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REFLEXÃO E ANÁLISE SOBRE A OFERTA 
DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NAS 
ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, NA 
MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL.
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ESPAÇO E TEMPO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA 
 

 APARECIDA DA SILVA ORRUTEA1 
 
  
 
 12 A Educação de Jovens e Adultos foi construída a partir da 

necessidade de se dar atendimento ao perfil dos educandos jovens, adultos e 

idosos. Em 10 de maio de 2000, foram promulgadas as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, elaboradas pelo Conselho 

Nacional de Educação. 

 2 Estas Diretrizes vêm para superar o preconceito já cristalizado na 

sociedade de que o analfabeto iletrado é um inculto, inapto para tarefas e 

funções consideradas desqualificadas no mundo do trabalho. Ao contrário, as 

Diretrizes reconhecem e valorizam a diversidade cultural e regional, presentes 

nos mais diversos setores da sociedade, deixando claro que estes sujeitos, 

vítimas de preconceito e desconsideração social, têm uma rica cultura baseada 

na oralidade. 

 3 Assim, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de 

Jovens e Adultos têm em suas premissas as especificidades a formulação de 

projetos pedagógicos próprios e específicos dos cursos noturnos e regulares e 

os de EJA, a importância em se distinguir as duas faixas etárias (jovens e 

adultos) consignadas nesta modalidade de educação, o tratamento presencial 

dos conteúdos curriculares e, o principal eixo que articula todo este nosso 

trabalho, as especificidades de tempo e espaço para seus educandos. 

 4 No Paraná, em 2006 foi redefinida a proposta pedagógico-curricular de 

EJA, buscando uma organização que melhor atendesse aos anseios do perfil 

do educando dessa modalidade de ensino. Contemplou-se, por conseguinte 

                                                           
1 Professora QPM da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, na área da Pedagogia, Professora PDE/2008 
pela UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – Campus de Jacarezinho.  Graduada em Pedagogia-
Admin.Superv.Escolar - FAFICOP (1982) e em Letras Anglo - FAFICOP (1977). Especializada em Didática e 
Metodologia de Ensino pela Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), Londrina-Paraná, 1997. Professora 
Especialista da Faculdade de Ensino Superior Dom Bosco. Coordenadora do Curso de Pedagogia da Faculdade de 
Ensino Superior Dom Bosco Professor. Atualmente exerce atividade pedagógica como Professora Pedagoga no 
Centro Educacional Estadual Agrícola Fernando Costa, Município de Santa Mariana - Paraná. 
 
2 Os parágrafos foram enumerados somente para facilitar os trabalhos a serem realizados nesta Formação em 
Ação. 
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“permitir aos educandos percorrerem trajetórias de aprendizagem não-

padronizadas, respeitando o ritmo próprio de cada um no processo de 

apropriação dos saberes; organizar o tempo escolar a partir do tempo 

disponível do educando-trabalhador, seja no que se refere à organização diária 

das aulas, seja no total de dias previstos na semana.” (DCE-EJA p. 25) 

 5 Assim, a EJA busca atender alunos do Ensino Fundamental, séries 

iniciais e finais e Ensino Médio. Considerando a sua função social, explícita nas 

Diretrizes Curriculares, as escolas que ofertam esta modalidade de ensino, são 

organizadas de maneira diferenciada. Os alunos são agrupados em uma 

mesma sala, independente da faixa etária. Considera-se a idade mínima de 18 

anos, porém não 30 se estabelece a idade máxima. Daí que é comum, numa 

mesma sala, encontrar alunos de 18 anos e também de 60 anos e até com 

mais idade. Outra peculiaridade é que as salas são organizadas para se 

atender as disciplinas, uma espécie de sala ambiente. Os professores de 

Português, por exemplo, aguardam seus alunos sempre na mesma sala. Os 

alunos buscam a disciplina que precisam estudar para completar a carga 

horária pré-estabelecida em cronograma próprio organizado pela escola. Pode 

acontecer e isto é comum, de um aluno participar seguidamente das aulas de 

uma mesma e única disciplina até concluí-la. E só então é que ele opta por 

uma outra disciplina. Não há indisciplina praticamente. Ao adentrar a sala, cada 

aluno preocupa-se em realizar as atividades pertinentes à etapa, módulo que 

deverá ser cumprida. Quanto maior o empenho do aluno, mais rapidamente ele 

conclui o curso, desde que cumprida toda a carga horária. O controle da carga 

horária é feito diariamente pelo próprio professor. Caso o aluno não tenha 

pressa, poderá participar do curso de uma forma mais lenta. Há ainda, a 

organização individual, destinada àqueles alunos que não conseguem 

frequentar com regularidade as aulas, como é o caso do aluno trabalhador por 

turnos, ou caminhoneiro, por exemplo. 

 6 Na EJA, pode-se afirmar que há uma preocupação entre o tempo de 

aprender e o tempo de ensinar. Pensar o tempo de aprender e o tempo de 

ensinar dos alunos significa, antes de tudo, ter uma compreensão clara de que 

estes tempos são diferentes e que precisam ser considerados, respeitados no 

processo ensino-aprendizagem. 
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 7 Apesar de a proposta apresentar um tempo diferenciado, isto não 

significa que o ensino na EJA seja aligeirado ou precarizado. Tanto que os 

conteúdos estruturantes são os mesmos do ensino regular e o que muda é a 

metodologia. 

 8 Manter os mesmos conteúdos num tempo curricular diferente significa 

considerar que a escola não é o único lugar de conhecimento dos alunos. Há 

toda uma bagagem cultural trazida por eles de outras instâncias já percorridas 

em suas trajetórias de vida. 

 9 Assim é que a EJA mantém uma estrutura flexível, ou seja, ensina 

conteúdos significativos em tempos diferenciados e não em tempo único para 

todos. 

 10  Daí os três eixos articuladores do currículo na EJA: Cultura, Trabalho 

e Tempo, definidos a partir da concepção de currículo, como processo de 

seleção da cultura e do perfil do educando da EJA.  

 11 A cultura aqui é compreendida como as diversas formas de o ser 

humano atuar em grupos, acumular experiências a partir de suas trajetórias de 

vida. O trabalho compreende a produção material e imaterial do homem na 

natureza, transformando-a e transformando a si mesmo, criando fatos 

históricos conforme se dá esta mesma produção. 

 12 O tempo se organiza de acordo com a natureza biológica e social de 

cada um e compreende três dimensões: o tempo físico que está relacionado ao 

calendário escolar, ou seja, os dias letivos, horas/aula, bimestres, anos letivos, 

enfim todo o tempo que controla a ação pedagógica; o tempo vivido pelo 

professor enquanto profissional e isto incluem desde a sua trajetória na escola 

até os cursos de formação inicial e continuada e, também, o tempo dos alunos 

em suas experiências dentro e fora da escola; e o tempo pedagógico destinado 

à escolarização e a socialização do conhecimento e ainda o tempo de 

dedicação dos alunos nas tarefas em casa e na escola. 

 13 Nessa relação de organização escolar proposta pela EJA, o que se 

evidencia é experimentar uma escola democrática que se opõem totalmente ao 

modelo tradicional de escola autoritária, enciclopédica, seletiva, excludente e 

sem nenhum vínculo ou compromisso com uma função social de educação que 

venha formar o homem em suas necessidades vitais para o mundo do trabalho, 

da ética e das necessidades sociais e culturais. 
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O texto lido apresenta diversas especificidades do Ensino na Modalidade EJA. 

1. Tomando-se por base as especificidades da EJA nas Escolas 
Especializadas, que semelhanças e diferenças pode-se perceber entre a EJA 
comum e a EJA nestas escolas? 

SEMELHANÇAS DIFERENÇAS 
  
  
  
  
 

2. Observe o sexto parágrafo: “Na EJA, pode-se afirmar que há uma preocupação entre 

o tempo de aprender e o tempo de ensinar. Pensar o tempo de aprender e o tempo de ensinar 

dos alunos significa, antes de tudo, ter uma compreensão clara de que estes tempos são 

diferentes e que precisam ser considerados, respeitados no processo ensino-aprendizagem.” 

Relembrando que a EJA nas Escolas Especializadas é ofertada em um ciclo 
único, do 1º ao 5º ano, sem um tempo específico para cada ano, respeitando o 
tempo do estudante, no entanto, isto evoca algumas exigências a mais para o 
professor que atua nessas salas de aulas. Que exigências seriam estas? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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3. Considerando-se o perfil do estudante na EJA comum: trabalhador que teve 
dificuldade no acesso ao ensino na idade apropriada e que acumulou 
conhecimento e experiências de vida no mundo do trabalho formal ou informal, 
em geral ávido por novas aprendizagens no campo acadêmico. Que perfil é 
encontrado no estudante da EJA das Escolas Especializadas? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

4. O décimo parágrafo apresenta os três eixos articuladores do trabalho 
desenvolvido na EJA comum, ou seja: cultura, trabalho e tempo, estes eixos 
também poderiam ser aplicados na EJA na modalidade especial? De que 
forma? 

 
cultura 

 
 
 

 
trabalho 

 
 
 

 
tempo 

 
 
 

 

5. Você, professor, diante da proposta estabelecida pelo Parecer 07/2014 do 
CEE/PR que define a organização das Escolas Especializadas com enfoque na 
alfabetização dos estudantes como elabora/organiza seu plano de trabalho 
para a Educação de Jovens e Adultos?  

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

6. Na EJA comum, conforme nos aponta o quinto parágrafo do texto, os 
estudantes podem ser atendidos por cronograma. Em grupo, analisem esta 
possibilidade na EJA ofertada nas escolas especializadas. 
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 


