; expressam pensamentos; alcançam a auto confiança
	- Quando participam e argumentam nas discussões
	- Posicionam-se criticamente
	- Quando fazem relações com o seu dia-a-dia
	- Quando mudam a forma de olhar e entender o mundo
	- Quando torna o conhecimento significativo
	- Complicado afirmar, porque entre o concebido/elaborado/praticado existe uma grande diferença
	- Através dos depoimentos dos alunos e alunas
	- Demonstram melhor entendimento do seu mundo e da sociedade que os cerca
	- Quando apresentam trabalhos para o restante da turma com segurança
	- Acompanho as transformações pessoais e o ingresso de alguns alunos e alunas na faculdade
	- Acompanhamento da aprendizagem dos alunos e alunas por mais de um ano
	- Demonstram mais autonomia, mais otimismo e elevação da auto-estima
	- Realizam uma dinâmica do local para o global e vice-versa
	- Se reconhecem como participantes e construtores da história
	- Aumento no número das matrículas
	- Empenho nas atividades em sala
	- Ao construir seu próprio conhecimento
	De que forma você pensa que o curso da EJA da Univali contribui  para a superação da exclusão?
	Freqüência 
	- Superando a prática pedagógica da escola regular
	- Assumindo o compromisso de uma sociedade participativa, democrática, solidária, transformadora
	- Quando faz o aluno ou aluna se perceber como pessoa que tem possibilidades, habilidades, sonhos, limites, potencialidades
	- Fazendo com que o aluno ou aluna atue, se insira, pense e fale
	- Na forma carinhosa e respeitosa em que os alunos e alunas são tratados
	- Promovendo a inclusão em todos os sentidos
	- Diferente forma de avaliação, sem notas e reprovação
	- Valoriza a individualidade
	- Por ser um currículo multicultural, que valoriza a cultura de cada um e cada uma
	- Trabalhando a alteridade
	- Curso voltado para a sociedade
	- Trabalha voltado para atender as expectativas
	- Trabalhando para a elevação da auto-estima
	- Trabalha as diferenças com mais flexibilidade
	- Valoriza a diversidade
	- Curso gratuito
	- Trabalha com conteúdos significativos
	- Promove espaço para a construção do conhecimento
	- A descoberta polifônica e caleidoscópica da aprendizagem, do conhecimento outrora ignorado
	- Valorizando o indivíduo
	- Currículo interdisciplinar
	- Pelo relato dos alunos e alunas
	- Quando o aluno e aluna se percebem construtor de sua própria história
	- Opera com avaliação formativa
	- Contemplando questões do cotidiano
	- Possibilita discussões sobre exclusão
	- Proporcionando a possibilidade de acesso e acolhimento da Instituição
	- Valoriza os conhecimentos dos alunos e alunas
	- Aproximação e vínculo entre a turma e professor ou professora
	Quais as dificuldades e/ou facilidades que você encontra para desempenhar o seu papel e  atingir o objetivo da proposta?
	Freqüência
	DIFICULDADES:
	- Trabalhar em dois ciclos diferentes e ter que fazer o planejamento alternado
	- Lidar com meus conceitos na condição de professor
	- Acompanhar de forma mais próxima todas as turmas
	- Conhecer melhor a proposta
	- Romper com a fragmentação dos conteúdos
	- Desconstruir e lidar com a idéia tradicional de escola que os alunos e alunas trazem
	- Quando o conteúdo (literatura) não tem elo com o restante do tema
	- Conseguir materiais atualizados para cada tema
	- O fator tempo para a exploração dos vários temas
	- Falta de biblioteca
	- Falta de conhecimento em diversas áreas
	- Pouco tempo para trabalhar com cada turma
	- Diferença de idade na sala
	- Número excessivo de alunos e alunas
	- Falta de leitura para aprofundamento das discussões
	- Influência religiosa que os alunos e alunas trazem
	- Desconstrução interior de cada professor e professora
	- Desafios que o cotidiano da sala de aula traz
	- Curso longe da coordenação, pouca e distante orientação
	- Parceria com os professores e professoras de área
	- Falta dos alunos e alunas
	- Excesso de temas para o mesmo ciclo (5º)
	- Instrumento avaliativo que aborde as diferenças
	- Professores e professoras mediadoras e de área, falando e agindo da mesma maneira
	- Fazer a mediação no sentido real da palavra
	FACILIDADES:
	- Receptividade dos alunos e alunas e bom relacionamento
	- Planejamento nas sextas-feiras
	- Espaço para discussão
	- Trabalhar com música e temas propostos
	- Formação continuada com leitura e discussão de textos
	- Estrutura bem montada
	- Identificação com a proposta
	- Metodologia apaixonante do trabalho através da música
	- O grupo de profissionais
	- Flexibilidade para desenvolver as atividades
	- Construção de critérios na avaliação
	- Disponibilidade dos professores e professoras de área
	- Relações humanas baseadas no respeito às diferenças de cada um e cada uma
	- O envolvimento de todos e todas na sala
	- Bom relacionamento com coordenação, corpo administrativo, professores e professoras
	- Os alunos e alunas que questionam e forçam a mim professora, pesquisar para fazer diferente 
	O quê você incluiria e/ou mudaria na atual EJA, para que seus objetivos fossem plenamente atingidos?
	Freqüência
	- Resposta em branco
	- Nada
	- O caminho é este
	- Dedicação exclusiva de todos e todas envolvidos
	- As mudanças e inclusões ocorrem ao longo da caminhada
	- Mais leitura, seminário, cursos
	- Maior conhecimento nas diversas áreas
	- Acreditar e contribuir com o processo, não mudar ou incluir
	- Mais tempo para as reuniões de planejamento
	- Mais tempo para os professores e professoras de área
	- Desmembrar a turma em dois, menos alunos e alunas na sala
	- Organização de uma estrutura própria para EJA
	- Continuar trabalhando o projeto com seriedade
	- Trabalho de campo, fora da sala
	- Maior sintonia com as bases conceituais da proposta
	- Mais discussão sobre o papel do professor e professora de área e professor mediador e professora mediadora
	- Diminuir o número de temas no 5º ciclo
	- Dividir as turmas entre calouros e veteranos
	- Mais encontro com os outros campi
	- Entender melhor o processo teoria e prática
	- Mais empenho dos professores e professoras de área em termos de relatório
	- Contratação de mais professores e professoras de área
	QUADRO IX – A 

	Categoria
	Freqüência
	- Corpo docente
	- Parte estrutural
	- Bases conceituais
	- Processo
	- Nada
	           QUADRO II 

	Freqüência
	QUADRO II - A 

	Categoria
	Freqüência
	- Trabalho
	- Medo
	- Preconceito
	- Doença
	- Distância
	- Outros
	Freqüência
	Categoria
	- Trabalho
	- Sonho
	- Desenvolvimento pessoal
	- Motivação
	 QUADRO IV 

	Quais as expectativas em relação à  escola, quando voltou a estudar?
	Freqüência
	- Para conseguir um emprego na Univali e ter desconto para cursar a faculdade
	- Ter um ensino mais puxado
	- Mais conhecimento
	- Melhor formação profissional
	- Melhor comunicação
	- Formar e fazer vestibular
	- Crescer culturalmente
	- Estar atualizado
	- Sistema de ensino
	- União entre amigos
	- Fazer amigos
	- Conseguir aprender
	- Vencer o medo
	- Vencer as dificuldades
	- Formar-me
	- Dizer que me formei
	- Evoluir
	- Ter um ensino de qualidade
	QUADRO IV-A 

	Categoria
	Freqüência
	- Amizade
	- Formação 
	- Desafio
	QUADRO V 

	Encontrou na escola aquilo que esperava – sim=36
	Freqüência
	- Mais ensino
	- Ajuda de professor@s e colegas
	- Compreensão
	- Bons professores
	- Aprender coisas boas e novas
	- Relembrar
	- Muita coisa
	- Diálogo
	- Liberdade de expressa-se
	- Escola de qualidade
	- Alto nível educacional
	- Debates
	- Sentir-me bem
	- Amizade
	- Aprendizado significativo
	- Não ter prova
	- Um sistema revolucionário
	- Tornei-me adulto responsável
	- Melhorou minha comunicação
	- Vontade de buscar conhecimentos para a vida
	- Ensino menos estressante
	- Mais segurança
	- Motivação, aceitação e entusiasmo
	- Outra maneira de aprender
	- Professores legais
	- Pessoas na mesma condição, muito tempo fora da escola
	Categoria
	Freqüência
	- Auto confiança
	- Amizade
	- Profissionalismo
	- Sistema de ensino diferenciado
	Encontrou na escola aquilo que esperava 
	Freqüência
	- Não
	- Branco
	- Não aprendemos muito sobre física, matemática e química
	QUADRO VII 

	Os conhecimentos construídos  foram significativos  para vida profissional e/ou  pessoal?
	Freqüência 
	- Sim
	- Branco
	- Não
	- Aprendi o que é gênero
	- Abriu a mente para o mundo
	- Melhorei a timidez
	- Entendo melhor e valorizo a opinião dos outros
	- Usei os conhecimentos no trabalho
	- Sei conversar e debater melhor os assuntos
	- Inclusão na sociedade
	- Consigo analisar e refletir sobre as coisas
	- Melhor relacionamento com as pessoas
	- Aprender com os outros
	- Auto avaliação
	- Auto confiança
	- Outra visão de mundo
	- São conhecimentos para a vida, não servem para fazer vestibular
	- Poder dividir o conhecimento com outras pessoas
	- Mais segurança
	- Fiquei mais esperto e mais inteligente
	QUADRO VII - A 

	Categoria
	Freqüência
	- Vida profissional
	- Vida pessoal
	 
	 QUADRO VIII 

	Alguma coisa mudou na  vida pessoal e/ou profissional depois que ingressou na EJA
	Freqüência 
	- Sim 
	- Sou mais feliz
	- Encontrei pessoas iguais a mim
	- Jeito de falar, pensar e agir
	- Recuperei a auto estima
	- Cresci
	- Poder ajudar os filhos na escola
	- Promoção no trabalho
	- Adquirir mais conhecimento
	- Pouca coisa
	- Sou muito elogiado
	- Várias coisas
	- Já não sinto tanta dificuldade
	- Fiquei mais esperta
	- Auto confiança
	- Melhor relacionamento com as pessoas
	- Respeito com a opinião das outras pessoas
	- O desejo de continuar
	- Ainda me sinto discriminado
	- Poder responder o questionamento dos meus filhos
	- Sentir-se valorizado
	- Moral
	- Força de vontade
	- Confiança para debater com outras pessoas
	- Fiz várias amizades
	- Aprendi a falar corretamente
	- Sentir-se alguém
	- Aprendi a escrever melhor
	- Vi que sou capaz
	- Saber respeitar a deficiência dos outros
	- Administrar as minhas deficiências
	- Me sinto importante
	QUADRO VIII - A 

	Categoria
	Freqüência
	- Vida profissional
	- Vida pessoal
	De que maneira você percebe que o curso de EJA está contribuindo para a superação da exclusão.
	Freqüência 
	- Dando condições de continuar
	- Ver o mundo com outros olhos
	- Boa comunicação com os alunos
	- Abrindo novos caminhos
	- Com a flexibilidade do horário e problemas individuais de cada um
	- Motivação na sala para superar o cansaço
	- Todos são bem aceitos e recebem atenção
	- Chance de fazer uma auto-avaliação
	- Não tem prova
	- Mostra o potencial de cada um
	- Dar direitos a todos
	- Não ter medo
	- Liberdade de expressão
	- Bom relacionamento entre as várias idades
	- Estímulos recebidos
	- O ensino é regular
	- Igualdade de oportunidades
	- Esquecer as mágoas passadas
	- Dando oportunidade de retornar aos estudos
	QUADRO IX – A 

	Categoria
	Freqüência
	- Valorização
	- Direito de igualdade
	- Sistema de ensino diferenciado
	O quê incluiria e/ou mudaria na atual EJA, para que as necessidades fossem melhor atendidas
	Freqüência 
	- Nada
	- A melhora é espontânea
	- Escrever mais e não falar tanto
	- Oferecer um curso técnico laboratorial
	- Menos debates e mais conteúdos que sirvam para o vestibular
	- Menos preconceito
	- Abrir novas turmas para atender quem está na lista de espera
	- Uma melhor explicação sobre avaliação
	- Mais aulas de português
	- Está nota dez
	QUADRO X – A 

	Categoria
	Freqüência
	- Conteúdos
	- Satisfeitos 
	 
	 
	           QUADRO II


	Freqüência
	QUADRO II - A 

	Categoria
	Freqüência
	- Trabalho
	- Preconceito
	- Doença
	- Outros
	Freqüência
	Categoria
	- Trabalho
	- Desenvolvimento pessoal
	 QUADRO IV 

	Quais as expectativas em relação à  escola, quando voltou a estudar?
	Freqüência
	- Ultrapassar os obstáculos e conquistar os sonhos
	- O método foi assustador e diferente
	- Insegurança em poder acompanhar os ensinamentos
	- Propósito de se formar
	- Aprender o que não consegui aprender com as experiências da vida
	- Que era igual ao método tradicional
	- Reaprender o que já tinha aprendido
	- Ver a vida bem melhor
	- Achar uma saída, um gosto pela vida
	- Ansiedade em relação à capacidade de aprendizagem
	- Melhorar meu aprendizado
	QUADRO IV-A 

	Categoria
	Freqüência
	- Conhecimento
	- Formação 
	- Desafio
	QUADRO V 

	Encontrou na escola aquilo que esperava – sim = 10
	Freqüência
	- Relembrei matérias
	- Conheci assuntos desconhecidos
	- Fiz novos amigos
	- Bom preparatório para o vestibular
	- Bons professor@s   
	- Outra visão do meu futuro
	- Empenho de professor@s   e colegas
	- Ensino diferente
	- Aprendi com lições tiradas do cotidiano e da atualidade
	- Ensino globalizado
	- Superou as expectativas
	- Aprendizagem total
	- Relação de amizade, sem distinção entre professor@s e colegas
	- Ver o mundo melhor
	- Solidariedade
	- Novo sentido para a vida
	- Pensamento positivo
	- Cheguei no meu objetivo
	Categoria
	Freqüência
	- Sujeito/Autor
	- Socialização
	- Profissionalismo
	- Sistema de ensino diferenciado
	Encontrou na escola aquilo que esperava 
	Freqüência
	- Não
	QUADRO VII 

	Os conhecimentos construídos  foram significativos  para vida profissional e/ou  pessoal?  Sim = 10
	Freqüência 
	- Passei num concurso público
	- Cada conhecimento adquirido é um bom conceito para a vida
	- Maneira de falar, agir
	- Não ter medo em tomar decisões
	- Maneira de se expressar com as pessoas
	- Mais cultura
	- Ser valorizado pelos companheiros de trabalho
	- Ser valorizado pelos filhos
	- Melhor relacionamento com outras pessoas
	- Auto confiança em expressar opiniões
	- Crescer como pessoa
	- Ver o mundo de outra maneira
	- Saber que sou alguém no universo
	- Para melhorar o dia a dia
	- Espera de um melhor emprego
	- Estou cursando enfermagem
	- Sou muito feliz
	QUADRO VII - A 

	Categoria
	Freqüência
	- Trabalho
	- Vida pessoal
	QUADRO VIII 

	Alguma coisa mudou na  vida pessoal e/ou profissional depois que ingressou na EJA? Sim = 10
	Freqüência 
	- Aprendi a ter mais respeito com os outros e comigo mesmo
	- Aprendi que nunca é tarde para tentar
	- Mais conhecimento
	- Maneira de se expressar
	- Satisfação em ter concluído o 2º grau
	- Ser mais valorizado e reconhecido pelas outras pessoas
	- Sou uma pessoa mais consciente e otimista
	- Enfrentar melhor as situações do dia a dia
	- Comecei a trabalhar
	- Ter independência
	- Ver a vida de outra maneira
	- Estou cursando uma universidade
	QUADRO VIII - A

	Categoria
	Freqüência
	- Trabalho
	- Vida pessoal
	De que maneira você percebe que o curso de EJA está contribuindo para a superação da exclusão.
	Freqüência 
	- Bom tratamento
	- Quando valoriza cada aluno e aluna
	- Fazendo cada um sentir-se igual
	- Ajudando a recuperar o tempo perdido
	- Dando oportunidades iguais
	- Encoraja as pessoas
	- Por ser um curso rápido e prático
	QUADRO IX – A 

	Categoria
	Freqüência
	- Valorização dos sujeitos
	- Direito de igualdade/cidadania
	- Sistema de ensino diferenciado
	O quê incluiria e/ou mudaria na atual EJA, para que as necessidades fossem melhor atendidas
	Freqüência 
	- Menos assunto e mais tempo para cada matéria
	- Mais carga horária e aulas com vídeo
	- Aulas de computação
	- Aula de teatro
	- Outros cursos depois de formado
	- Questões de avaliação e metodologia de ensino
	- Divulgação
	- Estímulo
	- Ótimo método e trabalho em equipe
	- Melhor noção do que é uma faculdade
	- Está ótimo, não mudaria
	QUADRO X – A 

	Categoria
	Freqüência
	- Conteúdos
	- Satisfeitos 
	- Estrutura
	Freqüencia
	Sim:  40            Não: 00         Branco:  02*
	Freqüencia
	Categoria
	- Proposta Cultural
	- Construção histórica
	- Inclusão
	- Proposta de ensino diferenciado
	- Formação
	 QUADRO IV 

	Sim:  42       Não: 00
	Freqüência 
	- Promove metodologia diferenciada
	- Contribui na construção do conhecimento
	- Promove um espaço para pensar e perguntar
	- É um espaço de interação e reflexão entre diferentes saberes
	- Promove a inclusão
	- É um espaço de convivência entre as diversidades culturais
	- Possibilita a qualidade de vida
	- Faz com que os alunos e alunas sentem-se parte do processo
	- É diferente da escola tradicional
	- As aprendizagens são significativas
	- Proposta flexível
	- Valorizam os diferentes saberes
	- Uma proposta interdisciplinar
	- Possibilidade de democratização do conhecimento
	- Levam em conta os processos culturais
	- Trabalha com conteúdos significativos
	- Estabelece ligações entre o local e o global
	- Escolarização qualitativa
	- Contextualiza os conhecimentos
	- Um espaço de resignificação de conteúdos
	- Valoriza as diferenças
	- Propõe projetos de pesquisa
	- Proposta de reintegração na sociedade
	- Rompe com a fragmentação científica e moderna
	- Rompem as diferentes formas de pensar
	- Respeita as identidades
	QUADRO IV-A 

	Categoria
	Fala dos professores e professoras
	Freqüência
	- Conhecimentos significativos
	- Proposta de ensino diferenciado
	- Inclusão
	- Proposta cultural
	QUADRO V 

	Sim:  32     Não:  07     Algumas:  03 
	Freqüência 
	- Acompanhando o trabalho no planejamento semanal
	- Lendo os registros
	- Lendo as histórias de vida
	- Observando as turmas
	- Realizando registros
	- Tateando
	- Trazendo para sala situações significativas
	- Valorizando a história de cada um
	- Fazendo-os acreditar em seus sonhos e capacidades
	- Estabelecendo relações próximas com a turma
	- Adequando aspectos do currículo às suas expectativas
	- Trabalhando exercícios de integração
	- Deixando os alunos e alunas à vontade
	- Procurando conhecer melhor os alunos e alunas
	- Procurando conhecer as necessidades e anseios do grupo
	- Ouvindo depoimento dos alunos e alunas
	- Trabalhando a auto-estima
	- Promovendo a conscientização das possibilidades de superação das dificuldades
	- Fazendo os alunos e alunas refletirem sobre seus problemas
	- Trabalhando junto com o professor ou professora mediadora
	- Inserindo os alunos e alunas no contexto globalizado
	- Relacionando os assuntos ao cotidiano
	- Estabelecendo relação de ensino-aprendizagem dinâmica, democrática, recíproca e dialógica
	- Fazendo os alunos e alunas se reconhecerem como protagonistas de sua própria história
	- Valorizando os alunos e alunas
	- Valorizando suas culturas
	- Valorizando seu potencial
	Categoria
	Freqüência
	- Valorização
	- Sensibilização
	- Inclusão
	- Empenho
	Sim:  42       Não:  00 
	Que evidências você tem para justificar sua afirmação ou negação.
	Freqüência 
	- A proposta permite pesquisar, questionar, observar, analisar, investigar, debater, trabalhar coletivamente e individualmente
	- A fala, postura, entusiasmo, angústia e reações dos alunos e alunas
	- Os alunos e alunas levantam questões de interesse para discussão
	- A discussão parte do cotidiano
	- Valoriza a cultura de cada um
	- Relato dos alunos e alunas
	- Quando os alunos e alunas demonstram as transformações ocorridas, superando as dificuldades; expressam pensamentos; alcançam a auto confiança
	- Quando participam e argumentam nas discussões
	- Posicionam-se criticamente
	- Quando fazem relações com o seu dia-a-dia
	- Quando mudam a forma de olhar e entender o mundo
	- Quando torna o conhecimento significativo
	- Complicado afirmar, porque entre o concebido/elaborado/praticado existe uma grande diferença
	- Através dos depoimentos dos alunos e alunas
	- Demonstram melhor entendimento do seu mundo e da sociedade que os cerca
	- Quando apresentam trabalhos para o restante da turma com segurança
	- Acompanho as transformações pessoais e o ingresso de alguns alunos e alunas na faculdade
	- Acompanhamento da aprendizagem dos alunos e alunas por mais de um ano
	- Demonstram mais autonomia, mais otimismo e elevação da auto-estima
	- Realizam uma dinâmica do local para o global e vice-versa
	- Se reconhecem como participantes e construtores da história
	- Aumento no número das matrículas
	- Empenho nas atividades em sala
	- Ao construir seu próprio conhecimento
	QUADRO VI - A 

	Categoria
	Freqüência
	- Atitude/Ação 
	/Reação
	- Desempenho
	- ?  ?  ?  ?
	De que forma você pensa que o curso da EJA da Univali contribui  para a superação da exclusão?
	Freqüência 
	- Superando a prática pedagógica da escola regular
	- Assumindo o compromisso de uma sociedade participativa, democrática, solidária, transformadora
	- Quando faz o aluno ou aluna se perceber como pessoa que tem possibilidades, habilidades, sonhos, limites, potencialidades
	- Fazendo com que o aluno ou aluna atue, se insira, pense e fale
	- Na forma carinhosa e respeitosa em que os alunos e alunas são tratados
	- Promovendo a inclusão em todos os sentidos
	- Diferente forma de avaliação, sem notas e reprovação
	- Valoriza a individualidade
	- Por ser um currículo multicultural, que valoriza a cultura de cada um e cada uma
	- Trabalhando a alteridade
	- Curso voltado para a sociedade
	- Trabalha voltado para atender as expectativas
	- Trabalhando para a elevação da auto-estima
	- Trabalha as diferenças com mais flexibilidade
	- Valoriza a diversidade
	- Curso gratuito
	- Trabalha com conteúdos significativos
	- Promove espaço para a construção do conhecimento
	- A descoberta polifônica e caleidoscópica da aprendizagem, do conhecimento outrora ignorado
	- Valorizando o indivíduo
	- Currículo interdisciplinar
	- Pelo relato dos alunos e alunas
	- Quando o aluno e aluna se percebem construtor de sua própria história
	- Opera com avaliação formativa
	- Contemplando questões do cotidiano
	- Possibilita discussões sobre exclusão
	- Proporcionando a possibilidade de acesso e acolhimento da Instituição
	- Valoriza os conhecimentos dos alunos e alunas
	- Aproximação e vínculo entre a turma e professor ou professora
	Categoria
	Fala dos professores e professoras
	Freqüência
	- Sistema de ensino diferenciado
	- Ampliação da consciência
	- Valorização dos sujeitos
	- Inclusão
	Quais as dificuldades e/ou facilidades que você encontra para desempenhar o seu papel e  atingir o objetivo da proposta?
	Freqüência
	DIFICULDADES:
	- Trabalhar em dois ciclos diferentes e ter que fazer o planejamento alternado
	- Lidar com meus conceitos na condição de professor
	- Acompanhar de forma mais próxima todas as turmas
	- Conhecer melhor a proposta
	- Romper com a fragmentação dos conteúdos
	- Desconstruir e lidar com a idéia tradicional de escola que os alunos e alunas trazem
	- Quando o conteúdo (literatura) não tem elo com o restante do tema
	- Conseguir materiais atualizados para cada tema
	- O fator tempo para a exploração dos vários temas
	- Falta de biblioteca
	- Falta de conhecimento em diversas áreas
	- Pouco tempo para trabalhar com cada turma
	- Diferença de idade na sala
	- Número excessivo de alunos e alunas
	- Falta de leitura para aprofundamento das discussões
	- Influência religiosa que os alunos e alunas trazem
	- Desconstrução interior de cada professor e professora
	- Desafios que o cotidiano da sala de aula traz
	- Curso longe da coordenação, pouca e distante orientação
	- Parceria com os professores e professoras de área
	- Falta dos alunos e alunas
	- Excesso de temas para o mesmo ciclo (5º)
	- Instrumento avaliativo que aborde as diferenças
	- Professores e professoras mediadoras e de área, falando e agindo da mesma maneira
	- Fazer a mediação no sentido real da palavra
	FACILIDADES:
	- Receptividade dos alunos e alunas e bom relacionamento
	- Planejamento nas sextas-feiras
	- Espaço para discussão
	- Trabalhar com música e temas propostos
	- Formação continuada com leitura e discussão de textos
	- Estrutura bem montada
	- Identificação com a proposta
	Metodologia apaixonante do trabalho através da música
	- O grupo de profissionais
	- Flexibilidade para desenvolver as atividades
	- Construção de critérios na avaliação
	- Disponibilidade dos professores e professoras de área
	- Relações humanas baseadas no respeito às diferenças de cada um e cada uma
	- O envolvimento de todos e todas na sala
	- Bom relacionamento com coordenação, corpo administrativo, professores e professoras
	- Os alunos e alunas que questionam e forçam a mim professora, pesquisar para fazer diferente 
	Categoria
	Freqüência
	DIFICULDADES 
	- Condições objetivas de trabalho
	- Corpo docente
	- Questões metodológicas
	FACILIDADES 
	- Parte Estrutural
	Corpo docente
	- Questões metodológicas/ 
	O quê você incluiria e/ou mudaria na atual EJA, para que seus objetivos fossem plenamente atingidos?
	Freqüência
	- Resposta em branco
	- Nada
	- O caminho é este
	- Dedicação exclusiva de todos e todas envolvidos
	- As mudanças e inclusões ocorrem ao longo da caminhada
	- Mais leitura, seminário, cursos
	- Maior conhecimento nas diversas áreas
	- Acreditar e contribuir com o processo, não mudar ou incluir
	- Mais tempo para as reuniões de planejamento
	- Mais tempo para os professores e professoras de área
	- Desmembrar a turma em dois, menos alunos e alunas na sala
	- Organização de uma estrutura própria para EJA
	- Continuar trabalhando o projeto com seriedade
	- Trabalho de campo, fora da sala
	- Maior sintonia com as bases conceituais da proposta
	- Mais discussão sobre o papel do professor e professora de área e professor mediador e professora mediadora
	- Diminuir o número de temas no 5º ciclo
	- Dividir as turmas entre calouros e veteranos
	- Mais encontro com os outros campi
	- Entender melhor o processo teoria e prática
	- Mais empenho dos professores e professoras de área em termos de relatório
	- Contratação de mais professores e professoras de área
	QUADRO IX – A 

	Categoria
	Freqüência
	- Corpo docente
	- Parte estrutural
	- Bases conceituais
	- Processo
	- Nada
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	Quais a justificativa para a evasão
	Freqüência
	- não conseguem desvencilharem-se do formato da escola tradicional(6)
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