
Centro Universitário Sagrado Coração – UNISAGRADO  
Rua Irmã Arminda, 10-50, Jardim Brasil – CEP: 17011-060 – Bauru-SP – Telefone: +55(14) 2107-7000 

unisagrado.edu.br 

127 

OS DESAFIOS ENFRENTADOS POR PROFESSORES E ALUNOS DA EJA: 
ACESSO, PERMANÊNCIA E SUCESSO 

Camila Bufalo Longo1; Eliane Aparecida Toledo Pinto¹ 

1Área de Ciências Exatas, Humanas e Sociais – Centro Universitário Sagrado Coração  
 camilalongo2016@gmail.com;  elianetol@hotmail.com 

Tipo de pesquisa: Iniciação Científica Voluntária – PIVIC 
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A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino, que perpassa todos os 
níveis da Educação Básica do país, destinado a jovens e adultos que não deram continuidade 
aos seus estudos no período regular. A presente pesquisa teve como objetivo analisar e 
compreender os desafios enfrentados por professores e alunos da EJA, considerando o acesso, 
a permanência e o sucesso no processo de escolarização. A pesquisa possui abordagem 
qualitativa e quantitativa, inicialmente se pauta em pesquisa bibliográfica e documental, 
destacando-se o referencial teórico de especialistas em EJA, além da leitura crítica de textos 
legais, de âmbito federal e municipal. Posteriormente, foi realizada uma pesquisa de campo 
com aplicação de questionário semiestruturado aos professores e gestores da EJA da rede 
municipal de ensino de Bauru/SP. A partir da pesquisa bibliográfica foi possível evidenciar o 
contexto histórico da EJA no Brasil e compreender os avanços e retrocessos. A literatura e os 
resultados da pesquisa retrataram as dificuldades na prática pedagógica dos educadores da 
EJA, como: heterogeneidade das turmas, falta de materiais didáticos específicos, baixa-estima 
dos educandos, entre outras. As dificuldades se estenderam também aos estudantes, como a 
falta de apoio dos familiares, preconceito social, situação socioeconômica, entre outros. As 
temáticas apresentadas nessa pesquisa não se findam, mas suscitam reflexões, análises para 
um ensino de qualidade na EJA, considerando não só o acesso, mas a permanência e o 
sucesso no processo de escolarização, pois esses são elementos essenciais para a 
democratização do direito à educação e para o exercício democrático. 
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