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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( X )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

PROA: CONTRIBUIÇÃO PARA FINALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
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Resumo: O Projeto Psicopedagógico Pró-Aprendizagem (PROA) propõe uma interlocução entre a justiça 

restaurativa e a psicopedagogia para promover a melhora no aprendizado de adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social. O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) é 

uma prova para aferir as habilidades dos alunos que não concluíram o ensino fundamental ou médio no tempo 

adequado. Devido ao número de adolescentes atendidos pelo PROA que não completaram o ensino fundamental, 

organizou-se um cursinho preparatório para o exame que atende os adolescentes do PROA e adultos da 

comunidade externa. Toma-se por base as Diretrizes da Educação Básica e do livro introdutório do ENCCEJA 

disponibilizado pelo INEP, as atividades são organizadas em oficinas ofertadas duas vezes por semana, de abril a 

agosto de 2019. Os resultados parciais dessa ação extensionista são: a orientação sobre o ENCEEJ ao 

interessados; a efetivação de inscrições no exame; a organização de grupos de 4 e 5 alunos. Observa-se que 

interesse dos participantes pelo curso surge como uma alternativa de emancipação, de realização pessoal e de ver 

nos estudos a possibilidade de avançar profissionalmente. 

Palavras-chave: Educação de jovens e adultos. Inclusão social. ENCEEJA. 
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A ação extensionista foi proposta pelo PROA (PISACCO, 2018a), projeto vinculado 

ao Programa de Extensão e Pesquisa em Processos de Aprendizagem (PISACCO, 2018b), da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). 
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PÚBLICO-ALVO  

Adolescentes atendidos pelo PROA e adultos da comunidade externa da universidade 

que não concluíram o ensino fundamental.  

 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa. 

 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

As aulas acontecem na sala B-120 e no Laboratório Lúdico Pedagógico (LALUPE), 

no Campus Central da UEPG.  

 

JUSTIFICATIVA 

Grande parcela da população brasileira não concluiu seus estudos no tempo regular e 

na idade esperada. Visando a universalização do ensino, o Exame Nacional para Certificação 

de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) tem como objetivo atender essa demanda 

social:  

Considerando-se a população que não completou seus estudos do nível fundamental, 

é possível aventar a existência de significativo número de pessoas desejosas de 

recuperar o reconhecimento social da condição letrada, obtendo certificação de 

conhecimentos por meio de Exame Supletivo do Ensino Fundamental. Essas 

pessoas, tendo-se afastado da escola há bastante tempo ou mesmo tendo retomado 

estudos parciais de forma esporádica, continuaram aprendendo pela prática de leitura 

e análise de textos escritos, de cálculos e outros estudos em situações específicas de 

seu interesse. (MURRIE, p.16, 2002; apud BRASIL, 2002). 

Devido ao número de jovens que não possuem o ensino fundamental, atendidos pelo 

PROA, apresentar a prova do ENCCEJA foi uma alternativa para oportunizar a conclusão dos 

estudos, despertar interesse pelo conhecimento acadêmico e oferecer uma meta de curto 

prazo. Organizar um curso para oferecer formação veio da percepção da necessidade desse 

público, ao qual a educação básica foi negada ou inadequada, obter as competências exigidas 

pela prova. A partir da divulgação aos participantes do projeto, perguntas frequentes e 

solicitações de participação demonstraram havia demanda na comunidade externa a ele, desta 

forma houve a disposição de abrir para adultos da comunidade. 

 

OBJETIVOS 
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O PROA destina-se a adolescentes que são encaminhados à Vara da Infância e da 

Juventude da Comarca de Ponta Grossa, por diferentes motivos, e que apresentam 

dificuldades de aprendizagem, evasão escolar e/ou outros fatores que contribuem para 

defasagem na escolaridade. Visa, também, a formação de acadêmicos e educadores quanto a 

temática da inclusão social, dificuldades de aprendizagem e práticas restaurativas (PISACCO, 

2018a). 

O curso do ENCEEJA, ação extensionista do projeto, objetiva contribuir para 

aquisição de conhecimentos abordados no Ensino Fundamental, desenvolvendo habilidades 

que capacitem o aluno para a certificação almejada neste nível de escolaridade. As aulas 

ofertadas visam contribuir para a autonomia, numa proposta de educação transformadora, a 

partir de competências de raciocínio lógico, língua portuguesa e outras linguagens.  

 

METODOLOGIA 

A primeira etapa da ação extensionista foi de orientação sobre o que é o exame e o 

processo de inscrição, bem como o auxílio na efetivação desta. 

O curso foi organizado para atender a dois grupos de alunos com até seis alunos, um 

a ser atendido no período vespertino e outro no noturno.  O número reduzido de alunos deve-

se às dificuldades de aprendizagem e a defasagem de conteúdos diagnosticadas nas avaliações 

psicopedagógicas feitas no PROA. 

Os conteúdos são trabalhados em oficinas das áreas propostas no exame, com 

duração duas horas, realizadas duas vezes por semana. Os ministrantes são acadêmicos e 

egressos recém-formados nas licenciaturas da UEPG, voluntários e bolsistas. O período de 

realização é de maio a agosto de 2019. 

O subsídio principal para o trabalho são as Diretrizes da Educação Básica e do livro 

introdutório do ENCCEJA, material didático disponibilizado no site do Instituto Anísio 

Teixeira (INEP) [http://enccejanacional.inep.gov.br]. As oficinas buscam estabelecer um 

paralelo entre os conteúdos da prova e o contexto social do aluno, tendo em vista uma 

pedagogia que busca construir autonomia, de acordo com o que propõe Freire (1997).  Tendo 

em vista a emancipação, o material utilizado, são questões críticas e propostas de redações do 

ENEM e do ENCCEJA anterior, dessa forma, os habituamos a linguagem textual da prova. 

Nas oficinas, retornamos aos conteúdos que contém competências de matemática, português, 

interpretação, produção de textos e se relacionam ao ensino fundamental básico.  
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RESULTADOS PARCIAIS 

Nos meses inicias do cursinho, foram desenvolvidas oficinas das áreas de línguas e 

de matemática. A opção por essas disciplinas deve-se ao fato das dificuldades evidenciadas 

nas mesmas nas avaliações psicopedagógicas realizadas pelo PROA, bem como ao fato delas 

serem indispensáveis para o acesso ao material de estudo e para a compreensão e 

interpretação dos conteúdos das demais áreas. 

Como resultados parciais dessa ação extensionista desenvolvida no PROA a 

destacam-se a orientação sobre o ENCEEJA aos interessados; a efetivação de inscrições no 

exame; a organização de grupos de 4 e 5 alunos. Entre os principais motivos de desistência de 

participação está o emprego ou outra atividade que fornece recursos financeiros que não deixa 

tempo disponível para estudar. Outro aspecto que foi identificado foi a dificuldade de 

organização em atividades práticas e/ou de entender os procedimentos necessários, como 

documentação necessária, período de inscrição no site do INEP, entender que a inscrição 

inicial no cursinho não excluía a necessidade de fazer a inscrição no exame (mesmo sendo 

solicitada a documentação, comunicado o prazo e feita a oferta de auxiliar e/ou efetivar a 

inscrição pela equipe do PROA). 

Na realização das oficinas, o desempenho nas atividades é diferenciado, tendo em 

vista que cada aluno tem um grau de escolaridade e leitura distinto. Quanto à aquisição de 

competências ligadas à leitura e à interpretação de texto, os resultados têm obtidos são 

significativos, isso é perceptível no decorrer do cursinho, com o tempo as rusgas com as 

palavras e o estranhamento com o texto vão sendo ultrapassadas.  

Figura 1 – Oficina de Português no cursinho para o ENCEEJA do PROA 

 

   Legenda: Aplicação da aula de português sobre textos.  
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Percebe-se uma maior facilidade dos alunos mais novos, principalmente a temáticas 

relacionadas a rede social, internet e computador. Dessa maneira há uma maior condição de 

resposta à sociedade civil, transformando-os em sujeitos sociais críticos. Enquanto a busca 

pela independência intelectual é ainda mais ávida pelos adultos que perderam o tempo do 

ensino básico em suas vidas.  Observa-se que interesse pelo curso surge como uma alternativa 

de emancipação, de realização pessoal e de ver nos estudos a possibilidade de avançar 

profissionalmente, assim como uma contribuição para superar a exclusão social a que os 

sujeitos sofrem no dia a dia, que devido à pouca escolarização têm sua autonomia tomada, 

sendo vítima de preconceitos e abusos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A necessidade financeira imediata dos sujeitos, muitas vezes, tornam-se prioridade, 

devido a isso, muitos inscritos não puderam comparecer às oficinas.  

A equipe considera que houve um grande êxito em conseguir juntar a comunidade 

externa aos adolescentes atendidos e, que ao propor turnos diurnos e noturno, assegurou uma 

maior presença dos que não são participantes do projeto.  

O cursinho do ENCCEJA possibilita aos acadêmicos aplicar conhecimentos 

adquiridos em seus cursos, conhecer e desenvolver estratégias pedagógicas, bem como, 

conhecer um problema da educação básica o direito à educação e à aprendizagem que, 

infelizmente, é negado a vários adolescentes e adultos. Entretanto, observam, também, que 

quando o acesso é possibilitado, para muitos que estão excluídos não falta a vontade de 

estudar e aprender, de se emancipar através dos estudos. Desta forma, destaca-se o quanto um 

professor e uma educação gratuita podem causar um impacto fundamental na vida dos sujeitos 

sociais, mostrando que o ensino é uma das principais formas de libertação.  

APOIO 

Fundo Paraná - Programa Universidade Sem Fronteiras – SETI/PR. 
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