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1) No vídeo, os professores apresentam um panorama atual da EJA, focando
a diversidade dos educandos que buscam essa modalidade nos anos finais do Ensino
Fundamental e no Ensino Médio. Nós reconhecemos essa diversidade na nossa realidade?
Qual o perfil dos educandos da EJA que frequentam atualmente as salas de aula da(s)
escola(s) de EJA ou CEEBJA(S) em que trabalhamos? São jovens? Adultos? Adolescentes?
Trabalhadores? Por que não concluíram os estudos na idade regular? Por que retomaram
a educação formal?
2) Considerando-se os fatores extraescolares e intraescolares apresentados no vídeo,
os quais estão associados à busca da escolarização na Educação de Jovens e Adultos, e,
também, a queda das matrículas e os dados de evasão apontados em pesquisas atuais
sobre a EJA, os professores entrevistados indicam a necessidade de a escola atender às
expectativas dos educandos para tornar-se adequada aos seus projetos de vida. Nesse
sentido, colocam questões que deveriam ser a base para a organização do currículo, como:
O que esse indivíduo sabe? Quais são os projetos que ele tem para a sua vida presente e
futura? Quais as necessidades de aprendizagens que ele tem e como podemos organizar
um currículo, uma metodologia, uma forma de organização curricular que responda a
essas necessidades?
Partindo dessas questões, destacamos os seguintes trechos para análise e discussão
do grupo:
• Fazendo menção a Paulo Freire, o professor Leôncio faz a seguinte colocação:
“(o educando da EJA) não é um sujeito da falta, é um sujeito de um potencial
que ao trazer sua expectativa, traz sua bagagem, traz seu conhecimento. Então,
o trabalho na escola deve dialogar com esse conhecimento e ampliá-lo”.
• A professora Jane acrescenta, como uma das implicações da presença dos
adolescentes na Educação de Jovens e Adultos, o seguinte posicionamento: “o
público jovem que está frequentando a EJA é produto da escola (...) a escola
EJA também não possibilita a conclusão com êxito, provocando evasão”.
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• Ainda com relação à evasão dos educandos, a professora Maria Clara destaca:
“Se a escola de EJA não for muito mais empática, se não atender às necessidades
de aprendizagem, se a relação professor aluno e do grupo classe não for algo
acolhedor, essa pessoa se afasta”.
3) O professor Leôncio Correa afirma que reside uma tensão na EJA gerada pela
presença de um grupo grande de adolescentes frequentando essa modalidade. Segundo ele,
a convivência na EJA de um grupo cuja idade está entre 15 e 90 anos, acaba gerando conflitos,
causando dificuldades para professores e para a escola como um todo. Considerando-se
esse quadro, como a escola tem se organizado para atender com qualidade essa diversidade
etária?
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